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  17יחידה 

  שבת

  מטרות

 שביתה ממלאכה; -קשר בין המושג "שבת" לבין מהות היום הבנת ה .1

 ו.הטקסט ומהות -הבדלה הקידוש וההכרת  .2

  

  מהלך השיעור

  מליאה / דקות) 15( הפסקה ממרוץ החיים – 1הפעלה מס' 

ירה ותוספת לאוככדי לחוש את יתרון השביתה הבאה לאחר פעילות אינטנסיבית 

  סאות.יתפעיל את התלמידים במשחק הכ מרוממת, המורה

  אופן המשחק:

 תלמיד עומד באמצע המעגל, כך שנשאר כסא פנוי.כאשר במעגל, ישבו התלמידים 

  בכיוון השעון, לכסא הסמוך. –בסימן מוסכם התלמידים עוברים בסבב 

  לתפוס" ולשבת על הכסא."המטרה: על התלמיד העומד במרכז 

  ו לשבת.ל היא לא לאפשר מטרת התלמידים

  כאשר התלמיד מצליח לתפוס כסא, הילד ש"חלם" עומד במרכז.

 7-לאחר מספר סיבובים של המשחק, כאשר המורה מרגישה עייפות מסוימת (כ

  .ורה עוצרת את המשחק באופן פתאומי ותבקש מכולם לשבתדקות) המ

המורה תכניס למרכז המעגל שולחן, תפרוס עליו מפה לבנה מהודרת,  בשלב זה

, תוך נתינת מספר דקות להרגעות )5(נספח מס'  אגרטל עם פרחים על המפה ותניח

  וירה בכיתה.וולקליטת השינוי שחל בא

התחושה בשעת המנוחה שבאה לאחר המשחק.  אודותעם התלמידים דיון תקיים י

  המורה תכוון התייחסות לתפאורה החגיגית שליוותה את שעת המנוחה.

  .'מות כ' פסוק ישניתן לקרוא מן המקרא,  ,לסיכום

  



 2

  / מליאה דקות) 10( יום מנוחה – 2הפעלה מס' 

(נספח  איורי ששת ימי הבריאההמורה תציג לתלמידים את  ,להבנת המושג "שבת"

): "וישבות ביום השביעי מכל 2ליום השביעי יוצג הכיתוב (נספח מס' . )1מס' 

  ." (בראשית ב' ב')...מלאכתו

שכל יום אינו נושא שם, אלא רק מספר לכך  המורה תפנה את תשומת לב התלמידים

נקראת  ,כפי שמופיע בפסוק הנ"ל ,דורי: ראשון, שני, שלישי וכו'. גם השבתיס

כנגזר ממהות  –היום השביעי קיבל את השם "שבת"  ,השביעי", אבל בהמשך"היום 

  שביתה ממלאכה. – היום

עמית שבאה המורה תערוך השוואה קצרה בין שביתה חד פ ,רור מהות היוםילב

לעומת  ,'ועובדי הנמלים וכדמורים, שביתת כאקט מחאה, כגון שביתת ובהפגנה 

  ת העבודה, להתפנות ולהנאה.הפסקל שבאה השבת

  טעמה של השבת

 ים השונים על השבת מוצעים שני נימוקים עיקריים לציונו של היום:יבציוו 

 .)כפי שנראה בהמשך( זכר ליציאת מצריםו אמונה בבריאה .1

 העולם הלאומי לעם היהודי. כיום מנוחה יום השבת נקבענוחה: יום מ .2

אמנם רות קיים יום מנוחה, גם בדתות אח ולכן היהודית התורהושפע מה

    .)למוסלמים , ששילנוצרים ראשון( בימים אחרים

  אווירת השבת

מנעות מעשיית מלאכה. עוד יהשבת היהודית אינה משמשת רק למנוחה ולה

  והתרוממות הנפש. שבת יום של קדושה, לימודהנחשבת מתקופת חז"ל 

  קיימות מספר פעולות שנעשות כדי לתת לשבת את האווירה החגיגית והקדושה.

התלמידים יפנו לחוברת הנספחים לעבודה על השירים העוסקים בשבת ובאווירתה 

  .)6(השירים מופיעים בנספח מס'  המיוחדת

 

  

  יאה/ מל דקות) 25( ההכנות לשבת – 3הפעלה מס' 
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 - ה הנות ממנו. להמחשיכדי ל לקראתוערך ייום מנוחה, יש לה ואכיון שיום השבת ה

שיעור. המורה מועד ההמורה תברר למי מבין התלמידים יש יום הולדת בסמיכות ל

לאחר שיעלו קולות של תמיהה על חוסר  .תציע לתלמידים לערוך לו כעת יום הולדת

"מהיכן ניקח  ,"לא הצטיידנו" ,כדוגמת "למה לא הודיעו" ,התארגנות מראש

המורה תאמר שהמשימה ניתנה לצורך  –' ו", וכדלא הכנו שלטים, בלונים" ,כיבוד"

רוב א יום מנוחה, יום בו ישבת. כיון ששבת הקראת ההבנת החשיבות של ההכנות ל

  ערך לפניו.ייש לה  - החנויות סגורות

להזכיר את  ניתןלכבודה. ( ערכות כוללת הכנת הבית לשבת וארגון אוירה חגיגיתיהה

סעודה משפחתית  הכנתההיערכות גם כוללת  כמו כן, ).השולחן עם המפה הלבנה

לאורך הדורות, שכל בני הבית שותפים בהכנות  נהגו בקהילות ישראל .הועריכת

שטרחו  ,על מנהיגי קהילות ורבנים במקורותינו מופיעים סיפורים רביםלשבת. 

   בעצמם בהכנות לשבת ולא הסתפקו בכך שבני הבית טורחים.

ואת  את מקורו, "מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"המורה תסביר את הניב 

   משמעותו המורחבת.

  וכיצד מתכוננים אליו. ,ין שרוצים שיצליחילכתיבה באלבום על עניפנו התלמידים 

  

  

  מליאה / דקות) 15( הקידוש – 4הפעלה מס' 

 ,המקובל בקהילות ישראל בשבת, התלמידים קדמה ללימוד נוסח הקידושכה

יתוודעו למושג קידוש, באמצעות ההגדרה המילונית לערך "קידוש"  ,בעזרת המורה

  הנספחים. חוברתהמופיע ב

דו את הטקסט בחוברת ּבְ עַ ) התלמידים יְ 3לאחר חלוקת טקסט הקידוש (נספח מס' 

  הנספחים.

טקסטים של נוסח הקידוש, האחד לליל שבת והשני ליום. יש שני (המורה תציין ש

אור מעשה הבריאה, כפי שמופיע בחומש בראשית, וקידוש יקידוש הלילה לקוח מת

  היום לקוח מעשרת הדברות, כפי שמופיע בחומש שמות).

  

  / מליאה / יחידני דקות) 10( הבדלה – 6הפעלה מס' 
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באמצעות הטקסט שבידם התלמידים יכירו את נוסח ההבדלה וטקס ההבדלה 

  ההבדלה נועדה להבדיל בין קודש לחול .יוסבר:  באמצעות הפעילות באלבום.ו

ומציינת את ההבדלה בין  ,שבת, הנאמרת עם תום הברכותהיא סדרת  ההבדלה

 השבת לבין ימי החול.

  

  / יחידני דקות) 15( יצירה – 7הפעלה מס' 

ו ויקשר יפוררו לתוך הבד התלמידים יקבלו חתיכת בד וגבעול של הדס, אותו

ּבֹוֵרא ִמיֵני ניתן להוסיף כיתוב: " מוצאי שבת.הבשמים ב לעלשקית לברכה 

  ".ְבָׂשִמים

  

  :הכנה ואביזרים

  את ששת ימי בראשית. איורים המתאריםערכת  – 1נספח מס' 

" (בראשית ב' .. .ְמַלאְכּתוֹ - ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל"כרזת הכתוב:  – 2נספח מס' 

  ב')

  ההבדלהנוסח , לילהנוסח הקידוש ל, נוסח הקידוש ליום – 3נספח מס' 

  חתיכת בד, גבעול של הדס, סרט מתנות ליצירת שקית בשמים. – 4נספח מס' 

  המורה תביא מביתה –מפה לבנה, אגרטל  – 5נספח מס' 

  המתארים את אווירת השבת שירים – 6נספח מס' 

  שבת המלכה

  יאליקחיים נחמן ב

  

 החמה מראש האילנות נסתלקה
 .המלכה בואו ונצא לקראת שבת

 

 הנה היא יורדת, הקדושה, הברוכה
 .ומנוחה ועימה מלאכים, צבא שלום

 

 .בואי, בואי, המלכה, בואי, בואי, הכלה
  .השלום שלום עליכם מלאכי
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  ערב שבת

  נתן יונתן

  

  תלם אחרון וחושך בגינה,

  היום אמר את סוף המנגינה.

  חרישי חתם את התמונה,ערב 

  בין אור לחושך נחה השכונה.

  

  דייג אסף חכה אחרונה,

  הנה כבר יום שישי פנה.

  שוקי העיר, כנפי היונה,

  לבשו כותונת לבנה.

  

  השולחן מוכן ונאספו כולם,

  נרות דולקים עם יין וחלה.

  יום עמל כלה, ומה שלא נשלם

  אולי נתחיל מחר מהתחלה.

  

 יש מקום

 אטינגר עמוס

  

  ,ש מקום רחוק אחרי היםי

  ,חם שם החול לבן, הבית

  שם השמש מאירה מעל

  .את השוק, הרחוב והנמל

  הבית שם, אחרי הים
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  בליל שבת הנר דולק אני זוכר

  .ואבי מביט, מביט בי ושותק

  ,נפלא זה מקום רחוק, מקום

  .שם מכל חלון שומעים תפילה

 בחצר הבית אם ובת
 .שבת בתנור אופות חלות

 רי היםהבית שם, אח
 את העיניים של אבי שם לא אשכח

 .המזרח איך מביט, מביט אל
 

 ,זה מקום אשר נשאר רחוק
 .צחוקולשירי שבת תפילה 

 מול ים גדול סמטאות צרות
 .ובתים ריקים בוכים בלי קול

 הלב עוד שם אחרי הים
 תפילה מבית ריק אני שומע קול
 .נשאר הרחק יש מקום אשר

 
 אברח לכל מקום אשר אליו

 ,נו מקום שלא שלא אשכחיש
 אותו תמיד אשא עימי בלב

 .אוהב יש מקום אותו אני

  

  קבלת שבת

 אוריאל אופק
  

 הערב היורד לבש בגדי שבת
 .בלאט וזמר חרישי עולה ובא

 ,אורות שלווה דולקים ומאירים לחוץ
 .רחוץ לבוא מלכת שבת אל תוך עולם

 עצים אומרי תפילה מתנועעים על גג
 .חג נרות שלרקיע מנוחה הדליק 

 שלווה רבה לבשו בתים ואדמה
  .מלכת שבת קרבה אלינו בדממה
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  18 יחידה מס'

  ערבות הדדית

  מטרות:

  ;ומשמעותו הכרת המושג "ערב" .1

 ;זה"בהכרת האמרה: "כל ישראל ערבים זה  .2

מי שחי בין , הביטוי המעשי של הערבות ההדדית בין ישראל לתפוצותהבנת  .3

 במדינות מצוקה.בין מי שחי במדינות רווחה ל

  

   מהלך השיעור

  מליאה/  דקות) 30( כולנו באותה סירה – 1ה מס' עלהפ

על הנוסע בספינה שקודח חור מתחת  )5(נספח מס' המורה תקריא את המשל 

תוך כדי  .כולו להמחשת העובדה שמעשה של היחיד משפיע על הכלל ,למקום מושבו

כל מעשה שהיחיד מיעת המשל, התלמידים ינסחו תובנה: תתי, בעקבות שידיון כ

  ל הכלל.שפיע עביכולתו לה –רק בשטחו גם אם הוא נעשה  ,עושה

  הכיתה תתחלק לשתי קבוצות ותיערך ביניהן תחרות. ,הנ"לרעיון להמחשת ה

את  יאסוציאטיבהמזכירים בכל קשר סמליים  פציםח ציירהמשימה: להביא או ל

רש"י והרמב"ם. (אם יש חפץ מקובע או את , עליהם למדנו אבות ואמהות האומה

) הזמן .יט והיכן נמצאים ירשמו במדויק מהו הפרתלמידשאינו ניתן להעברה, ה

   דקות! 7 הוא המוקצב להבאת הפרטים

  מזכיר את המקל המחורץ של יעקב; –דוגמאות: ציור של ענף עץ 

  אבן טובה שאיבד אביו של רש"י; המזכיר –אבן ציור 

  השבטים בני יעקב; 12מזכיר את  –לוח שנה 

  וכו' מזכיר שיצחק חפר בארות מים. –מים 

וצה תניח את החפצים כל קב לכל קבוצה שולחן. –לחנות שו 2 במרכז הכיתה יונחו

 את הקשר בין הפריט לדמות.לפי התור תסביר והפתקים שאספה על גבי השולחן, ו
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קבוצה שתצבור את הגיונית) יזכה את הקבוצה בנקודה, ו נהחיכל פריט שיתקבל (מב

  תזכה. -  מירב הנקודות

ש להם השערה מדוע י לאחר סיום הפעילות, המורה תשאל את התלמידים אם

צחון הקבוצה? מהו הקשר למשל ימה תרם לנ :שאלה מכוונת בחרה במשחק זה.

  הקודם?

  צחון הקבוצה.יכל פריט של יחיד מוסיף ותורם לנ: התלמידים ינסחו תובנה

כל יחיד  ,מעשה הרסני של הפרט השפיע על הכלל, ובמשחק ,כשם שבספינה: כםוסוי

  ראל: כל מעשה של הפרט משפיע על הכלל., כך בעם ישלקבוצה תרם –שפעל 

  .)1(נספח מס'  זה"בוכסיכום תתלה על גבי הלוח כרזה: "כל ישראל ערבים זה 

  

  / מליאה דקות) 15( זה"ב"כל ישראל ערבים זה  – 2הפעלה מס' 

 המושג "ערב".משמעות ינסו לברר מה  הםלאחר שהתלמידים יתבוננו בכרזה, 

  האם שמעו אי פעם על המושג "ערב".ראשית, התלמידים יתבקשו לומר 

המורה תשאל את התלמידים אם יהיו מוכנים להשאיל לחבר  לליבון המושג:

המורה תוסיף ותשאל אם יהיו  ברור שרוב התשובות יהיו חיוביות. תה עפרון.ימהכ

מן הסתם יעלו קולות  –שלהם?  ipod את ה יומייםמשך מוכנים להשאיל לחבר ל

יומיים, ובתמורה ישאיל ל שלכם ipod-ם החבר יבקש את הא המורה תברר: היסוס.

סביר להניח  –? שלו, האם תסכימו תליליומיים את המצלמה הדיגיט לכם

  שתלמידים רבים יסכימו.

כשאני משאיל משהו יקר ובתמורה יש  המורה תבקש מהתלמידים לנסח תובנה:

 - ובמידה שלא לי ביטחון שהחפץ שלי יחזור אלי. בידי חפץ יקר של השואל, יש 

  .כערבוןנשאר לי הפריט שניתן לי 

: כםוסיילה. ומותשאל מהו שורש ה ,המורה תרשום על גבי הלוח את המילה ערבון

  משמשים לאותה מטרה.הם ו ע.ר.ב. - "ערבון" ו"ערבים" הם מאותו שורש

(נספח מס'  מתחת לכרזה שעל הלוח המורה תתלה את ההגדרה המילונית לערך ערב

 :אוהו למועד", קבל על עצמו לשלם חוב של מישהו אם הלה לא יפרע"מי שמ :)2

  "מי שמקבל על עצמו אחריות לדבר מה".
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  לדיון:לחשיבה ושאלות 

"כלל ישראל" הוא מונח חברתי אשר משמעותו היא תחושה של השתייכות  .1

ליחידה קבוצתית. האם תחושה זו כמוה כתחושת השתייכות למשפחה? במה 

  תחושה זו צריכה להיות דומה? עד כמה ניתן לממש אותה?

האם לדעתכם זה מחייב כל אחד למעורבות  –אחריות וערבות לכלל ישראל  .2

  כיצד? הביאו דוגמאות אקטואליות. אישית ולעשייה פעילה?

  

ערב במובן הוא המורה תסביר שכל יהודי בכל מקום  –לאחר הבנת המושג "ערבים" 

, ך לש הקהילה שלך, היישוב: של לקיחת אחריות על שלמותו וגורלו של העם היהודי

שהתרחש במלחמת לבנון השנייה.  מההיא מצוינת לכך  הוכדומה. דוגמשלך הכיתה 

חלק מתושבי הצפון לא היו שורדים את המלחמה  -ההתנדבות שהיה לולא פרץ 

  הזאת. גילויי ההתנהגות הללו מעידים על תחושת הערבות ההדדית.

מתייחסת ליחסים ההדדיים בתוך הקבוצה, הסובלנות,  תיתקבוצ הגם כל עבוד

כל אלה יש בהם כדי להעיד על ערבות הדדית לצורך  –הפתיחות ההכלה של השונות 

  י המשימה של הקבוצה.מילו

  

האב בניו ליד מיטתו לשמוע את דבריו. ביקש  12. נאספו אב שנטה למותמעשה ב

את שנים עשר  קח מקל אחד ושבר אותו בקלות. לקחמכל אחד מהם לתת לו מקל. ל

 דאגואם ת המקלות, ערם אותם לערימה אחת ולא הצליח לשבור אותם. אמר להם:

  לוכדים, לא יוכל אף אויב לפגוע ולהכות בכם.כל העת להיות ביחד, מאוחדים ומ

  

  / קבוצות דקות) 20( עבר הווה עתיד –זה" ב"ערבים זה  – 3הפעלה מס' 

דורית, שגם היא חלק מהמושג: "ערבים זה -משמעות האחריות הביןאת כדי להבין 

קבוצות,  2- ל הכיתה תתחלקזה" ולהמחשת האחריות שבהעברה מדור לדור, ב

  ומדת בשורה עורפית. כל קבוצה עכאשר 

  ).3פעמית (נספח מס' -התלמיד הראשון, הרביעי והשמיני יקבלו כוס חד
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  התשיעי והעשירי יקבלו מבחנות. ,השביעייד השני, השלישי, החמישי, השישי, התלמ

  לתלמיד הראשון בכל קבוצה המורה תמזוג מים בכמות של מבחנה מלאה.

י הסדר ולהשתדל לשמור על כל המשימה: להעביר את הנוזל בין התלמידים לפ

  כמות המים.

הקבוצה בעלת כמות  בסיום המשחק משווים בין כמות המים שנשארה לכל קבוצה.

  מנצחת. –המים המירבית 

  בין הדורות.שהדדית הערבות ה לאערוך אנלוגיה ל כעת ניתן

  

  דקות) 20(תפוצות -יחסי גומלין ישראל – 4הפעלה מס' 

תפוצות בעבר הגומלין, בין ישראל ליחסי אל קשר, ה לאכדי לחשוף את התלמידים 

תונות המתארים יקטעי עובהווה, המורה תפנה את התלמידים לאלבום לקריאת 

בסיום ובין יהודים באשר הם.  ,רועים של ערבות הדדית בין ישראל לתפוצותיא

מספר תלמידים לשתף את המליאה בתחושות שחוו תוך כדי  ותבקשי ,הקריאה

  .אליו שבחרו להתייחסקריאת הקטע 

היא לא רק לגבי עם ישראל כולו אלא "ערבות" שפרשנות הביטוי  יצויין לסיכום,

  מתחילה בכיתה, בישוב, בקהילה, והולכת ומתפשטת.הערבות 

  

  דקות) 5(ועכשיו  ערבות הדדית כאן – 5הפעלה מס' 

דברים כלפי יהודי התפוצות, או בהקשר של לפעמים חושבים שערבות היא רק 

אפשר להוכיח ערבות אולם, '. ווכדגבוהות עלויות בו םהכרוכים במעשים גרנדיוזיי

, ייחשב למעשה , מתוך תחושת שותפותחבר חולהשל ר גם ביקו גם במעשים קטנים.

  .של ערבות

 שפזומאהלילד חולה  דלכתוב מכתב עידויתבקש תלמיד כל  ,מסרליישום ה

  במחלקת ילדים.

  

  נספחים:
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  זה".ב"כל ישראל ערבים זה  -  כרזה – 1נספח מס' 

  :למושג "ערב" ההגדרה המילונית ובה כרזה  – 2נספח מס' 

מי שמקבל על עצמו חוב של מישהו אם הלה לא יפרעהו למועד, או שמקבל על  –ערב 

  עצמו אחריות לדבר מה.

  מבחנות 14פעמיים ו-כוסות חד 6 – 3נספח מס' 

  לכתיבת מכתב לילד חולה 4Aדפי  – 4נספח מס' 

  משל - 5נספח מס' 

  

  

  

  19 יחידה מס'

  לחשוב אחרת

  מטרות:

 :חז"לדברי מקורם בלבין הבאים  ערכיםהקישור בין  .1

  ;"הווה דן את כל האדם לכף זכות"  -אמפתיה 

  ;עליך אל תעשה לחברך"ששנוא "מה  -התחשבות וכבוד לזולת 

  ;הכובש את יצרו" -  "איזהו גיבור -  איפוק

 .בהתנהגויות בחיי היומיום מםוויישהנ"ל הפנמת הערכים  .2

  

  דקות) 15( הצורך בהבטה על התמונה כולה – 1 'הפעלה מס

צף על גבי הלוח ר יוצגזכות",  הבנת הערך: "הווי דן את כל האדם לכףצורך ל

את  םמאשיהמתבונן טואציה, שבמבט ראשון יס ים) המתאר1(נספח מס'  איורים

ח מס' אחת הדמויות באופן שאינו ניתן לערעור. לאחר נתינת הרקע להתרחשות (נספ
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מה שראינו  ,חלק מהמציאות. כלומררק  שהאיורים משקפים) התלמידים יראו 2

  אך ההקשר משנה את המציאות. ,נכון אמנם

רוצים לגבש דעה כש -  "הווה דן את כל האדם לכף זכות" :התלמידים יגיעו לתובנה

כך נוכל כל התמונה.  - "כל האדם" צריך תחילה לבדוק את  -על התנהגות הזולת 

  הרע.נובעת מרצון לתמיד פעולה שהאחר עשה לא ן כי להבי

  

  / מליאה, יחידני דקות) 15( אני דן לכף זכות – 2הפעלה מס' 

 לעמוד באלבום התלמידים יפנו ,להפנמת הערך "הווה דן את כל האדם לכף זכות"

 - י קומיקס של סיטואציות שונות. התלמידים יעבדו על הסיפור הראשון אוריובו ת

ניתן להשלימה באופן  נוספתבהסתכלות נראה שמדובר במעשה רע אך  במבט ראשון

  שונה הגורם להבנת המעשה.

 השלמה לקבלת הסיטואציה לאיור החסר פנווהתלמידים ילמורה: במהלך העבודה 

  ).האיור נמצא בדפי המדבקות בחוברת הנספחים(

שלימו את שני איורי הקומיקס האחרים המתארים סיטואציות נוספות התלמידים י

כראות עיניהם באופן שהשלמת האיור האחרון תורמת להבנת הסיטואציה (תיאור 

  )8איורי הקומיקס מופיע בנספח מס' 

  

  / מליאה דקות) 5( דיון –מלימוד למעשה  – 3הפעלה מס' 

לדון את האחר לכף נו ת המכלול עלירואים א יננואר שאשגם כהבנה כדי לחדד את ה

לבין הראשונה  יהם התלמידים בין הסיטואצעיחד השוואה תיערך  – זכות

, שבה התלמידים השלימו בכוחות עצמם את ות השניה והשלישיתסיטואציה

  חיי המעשה.לתחדד המסר יהתמונה, ו

  

 דקות) 20( עליך אל תעשה לחברך" וא"מה ששנ – 4הפעלה מס' 

 ?דיון בנושא כבוד האדם. המורה תשאל: כיצד מרגיש אדם שכבודו נשמר יתקיים

התלמידים יעלו דוגמאות.  ?מהי התחושה של אדם שמזלזלים בכבודוומאידך, 

  מי אחראי על שמירת כבוד האדם בחברה מתוקנת?  :המורה תשאל
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על המדינה ומסקנות הדיון: האחריות לשמירת כבוד הפרט מונחת על כל יחיד, 

. אגודות מיוחדות לצורך הענין במדינות רבותהוקמו  בנוסף, .במסגרת חוקתית

  אגודות אלו עומדות לימין החלשים בתביעה לשמירת כבודם.

  

  קבוצותפעילות 

שני התלמידים ישחקו משחק בעליך אל תעשה לחברך"  "מה ששנוא להמחשת הערך

תפקיד לבנות "חומה" מלבני  ינתןלשניים מהתלמידים  ,בסבב הראשון :סבבים

מהתלמידים שבנה  לאחד ,תפקיד להרוס. בסבב השני ינתןולתלמיד נוסף  "קפלה"

ויש לו  ,בסבב הראשון יש אפשרות להרוס לחברים את ה"חומה" שהם בונים

  .שבה בחר התלמיד אפשרות להשתתף בבניה. הדיון יעשה סביב הבחירה

  מהלך המשחק:

(נספח מס'  4, 3, 2, 1: מספר תלמידתה לרבעיות ותצמיד לכל יהמורה תחלק את הכ

3.(   

(נספח מס'  בהתאם למספר המדבקה שלו ה שונהה יקבל משימייעיכל תלמיד ברב

  .יםלאחר אין להראות את המשימה .)4

) שעל 5אפקט הדומינו (נספח מס'  –כמו כן, כל קבוצה תקבל ערכה מסוג "קפלה" 

  התלמידים לבנותה.

 בסבב הראשוןתוודא שכל תלמיד מקבל משימה שונה מהמשימה המורה סבב שני, ב

  ).6נספח מס' ערכת משימות (

סבב הראשון לתאר את מן ההמורה תבקש מהתצפיתנים  ,אחר סיום המשחקל

  תתפתח שיחה סביב התנהגות "ההורסים". ,ווחישראו. בעקבות הד

בסבב השני, לדווח  2מס' משימה את שקיבל  תלמידלאחר מכן המורה תבקש מה

יכול לבחור בין הריסה לחברים הבונים  תלמידומדוע (ה ,מהי משימתו ובמה בחר

  ן השתתפות בבניה).לבי

יספר כיצד הרגיש , 3משימה מס' את שקיבל בסבב השני  תלמידהמורה תבקש שה

הוא בצד ר שאמהקבוצה הרס לו. מדוע כ תלמידהוא בנה והבסבב הראשון כאשר 

הב שבודאי גם הוא לא או - שבנה  תלמידהוא לא חושב על ה ,יכול להרוסזה ששל 

  שהורסים לו.
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כגון: אני לא אוהבת  ,דוגמאות פרהמורה תעלה מס יותר, עודכדי שהדברים יופנמו 

אני לא אוהבת  שנוגעים לי בחפצים בלי רשות, לכן אני לא אגע בחפצים של אחר.

  ר.חבלא אקח כסא של  כיתהלבוא לכיתה ולראות שאין לי כסא, לכן כשאבוא ל

  

  / יחידני דקות) 15( הפנמה – 5הפעלה מס' 

. כל כיתהלו ב עושיםשיחשוב על מעשה שהוא לא אוהב ש תלמידהמורה תבקש מכל 

, על לאחר לא יעשהגם לו והוא שעושים תלמיד יכתוב את המעשה שהוא לא אוהב 

  ויצמיד באלבום במקום המתאים. ,שבחוברת הנספחיםכרטיס גבי 

  

  פעילות מליאה

מחליטים להשתדל שלא הם התלמידים ישמיעו את המעשה שאינם אוהבים וש

  מתוך כל המכלול, כל תלמיד ירשום באלבום במקום המתאים. חבר.לעשות ל

הרצף: "אמנה  ולקרוא לכל ,עשר, עד פשר להסכים על מספר התנהגויותא

אלבום רישום בהסכם על כללי התנהגות בחברת הכיתה. חוץ מה חברתית", כעין

האישי, ניתן להשאיר את הכללים במקום בולט בכיתה. ההסכם הזה יכול לשמש גם 

  ים.תלמידאת המחנכת במקרה של בירור התנהגויות ויחסים בין 

  

  / מליאה דקות) 20( הכובש את יצרו" -"איזהו גיבור  – 6הפעלה מס' 

המסר של  .)7(נספח מס'  המורה תקריא סיפור ,"יבור"גהמושג לשינוי תפיסת 

וקא במובן הפיזי, אלא גבורה אמיתית היא ושגבורה אינה נמדדת דהוא הסיפור 

  .נוספות דוגמאות התלמידים יעלו. יפוקא

  

  נספחים

  :רצף איורים – 1נספח מס' 

 איור של כיתה  

 איור של מורה מאחר  
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 איור של ילד שמראה למורה באצבע על שעון היד  

 איור של מורה שמורה באצבעו לתלמיד להסתלק מהכיתה  

  

   2נספח מס' 

מיד רגישות תלמיד שמאוד מחבב את המורה. המורה גילה כלפיו תהוא יוסי 

  והתחשבות.

שהדבר הראשון שעלה בראשו זה  ,הוא שמח כל כך –שעון יד  –כשקנו ליוסי מתנה 

להראות למורה את השעון. מה מאוד התאכזב יוסי, כשהגיע למחרת לכיתה  –

לחכות, והנה פתאום המורה נכנס מתנשף היה ל ווהמורה לא היה. יוסי כבר לא יכ

  האחת ובאחרת הצביע על השעון.לכיתה. מיד יוסי הרים את ידו 

  ההמשך כבר סיפרנו בתמונות...את ו

  ה חשב שהוא מעיר לו על שאיחר...)(הילד רצה להראות את השעון ואילו המור

  

  3נספח מס' 

לצורך  4, 3, 2, 1 המורה תכתוב מראש על המדבקות את המספרים דף מדבקות:

  חלוקת התלמידים לקבוצות.

  

  4נספח מס' 

  ערכת משימות

  : 1שימה מ

  מרגע תחילת המשחק עליך לעקוב אחר ההתרחשות. 

  הקבוצה עושה.שבשום אופן, אינך מתערב במה 

 .כיתה כולהעקוב היטב אחר מהלכי הקבוצה כדי שתוכל לדווח אחר כך ל
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אחרונות  לֵבנים שתי: עקוב בדממה אחר בניית הקפלה, בשלב שנשארו 2משימה 

  הלבנים, כך שכל הלבנים יתמוטטו. תשעוד לא הועמדו, תן דחיפה קלה לאח

  

ס"מ  2עליך להעמיד את לבני הקפלה בטור ישר במרחק של יחד עם חבר, : 3משימה 

  בין לבנה ללבנה.

  

 ס"מ 2עליך להעמיד את לבני הקפלה בטור ישר במרחק של יחד עם חבר, : 4משימה 

  בין לבנה ללבנה.

  

  5נספח מס' 

  לבני קפלה

  

  6נספח מס' 

  ערכת משימות

שבסבב השני כל תלמיד יקבל את אותו מספר משימה  רה למורה: עליך לוודאהע

  שהיה לו בסבב הראשון (שימי לב שתוכן המשימה שונה).

ס"מ  2להעמיד את לבני הקפלה בטור ישר במרחק של  יחד עם חבר, עליך: 1משימה 

  בין לבנה ללבנה.

פשרותך להצטרף תפקיד אחר. בא תלמיד: התפקידים בקבוצה ישתנו, לכל 2משימה 

ים הבונים ולבנות איתם את "חומת" הקפלה, או לחזור לתפקידך בסבב תלמידל

  הקודם ולקראת סיום הבניה לחזור ולהרוס.

אחרונות  שתי לֵבנים: עקוב בדממה אחר בניית הקפלה. בשלב שנשארו 3משימה 

  הלבנים כך שכל הלבנים יתמוטטו. תשעוד לא הועמדו, תן דחיפה קלה לאח

ס"מ  2להעמיד את לבני הקפלה בטור ישר במרחק של  יחד עם חבר, עליך: 4 משימה

  בין לבנה ללבנה.
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  7נספח מס' 

  סיפור 

  

  8נספח מס' 

  

  :1רצף איורים 

  ילד יושב באוטובוס. .1

 זקן עומד באוטובוס ליד הילד. .2

 מאחור בהבעת פנים מתרעמת.עומד אדם מבוגר  .3

  כועסים באוטובוס.אנשים  .4

 )איור(מקום ריק ל .5

תהיה  איור יהיההחסר. ה איורהתלמידים יצטרכו להשלים את ה ,במקום הריק

  .מגובסת –מדבקות בסוף החוברת: איור של רגל הילד הבדף 

  

  2רצף איורים 

  ילדים מלטפים גור חתולים. .1

 ילד עם פנים לא נעימות (הבריון של השכונה) מגיע ועומד לידם. .2

 ."הבריון" נוטל את הגור לידיו ומתרחק מהמקום .3

 (להוציא בועות ריקות ממספר ילדים) הילדים עצובים. .4

 )השלמת התלמידים(מקום ריק ל .5

  

  3רצף איורים 

  מחכה, לידה כסא ריק עם מנת פיצה. –ילדה יושבת בחנות פיצה  .1

 ילדה יושבת בחנות פיצה כועסת ומתבוננת בשעון. .2

  עומדת.  ,החברה מגיעה .3
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ו בבועה את דברי הילדה התלמידים ישלימ – הילדה שעומדת עם בועת דיבור .4

  המאחרת לפי ראות עיניהם.

  

  

  20' מס יחידה

  

  סופר סת"ם

  מטרות:

  , והכרת עבודתו;הכרת המושג "סופר סת"ם" .1

 הטקסט בשמירה על אחידות ,סת"םחשיבות הדיוק בעבודת סופר עמידה על  .2

 ;כאמצעי לשמירה על אחדות עם ישראל לדורותיו

יחסות לטעמי הכרת הייחודיות של ספר התורה לעומת החומש, תוך התי .3

 המקרא ולתהליך ההגהה;

 ילין.הכרת התפ .4

  

  מהלך השיעור

  / מליאה דקות) 10? (מהו סופר סת"ם – 1מס'  הפעלה

 של בעלי מקצוע איוריםהמורה תציג על גבי הלוח  ,להבנת המושג סופר סת"ם

תשאל מה משותף לכל בעלי המקצוע מורה ה: סופר, עיתונאי, מחזאי. )1(נספח מס' 

קים בכתיבה. המורה עוסאלו התלמידים יגלו שבעלי מלאכה ו ,שרשומים על הלוח

תשאל את הילדים במה עוסק ו ,סופר סת"ם מוצג וב) ש2(נספח מס'  תוסיף איור

  סופר זה.

ים שהמילה סת"ם מופיעה עם גרשיים, המורה תפנה את תשומת לב התלמיד

המורה תפענח על גבי הלוח את ראשי התיבות של סת"ם כלומר, אלה ראשי תיבות. 

  זוזה.מפילין תפר תורה ס –
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  מליאה / דקות) 15( דרכי עבודתו של סופר סת"ם – 2מס'  עלההפ

יגיע סופר סת"ם  ,כדי להכיר את דרך עבודתו ואת כלי עבודתו של סופר הסת"ם

  לכיתה.

  

  קבוצות / דקות) 15( השוואה בין כתיבת סת"ם לכתיבה סתם – 3מס'  הפעלה

ל סופר כל קבוצה תערוך השוואה בין הכתיבה שבהתייחס למה שהציג הסופר 

  .וכדו'עיתונים , חוברות, ספריםכתיבה רגילה של סת"ם לבין 

  תשמיע את ההבדל שמצאה, והמידע יסוכם על הלוח בצורת טבלה:כל קבוצה 

  סת"ם  סופר רגיל

או  וי מעץשדף נייר (ע

  )מחומר סינתטי

  בלבד קלף מעור בהמה

  כתיבה ידנית בעזרת נוצה הדפסה בדפוס או צילום

  ורת כתיבה אחידהצ  גופנים שונים

 ומעתיקלמקורות צמוד   יוצר טקסט חדש

  במדויק  מהם

  

על גבי המקום המיועד לכך לסיכום, כל תלמיד ירשום את שמו בכתב סת"ם 

  (אותיות הא"ב בכתב סת"ם מופיעות באלבום). באלבום

  זוגות / דקות) 10( חשיבות הדיוק בהעתקה – 4מס'  הפעלה

 הנובעת מןה ילשנות את כל המשמעות, ואת העשי כדי לראות כיצד אות אחת יכולה

לכל זוג ) ו5לכל תלמיד רצועה להכנת כתר (נספח מס' הכתוב, המורה תחלק 

 ,לאו את ההוראהילאחר שהתלמידים מ .)4 ,3הוראה (נספחים מס'  סיה ובהיכרט

תה פעלה באופן זהה. מספר תלמידים יהמורה תפנה את תשומת לבם שלא כל הכ

) 7 ,6תתלה בהתאם את כרטיס ההוראה (נספח מס' המורה ו ,וראהאת הה יקריאו

ה יהתלמידים יבחינו ששינוי באות ובמיקום המילה שינה את העשי על גבי הלוח.

  לגמרי, באופן כולל.
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 י, כדי שספרסת"ם סופר ו שליש חשיבות לכל הפרטים והדיוקים בעבודתויסוכם: 

במעמד מתן תורה נתקבלה תורה שהתורה בכל הדורות ובכל המקומות יהיו זהים ל

היהודי, כי לכולם יש אותו האחידות בטקסטים שומרת על לכידות בעם  בהר סיני.

  הטקסט. 

  

  / יחידני דקות) 10( ההבדלים בין ספר התורה לחומש – 5מס'  הפעלה

התלמידים יעבדו בדף העבודה  ,כדי לעמוד על ההבדלים שבין ספר התורה לחומש

 ,צילום מספר תורהים זהים בתוכנם: אחד טקסטשני יש בו (בחוברת הנספחים) ש

  והשני מהחומש.

  

  / מליאה דקות) 15( טעמי המקרא – 6מס'  הפעלה

הקודמת התלמידים הבחינו שאחד ההבדלים שבין ספר התורה  הפעלהלאחר שב

המורה תשמיע יש סימנים שמהווים את טעמי המקרא, לחומש הוא שבחומש 

בשני סגנונות של  יםהמושמעבתוכנם,  ים זהיםקטעשני  )8(נספח מס'  בתקליטור

  עדות שונות.

שלמרות שבהאזנה הקטע נשמע שונה מעדה לעדה,  ,התלמידים יגיעו למסקנה

ששונים בעימוד, בגודל,  ,, והחומשיםהוא שזה בדיוק אותו הטקסטהמיוחד 

  ה.ספר תור לששהוא העתק מדויק  ,חלוטין בטקסט המקראילבהוצאה ועוד, זהים 

התורה  ,מהמצאת הדפוסהחל  היו רק ספרי תורה. 16- ממתן תורה עד המאה ה

למרות זאת אבל  כעת התורה זמינה יותר לכל אחד ואחד,גם בחומשים.  נכתבה

רק מספר  קוראיםבית הכנסת תפילה בב החומשים אינם תחליף לספר התורה.

  התורה.

  

  / מליאה דקות) 15( ההגהה – 7מס'  הפעלה

, תובנה שחייבים להגיה את ספר התורה לאחר שהסופר כתב אותוכדי להגיע ל

  סיס הנקודות הבאות:על ב ,התפתח המורה דיון בכית

 כיצד מוודאים שאין שגיאות בספר התורה? 



 21

 שמשווה בין המקור  או לאדם אחר לכותב, – ל לזהות שגיאהלמי יותר ק

  להעתקה?

, התשובה הסופית שגויה שכאשר ,מפתרון תרגיל מתמטי (המורה יכולה לתת דוגמה

השגיאה אינה גם כאשר  כתיבה,לתלמיד עצמו קשה לזהות את השגיאה בתהליך ה

לכותב עצמו קשה לזהות כלומר, . 'ומהותית אלא טעות בהעתקת מספר או סימן וכד

  ).שהוא עצמו ביצע ולאתר את השגיאה

: מתבקשתההם יגיעו למסקנה  ,לאחר שהמורה תשמע מהתלמידים את ההצעות

 ברו, שעספר תורהאותו ירת שמהמסייעים בב להיות מגיה. ואכן, אחד הדברים יחי

וא ההגהה. ה ,ללא תוספות וגריעות ,אחידכטקסט מדור לדור בכל קהילות ישראל 

 אותו לאדם אחר שיגיה גישמהוא  ,רהסיים את כתיבת ספר התומלאחר שהסופר 

  מיותרות.או מילים תיות אין אושוגם  ,אות או מילהבו אותו ויבדוק שלא חסרה 

  אותיות. 600,000 כבספר התורה יש 

עם  ),9(נספח מס'  ישראלהמילה  ובההמורה תתלה על גבי הלוח כרזה  ,לסיכום

  .תורהלותיות אבוא ירישים שש י מילים שמסתתרות תחת ראשי התיבות ישרא"ל:
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  נספחים:

  ופר, עיתונאי, מחזאי: סאיורים – 1נספח מס' 

  סת"ם  של סופר איור – 2נספח מס' 

  כרטיס הפעלה א– 3נספח מס' 

  פעלו על פי ההוראות:

  תלמיד אחד מכין כתר מהרצועה המונחת לפניכם.

  תלמיד שני לא מניח את הכתר על ראשו.

  

   כרטיס הפעלה ב – 4נספח מס' 

  פעלו על פי ההוראות:

  תלמיד אחד מכין כתר מהרצועה המונחת לפניכם.

 תר על ראשו.תלמיד שני מניח לו את הכ

  

  רצועות להכנת כתרים כמספר התלמידים - 5נספח מס' 

  כרזה ובה הכיתוב: – 6נספח מס' 

  תלמיד שני לא מניח את הכתר על ראשו  

  תוב:יכרזה ובה הכ – 7נספח מס' 

  .ותלמיד שני מניח לו את הכתר על ראש  

  קריאת התורה בשתי נוסחאות תקליטור ובו – 8נספח מס' 

  :זה ובה הכיתובכר – 9נספח מס' 

  תורהלותיות  אבוא  ירישים  שש  י  
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  מזוזה

  מטרות

  ;ירהשמסגולה וכבית יהודי, וסמל זיהוי להכרת המזוזה, כ .1

 ;םהכרת מרכיבי המזוזה והבנת חשיבות .2

 המזוזה כתשמיש קדושה. .3

  

  / מליאה דקות) 15( כסמל זיהוי – 1הפעלה מס' 

כדי שהתלמידים יכירו את המזוזה כ"שלט" המכריז שדיירי הבית יהודים, המורה 

בתים שונים וקבוצות  ים) המתאר1(נספח מס'  איוריםתציג בפני התלמידים מס' 

  לשייך כל קבוצת דיירים לביתם.יהיה ) ועל התלמידים 2דיירים שונות (נספח מס' 

 ה,זיהוי הקשר בין הדיירים לבית נוצר עם פענוח הסממנים החיצוניים. לדוגמ

בתמונות אלה  משפחה מלכותית, מן הסתם, גרה בטירה ולא בבקתה אינדיאנית.

על סממנים חיצוניים, לכן היה קל לזהות את רוב הבתים. הדילמה תהיה  דגש היהה

המזוהה עם משפחה  , המזוזהחוץ מבין שני הבתים שדומים כמעט בכל הפרטים, 

  יהודית.

  על בית שדייריו יהודים.שלט המכריז כהמזוזה היא במהלך הדיון יגיעו לכך ש

ט בפתחו של כל מוסד או חנות או כשם ששל ,שלטיכולה לתפקד כהמזוזה למעשה, 

  מרכז מעיד על מהות המקום.

  

  / מליאה דקות) 10( כסגולה וכשמירה – 2הפעלה מס' 

עם האותיות  אחד) 3בתי מזוזה (נספח מס'  שנישל  איורהמורה תתלה על גבי הלוח 

  .שוהשני עם האות  ש.ד.י.

על קלף המזוזה  ותהיא קיצור ורמז של האותיות ש.ד.י. שמופיע שהאות ויוסבר: 

  .שראלילתות דומר שאלו הם ראשי תיבות של המילים:  המגולגל.

ולאחר  ,סיפורו של רבי יהודה הנשיא וארטבן מלך פרסללאלבום יפנו התלמידים 

המתאים אודות סגולת המזוזה, לתלמידים לחשוב על סיפור המורה מכן תציע 

  לכתיבה באלבום.
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. ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל  "ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמזּוזֹותהמקור:  ֵּביֶת ּוִבְׁשָעֶרי

   ָהָאֶרץ."-ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם ִּכיֵמי ַהָּׁשַמִים ַעל

  כ"א-י"א י"ג דברים

, בעיני אנשים מסורתיים, היא לשמש תזכורת תמידית לאדם מצוות המזוזהמטרת 

ביציאתו ובכניסתו לבית, שעליו להאמין באל אחד ולשמור את מצוותיו. יש  היהודי,

הרואים במזוזה סגולה להגנה על הבית ושוכניו מפגעים שונים, ויש הנוהגים לנשק 

  את המזוזה ביציאתם ובכניסתם לבית.

מקובל בחוגים של שומרי מצוות שכאשר נופלת על האדם צרה גדולה כמו מחלה 

ואיבוד פרנסה, נוהגים לבדוק את המזוזות האם הן פסולות  קשה או פשיטת רגל

את המזוזה) ובמקרה שאכן התברר  פוסלים - (פגם בכתב, רטיבות וכדומה 

 מחליפים או מתקנים אותן מיד. - שהמזוזות פסולות 

  

  / מליאה דקות) 20( מרכיבי המזוזה והבנת חשיבותם – 3הפעלה מס' 

וזה והבנת חשיבותם לצורך מהות צורך בהקפדה על מרכיבי המזלהמחשת ה

עדת קבלה". על התלמידים לבחור מועמד מתאים , תהפוך הכיתה ל"והמזוזה

(שיומחזו  פוטנציאליים מועמדים 6 תפקיד מאבטח בקניון "השמש העולה" מתוךל

) הכולל: שם, גיל, עבר 5אפיון (נספח מס' כרטיס . כל מועמד יקבל תלמידים) 6ע"י 

  שיון לנשיאת נשק, אזרחות ישראלית.ירצבאי, מצב בריאותי, 

ן, ילצורך העני "שהיא "ועדת קבלה ,תהיכל מועמד יציג את פרטיו למליאה. הכ

תה יהכ . לאחר מילוי כל השאלונים,שאלון לכל מועמד (בחוברת הנספחים) תממלא

המועמדים המתאימים הם  שמותר את המועמדים המתאימים לתפקיד (תבח

  .וכנרת) ,מוליק

  

  / מליאה דקות) 10( מהי מזוזה כשרה? – 4מס' הפעלה 

כדי לענות על השאלה  .)6המורה תקריא דיאלוג (נספח מס'  ,להכרת מרכיבי המזוזה

את זכרונם ביחס לראשי התיבות של , ירעננו התלמידים שעולה בסוף הדיאלוג

  ספרי תורה, תפילין ומזוזות. –סת"ם 

עד  של הקלף מהעיבוד ,הליךהמורה תחזור בקצרה, בעזרת התלמידים, על הת

יצירת דיו מיוחדת לכתיבת  עיבוד העור לקלף; שחיטת בהמה כשרה;: עליו הכתיבה
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 דיוק בהעתקה ובצורת האותיות בעבודת יד; –מיומנות מיוחדת כתיבה ב ;סת"ם

 .)בשונה מספרי תורה, אין במזוזה אפשרות למחוק ולתקן(

ה במספר שלבים חשובים תיאור התהליך תורם להבנה שהכנת המזוזה כרוכ

היה תעליהם רק אם מקפידים  ועקרוניים, שלא ניתן לוותר עליהם ולהתפשר.

 המזוזה כשרה וניתנת לשימוש. 

  

  מליאה / דקות) 5( הבחנה בין "מזוזה" ל"בית מזוזה" – 5הפעלה מס' 

 ,לאלבוםיפנו מזוזה", התלמידים הלבין "בית  ,הקלף הכתוב –להבחנה בין "מזוזה" 

  בחינו בתצלומים השונים וימלאו את המשימה.שם י

   .עצמה להגנה על המזוזהלנוי ו –די בית המזוזה יתפק

 

  להבחין בין מזוזה = מגילת קלף עליו נסוב השיעור, לבין מזוזת גם יש מקום

 נקראת ה"מזוזה".בעצם  ם, שעל שמאנכי הדלת משני צידי המשקוףהדלת = 

 להקריא את  ואףרים סימנו בני ישראל את המזוזות, ניתן להזכיר שביציאת מצ

..." ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים- ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ְוַעל- ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל- ְוָלְקחּו ִמןהפסוק: "

 ז')(שמות, י"ב, 

  

  / יחידני, מליאה דקות) 10( שמירה על המזוזה – 6הפעלה מס' 

זוזה, התלמידים יעברו לחוברת במ עלולות לפגוםלהמחשת בעיות נפוצות ה

וכן המילים לספרות,  ק שאין בו התאמה ביןנספחים וישוו בין המזוזה לבין צ'ה

  שתוקפה פג.  אשרת כניסה

  

לרטיבות או לנזקי שמש  האות ףחוש ,פתח הביתב ,קום המזוזהיכדאי לציין שמ

ן העלולים לפגוע בקלף הנמצא בבית המזוזה או לגרום לאותיות להתקלף, ולכ

  המזוזות אחת לכמה שנים. בדוק אתנוהגים ל

  



 26

  דקות) 20( עיטור בית מזוזה – 7הפעלה מס' 

  התלמידים יעטרו בית מזוזה
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  נספחים

  :איוריםערכת  – 1נספח מס' 

 בית טירה מפואר 

 בקתה אינדיאנית 

  ישןבית 

 יה או בנין ימעונות סטודנטים (בנין שיכול להראות כמו כל פנימ

 בנין משרדים וכד')מגורים רב דיירם או 

 בית משפחה עם צעצועי ילדים בחצר 

 עם מזוזה על הפתח , אךבית דומה לקודם 

  איורים:ערכת  – 2נספח מס' 

 רב זוג הורים ובתם הצעירה לבושים בהדר 

 אניתימשפחה אינד 

 (בלי סממנים לאומיים כלשהם) זוג קשישים על ספסל 

 סטודנטים על הדשא קבוצה של 

 ללא כל סימן מזהה מבחינה דתית או אמא ושני ילדים  ,אבא

  לאומית

 דוד-מא תליון מגןלא ושני ילדים, אבא אמא 

  שה האות יוהשניעל  ש.ד.י.אחת האותיות על  :שני בתי מזוזה איור – 3נספח מס' 

  אביזרים לעיטור בית מזוזה – 4נספח מס' 

  קניון שמירה על קבלה ל תכרטיסי דמויות לועד – 5נספח מס' 

, יליד הארץ. שירתתי בגולני, הייתי מפקד טנק במלחמת יום 68י בן שמי דוד, אנ .1

הכיפורים. בדרך כלל אני בריא, יש לי רישיון לשאת נשק, אין לי ניסיון קודם 

  בתפקיד.

וקבלתי אזרחות. לאחרונה עזבתי  5. עליתי ארצה בגיל 30שמי אילנה, אני בת  .2

לאחר שסיימתי שירות  את עבודתי בגלל בריאות לקויה וחולשה כללית, בעבר,

צבאי מלא, עבדתי באבטחה במוסדות חינוך, אני עדיין מחזיקה ברישיון לשאת 

 נשק.
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, שירתתי בחיל 1988שמי מוליק, עליתי ארצה מאתיופיה בתור נער צעיר בשנת  .3

השריון, חתמתי קבע לכמה שנים, מצב בריאותי מצוין ואני שומר על כושר. 

לשאת נשק ועבדתי בתור מלווה בטיולי לאחר שהשתחררתי הוצאתי רישיון 

 ספר.- בית

ירדתי עם משפחתי לארה"ב, למדתי ועבדתי  4שמי מייקל. נולדתי בארץ, ובגיל  .4

כשהילדים שלי גדלו החלטתי לעשות עליה, כדי  42בארה"ב, ועכשיו בגיל 

שהילדים שלי ישרתו בצה"ל. אני בדרך כלל בריא, אין לי רישיון לשאת נשק 

י ניסיון קודם בעבודה דומה. בגלל שאני דובר שפות זרות נראה וכמובן שאין ל

 לי שמתאים שאתקבל לעבודה זו.

שמי כינרת, דור שלישי בחיל האוויר, שירתתי באותה טייסת שבה שירתו אבי  .5

, השתחררתי לא מזמן משרות קבע. אני צעירה, נמרצת 25וסבי. היום אני בת 

ובזכות תפקידי בצבא יש לי רישיון ושופעת בריאות, יש לי המלצות מצוינות, 

 לשאת נשק.

, יש לי משפחה ענפה בארץ, ובזכותם באתי לבקר כאן. אני 38שמי אלכס, אני בן  .6

 18רוצה גם לעשות עליה ולכן אני מחפש עבודה כדי שיהיה לי יותר קל. בגיל 

התגייסתי לצבא במולדתי ועד היום אני שומר על כושר, יש לי רישיון מארצי 

 שק.לשאת נ

  

  דיאלוג  – 6נספח מס' 

שנה. דור  במשך חציחו"ל. הוא יגור שם בתפקיד לאבא של דור יוצא בעוד שבועיים 

  פוגש את חגית בערב שנערך לפני הנסיעה אצל סבתא דורית.

  הדברים שקנינו עם אבא לקראת הנסיעה שלו? ערימתדור: סבתא, ראית את 

גש יבאמת רציתי לבקש ממך שתסבתא דורית: כן. גם אני קניתי לאביך מתנה. 

  לחדר ותביא. יש שם שקית על השולחן.

  מחיר או קוד? הואית ויקר? המספר על התו ל כךדור: סבתא! מה זה? למה זה כ

סבתא דורית: דור, יקירי, זו מזוזה. זה לא סתם פיסת נייר. כיון שאבא יוצא לחו"ל 

 זקוק למזוזה. השיהי מקומי, אני בטוחה מאדם שישכור דירהבויגור קרוב לודאי 

עולה הרבה  –מזוזה כמו שצריך י. אני קונה רק את הדבר האמית ,ואתה מכיר אותי

  כסף.
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  יקרה? ל כךסבתא? מה יש בה שהיא כ ,אבל למה

  

  

  יחידה מס'

  תפילין

  מטרות:

  תפילין;הנחת מצוות הכרת המקור ל .1

 מבנה ומהות; – הכרות עם התפילין .2

 וה.ומצה- גיל ברל הנחת התפילין והקשראופן הכרת  .3

  

  מהלך השיעור

  / מליאה דקות) 20( יחסי הגומלין שבין המוח לבין הלב – 1מס'  פעילות

 –וכנגד הלב (תפילין של יד  מקום הנחת התפילין הוא כנגד המוח (תפילין של ראש)

  הפעילות הראשונה תתייחס לקשר שבין המוח לבין הלב. .למעלה)

אדם ניכר שה איורב .בתור לקבלת חיסוןעומד ה איששל  איורוצג יגבי הלוח  על

  .)1(נספח מס'  רועד כולו

הבאות נקודות יערכו יחדיו בירור ופרשנות על התמונה לפי ה התלמידיםוהמורה 

  :דיוןללמחשבה ו

 אישרועד ה מדוע לדעתם?  

  הסבירו את דעתכם.מוצדק? האם הרעד  

 האם ניתן לשלול את תגובתו של האיש? 

 בעזרת מה ניתן  והרגש זה בזה. ןיש הטוענים שבמצב חרדה נלחמים ההיגיו

  או הרגש? ןההיגיו –לקבל את החיסון  אישלשכנע את ה

יים תלקבל אותו, להיות אמפואפילו כדאי  רגשהבשיחה יעלה כי לא ניתן לשפוט את 

. המצוקה שלו מזווית ראייתו שלואת ו אישיו, דהיינו, להבין את התחושה של הכלפ
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לשכנע בעזרת ההיגיון. ניתן להסביר את הצורך והחשיבות של ו, כדאי לנסות בד בבד

  קצרצר.כך שהכאב חולף תוך זמן החיסון וגם לדבר על 

 השאלהתישאר  ,ות של הנקודות לעילבעזרת ההצע וני שהתקייםלאחר השיח הראש

ון והמרגל" אסיפור על "נפוליאת הים תלמידתקריא ל. המורה פתוחה האחרונה

  .)2(נספח מס' 

עם מודעות לפעמים, במצבים מסוימים, מסקנה שתוסק ה ,לאחר קריאת הסיפור

  לשלוט ברגש. ניתן ,ואימון אישי

  

  יאה/ מל דקות) 5( מקום הנחת התפילין – 2מס'  פעילות

המורה תתלה על גבי  ,. לשם הדגמהכנגד המוח והלב ואהתפילין ההנחת מקום 

) ותשאל את 3הלוח תמונה של יהודי מניח תפילין של יד ושל ראש (נספח מס' 

האיברים שהזכרנו  ןהתלמידים אם הם מזהים קשר בין מקום הנחת התפילין לבי

  בפעילות הקודמת.

  :במקומות הללווקא ותפילין ד מניחיםסביר: המורה ת

  ,כנגד המוח –תפילין של ראש 

  כנגד הלב. –תפילין של יד 

  

  / מליאה, יחידני דקות) 10( המקור בתורה – 3מס'  פעילות

 הפרשיות המוכנסות לתפילין. ארבע מופיעותלחוברת הנספחים בה יפנו  התלמידים

  פעילות זו נועדה כדי ללמוד את המקור בתורה למצוות הנחת תפילין.

מיקום הנחת ציון התלמידים את ימצאו ה המתחילה במילה: "ואהבת" פרשב

(כדאי להסביר את  "בין עיניך והיו לטוטפותידך "וקשרתם לאות על  :התפילין

  לאות" ו"טוטפות")."המושגים 

יש פעמים , אולם הידע שלנו נמצא במוח וקא מקומות אלה.ולא לחינם נבחרו ד

או לו הנוחה בהתנהגות ואדם בוחר  שהמוח עצמו נמצא תחת שליטה של הלב,

לנהוג כך (כדוגמת  מן ההגיוןאו הראוי ן מזה יודע שאין הוא אף על פי ש ,לו נעימה

   .ודוגמאות נוספות שתלמידים יעלו) ילד בתור לחיסון,ה
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פנימי בין הרגש והמוח ושואף לקראת עם מאבק מתמודד  במהלך התפתחותו, אדם

ה מודגש באופן הנחת התפילין. בפרשיות התפילין זרעיון  שליטה של המוח על הלב.

נמצא תמצית ועיקר יסודות התורה. רצועות העור, מהתפילין של ראש, יורדות לעבר 

רגש ביטוי גם בלידי  יבואוחלטה שבמוח הההבנה והוהן מסמלות את הרצון שהלב, 

  לב.שב

  

  מליאה, יחידני / דקות) 20( הכרת מבנה התפילין – 4מס'  פעילות

כדי להכיר את חלקי התפילין לאלבום ולחוברת הנספחים, יפנו למידים הת

התלמידים יבנו  ,בעזרת הכוונה .בתוך התפיליןשש את חלוקת "התאים" ולהמחי

את "הפרשיות", ויקשרו את ה"רצועות"  ןאת קופסאות התפילין, יכניסו לתוכ

   מהבד.

על גבי וסופר סת"ם  יעל ידבתפילין אמתיות הפרשות כתובות יודגש לתלמידים כי 

  בהמה טהורה.של קלף מעור 

  

  יחידני / דקות) 10( הנחת תפילין פרטי – 5מס'  פעילות

את תפילין ויבינו ההנחת פרטי התלמידים ילמדו מעט על  ,לאחר שלמדו על התפילין

דים לקטעי מידע לשם כך, יפנו התלמי תפילין. לבין הנחתה ומצו- גיל ברבין שהקשר 

  בחוברת הנספחים.

  באלבום. והשאלות על המידע יופיע

  

  מליאה / דקות) 25( סיפור – 6מס'  פעילות
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  נספחים:

  ריקה מאחות, והוא רועד ומפחדהעומד בתור לקבל ז אדםתמונה של  – 1נספח מס' 

  סיפור על נפוליון ו"המרגל" – 2נספח מס' 

  נפוליאון והמרגל

  

צרפת. לאחר שהצרפתים  מלךמלחמת הכיבוש של נפוליאון היה זה בעיצומה של 
אלכסנדר  –הם פלשו לרוסיה, שם נלחם נפוליאון בצאר הרוסי כבשו ארצות רבות 

  .הראשון

בזמן ההוא נחלקו היהודים ביניהם במי לתמוך: האם בצאר המקומי, שהקשה 
  וכלכלי. מאוד על חיי היהודים, או בקיסר נפוליאון שהבטיח להם חופש פעולה דתי

אחד מהמנהיגים הדתיים בתקופה זו היה רבי שניאור זלמן מליאדי. הוא צידד 
ר' משה שמו,  –דווקא בהמשך שלטון הצאר. באחד הימים קרא לאחד מחסידיו 

שהיה מוכשר מאוד ושלט בשפות זרות רבות. רבי שניאור זלמן הורה לו למצוא דרך 
ידע על תוכניותיהם הצבאיות לקבל משרה בצבא הצרפתי, וזאת במטרה לשאוב מ

  כדי להעבירם לידיעת הצבא הרוסי.

  

ר' משה, בכישרונו, הצליח אכן למצוא משרת מתורגמן במפקדה הצרפתית 
הראשית, שם פענח מכתבים סודיים, ובאופן זה הייתה לו גישה חופשית לכל מקום 

  במחנות הצרפתיים.

, נעצר ליד אוהל ששימש באחד הימים, כאשר טייל ר' משה "לתומו" במחנות הצבא
  כמטה המלחמה.

במרכז האוהל, על גבי מפה טופוגרפית (מתאר שטח), עמדו רכונים מפקדים וקצינים 
בכירים והתוו את ציר ההתקפה שנועדה לעוד ימים ספורים. בתקיפה זו תכננו 

  לחצות את נהר הדנייפר ולתקוף את חילות הצאר הרוסי.

מפה ואוזניו קלטו היטב כל פרט ששמע. בארשת פנים תמימה התמקד ר' משה ב
בהעמידו פנים כמגרדאת  המקל שעליו נשען, שרטט עליו בצפורן את התוואי עליו 

המלך הצרפתי  –דיברו. תוך כדי כך, ובלי שהרגיש בכך ר' משה כלל, הגיע נפוליאון 
  ונעמד מאחוריו. –בכבודו ובעצמו 

זקן והנתמך במקל, העומד באוהל בליבו של נפוליאון התעורר חשד לגבי הזר עטור ה
  המפקדה.

נפוליאון נכנס בסערה לתוך האוהל. הקצינים שהיו שקועים אותה עת סביב המפה  
נבהלו מאוד בחשבם שהאויב פרץ פנימה. תוך כדי הצדעה למפקד הגדול, נוכחו 

  ר' משה, בקרבתם. –לראות שלא הרגישו בנוכחות הזר 
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  ופנה אליו בשאגה: נפוליאון הסתכל בר' משה במבט מאיים

  "מה אתה עושה פה, מרגל?!!"

כדי לאמת את חשדו, התקרב נפוליאון אל ר' משה ושם את כף ידו על לוח ליבו 
במטרה לבדוק את מידת התרגשותו. אולם ליבו של ר' משה פעם בקצב רגיל ושקט, 

  כאילו לא ארע דבר...

יד, תוך אמון מלא ר' משה התנצל שנקלע במקרה למקום, ונפוליאון שחרר אותו מ
  שאכן מדובר בזר תמים שנקלע בטעות למקום.

כמובן שעוד באותו ערב הועברו כל הידיעות ותוכניות ההתקפה לרוסים. התקפת 
  הצרפתים שנערכה על פי התוכניות בהן צפה ר' משה נחלה כשלון ותבוסה.

  כשלונו של נפוליאון ברוסיה גרר את  תבוסת הצרפתים בכלל.

  

צרפתים שהאחראי לכשלונם הוא אותו יהודי זר, הם הקציבו סכום לאחר שנודע ל
  עתק כדי לתפוס את ר' משה. מסיבה זו ברח ר' משה ועלה לארץ ישראל.

  

לימים, כשסיפר ר' משה את סיפורו, הוסיף: "רק בזכות ההרגל שהרגלתי את עצמי 
ן בשעה לשלוט על הרגשות, הצלחתי להרגיע את התרגשות ליבי בעומדי מול נפוליאו

 שתפס אותי בעוון ריגול, בזמן מלחמה, ובזכות זה נשארתי בחיים".

  

  יהודי מניח תפילין של ראש ושל ידלום של יצ – 3נספח מס' 

  

 

  יחידה מס' 

  על פי המסורת היהודית החייםהלך טקסים במ

  מטרה:

  ., על פי המסורת היהודיתהחייםהלך מבטקסים של הכרת הטעמים והמנהגים 

  

  מהלך השיעור

  / מליאה דקות) 15חגיגות והזמנות ( – 1מס'  הפעלה
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, על חייםטקסים ואירועים במהלך העל המורה תברר עם התלמידים מה ידוע להם 

אירועים לפי מעגל התייחס להתלמידים לו תבקשיבשיחה ת. יהודיורת הפי המס

כרות תיחשף לא יכירו את כל הטקסים מראש, וההים תלמיד. יתכן וההחיים הטבעי

  להלן מובאים חלק מנקודת הזמן ושמות האירועים: במהלך השיעור.

  ;לחייו של הבן ביום השמיני –ברית 

  (לא לוי ולא כהן); משפחהב של הבן הבכור 30- ביום ה –פדיון הבן 

  בחלק מקהילות ישראל);שקיים (מנהג  3בנים בגיל ל – תספורת

  ;12בגיל לבנות  –ה ובת מצו

  ;13בגיל לבנים  –ה ובר מצו

  ;עם ההחלטה להינשא –חתונה 

  .יום זיכרון, לאחר הפטירה –אזכרה 

  

) 1מס'  מחיי משפחתם של דור וחגית (נספח עאירו בפני הכיתה יוקרא קטע המתאר

כדי  ,המציינים טקסים יהודיים םאירועיעל גבי לוח השנה  יירשמו מקבילוב

  .למגוון טקסים במעגל החיים היהודי ףלהיחש

ן וסי-המורה תתלה על גבי הלוח, לוח שנה לחודש יוני ,הקראת הטקסטכדי תוך 

לאותו יום ן נהמתוכ עהאירוובמהלך ההקראה תצמיד ללוח את  ,)2(נספח מס' 

 אירועיםחלק מהו בביתו של דור, אירועיםהחודש עמוס ב. ויודגש: )3מס'  (נספח

  משקפים את מעגל החיים היהודי.הללו 

  

  קבוצות דקות) 40הטקסים ( – 2מס'  הפעלה

הטעמים והמנהגים של כל  ,הכרת המקורותצורך , לקבוצות הכיתה תתחלק לשש

  .אחד מהטקסים

על הקבוצה  אחד הטקסים. אודות )4כל קבוצה מקבלת כרטיס מידע (נספח מס' 

  ) מיצג המתאר את הטקס.5ליצור בעזרת פלסטלינה ואביזרים (נספח מס' 
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חודים יאביזרים יכן המיצג להכיל את הדמויות המשתתפות ועל המורה תדגיש ש

שם המיצג (שם הטקס) והפסוק  הועלי כרזהכל קבוצה תעמיד  ,לצד המיצג .לטקס

  מהמקורות.

  

  / מליאה דקות) 20רות עם כל הטקסים (כה – 3מס'  הפעלה

כל המיצגים בתערוכה כיתתית.  יועמדו ,לאחר שכל קבוצה סיימה את הכנת המיצג

קא וומדוע בחרו דו ,כל קבוצה תמנה "מדריך" שיספר לכל הכיתה על המיצג שהכינו

  בצורה זו.

  

  / יחידני דקות) 10משוב ( – 4מס'  הפעלה

את משימת הכתיבה קומות וכל תלמיד ימלא כל התלמידים יחזרו למ ,לאחר מכן

  חוברת הנספחים.ב

  

  נספחים

  שדולוח החודור וחגית  :הקראה – 1נספח מס' 

  קרא דור בהתרגשות "קיבלנו היום את ההזמנה לטקס הסיום שלנו!" –"אמא" 

"נהדר דור, הרגע הגדול מגיע!" אמרה אמא והזדרזה להוסיף "כדי שגם נגיע לטקס 

  ותו על גבי הלוח החודשי".צריך מיד לרשום א

אומר דור "תראי כמה אירועים נדחסו לנו  –"אמא, תראי הלוח עמוס מאוד" 

  בחודש אחד!" 

  "נכון דור, השבוע תהיה הברית של הבן של דוד." 

  "באיזה יום?" 

  "ביום שלישי, ז' בסיון" 

  "זה חג השבועות, לא?" שאל דור.

  ג היו מקיימים את הברית במועדה"."לא דור, זה למחרת החג, אבל אם זה היה בח
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  "הוי, אמא תראי, מיד למחרת תהיה האזכרה של סבתא רבא". 

"כן דור, זה מנהגו של עולם, דור הולך ודור בא... הנה, בשבוע שאחרי זה ביום שני, 

  י"ג בסיוון, יתקיים פדיון הבן לתינוק של ציפי".

  "פדיון?" תמה דור "מה זה פדיון?" 

ה אירועים החודש שאני לא משוכנעת שאתה מכיר... למשל, הוזַמנּו "דור, יש עוד כמ

לטקס התספורת של השכנים המקסימים שלנו, אבל כיון שזה יום לפני החתונה של 

  טל ושרון, אני לא מאמינה שנצליח לנסוע לטקס." 

"אמא, את צודקת. צריך בחודש הזה יותר ימים, כי צריך עוד לנסוע לטיול השנתי ב 

ביוני, ואת יודעת שאני חייבת להיות במסיבה  30-יוני, וליוני יש בר מצווה בב 26-25

  ביוני."  19- שלו. מזל שטקס הסיום יהיה ב

"דור יקירי, מרוב אירועים, אם לא תסמן מיד את התאריך של הטקס אבא עוד עלול 

לחשוב שזה יום פנוי מאירועים ולקחת חופשה מיוחדת כדי לסיים את ההכנות 

  ר המצווה שלך".לקראת ב

  

  3Aלוח חודש סיון/יוני בגודל  – 2נספח מס' 

שיחולו בתאריכים  אירועיםכרטיסים קטנים המציינים את ה – 3נספח מס' 

  ל מתאים לשיקוף בלוח החודשי:דבגו ,מסוימים

 ברית לבן של דוד 

 אזכרה של סבתא רבא 

 טיול סוף שנה 

 טקס סיום של דור 

 הבן פדיון 

  חתונה -טל ושרון 

 מירוןרת בתספו 

 הוני, בר מצויו 

  ערכה להכנת מיצגים – 5נספח מס' 
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  כרטיסי מידע (ששה טקסטים) – 4נספח מס' 

  

  ברית

  

  .)י"ב ז,"" (בראשית יָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם-ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל-ּוֶבן"המקור: 

" יִתי ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלםְוָהְיָתה ְבִר … ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכםהטעמים: "

  י"ג).-(שם, י"א

אברהם אבינו לבין ה'  בין טקס ברית המילה הוא מעין טקס כריתת ברית ,כלומר

  וזרעו אחריו. 

  

  אודות הטקס:

הקהילה היהודית הנרחבת מ הוא הופך להיות חלקברית מילה,  ןכאשר עורכים לב

ימימה. אירוע זה הוא הסמל  אשר מקבלת בדרך זו את בניה החדשים מימים

המשמעותי ביותר לכניסתו של הרך הנולד לחיק העם היהודי והוא נתפס כעדות 

סימן בגוף המעיד על ברית שבלב. בברית המילה זהו . 'לקשר שבין עם ישראל לבין ה

כירורגי לבין טקס מסורתי הכולל ברכות, תפילות -נוצר שילוב בין הליך רפואי

  המעניקים לברית משמעות יהודית והקשרים תרבותיים. ,ופסוקים

הסנדק . , בנוכחות בני משפחה וחבריםבןהלדת הוטקס הברית נערך ביום השמיני ל

המוהל ואבי הבן . אליהו"של יושב על כסא הנקרא "כסא ו מחזיק את התינוק

גם הטקס לרוב מלווה  שמו של התינוק. עלבטקס הברית מכריזים  מברכים.

  בסעודה.

  

  

  פדיון הבן

  .ג)"ג, י"(שמות י" ְוֹכל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶני ִּתְפֶּדההמקור: "
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הבכורים לעבודת המשכן (המקדש הבנים טעם מבוסס על הקדשת ההטעמים: 

הזמני שהיה לבני ישראל במדבר) בעקבות הצלת בכורי ישראל במכת בכורות 

  במצרים.

 ,ם והלווים את הבכוריםהניוהחליפו הכ ,לאחר שחטאו ישראל בחטא העגל

  הנים.ווהבכורים נדרשו לפדות עצמם מאת הכ

  

  אודות הטקס: הטקס נערך ביום השלושים להולדת בן בכור.

  הבכור אינו חייב בפדיון. - ם האב הוא כהן או לוי או האם היא בת כהן או בת לויא

עות מטב 5-האב מברך ברכה מיוחדת, נותן לכהן את כסף הפדיון שהוא שווה ערך ל

  הנים.וולוקח את בנו. הכהן מניח את ידיו על ראש הבן ומברכו בברכת כ ,כסף

ללוותו בסעודה חגיגית. את נוכחות בני משפחה וחברים, ונהוג לערוך את הטקס ב

  .ם בשעת הטקסוהנשים מקשטות אותו בתכשיטים יפים התינוק מלבישים בבגדי

  

  תספורת

  ז)"ט, כ"(ויקרא י "א ַתִּקפּו ְּפַאת ֹראְׁשֶכםהמקור: "

אלא  ,בו נהגו עמים אחריםשלא לגלח את הראש באופן ש כותבתהטעמים: התורה 

  בלתי מגולח. - השיער הצומח לפני האזנים - ש להשאיר את פאת הראיש 

  

גיל שלוש נהוג לספר את שערות ראשו של הילד בהגיע הבן לאודות הטקס: 

רבי יצחק לוריא (חי  –וש מקור המנהג בקבלת האר"י הקד .ולהשאיר לו פאות

  . בצפת, מגדולי המקובלים בתולדות היהדות) 16-במאה ה

 –קברו של רבי שמעון בר יוחאי כגון בטקס בקברות צדיקים, הערוך את ליש נוהגים 

מלאכת מחלקים את יש ה .םדיהטקס נערך בחברת בני משפחה וידי רון.יבמ

  הפאות.את לגזור , בלי ערכך שכל אחד מספר קווצת שי ,התספורת בין הנוכחים

  

  בר מצוה / בת מצוה
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  הגעה לגיל בר/בת מצווהמקור: 

לציבור הכפוף לחובות מוסריות, חברתיות  תטעמים: גיל בו מצרפים הנערים והנערו

ורוחניות. גיל בו מתחברים המתבגרים לדורות שלפניהם ועומסים על כתפיהם 

  הצעירות את המורשת היהודית.

  ולל שני מרכיבים:אודות הטקס: הטקס כ

. יש המקיימים את אותו ניתן לערוך בבית הכנסת –טקס הנחת תפילין   .א

מניח תפילין  13בכותל המערבי. בטקס זה הנער שהגיע לגיל הטקס 

  לראשונה. יש ברכה מיוחדת להנחת תפילין.

את האירוע ניתן לקיים בכל מקום, בבית או  –ה וחגיגת בר / בת המצו  .ב

ין ילדות לבגרות הופך המעבר ביחודי. יע משפחתי רויא אבאולם. הטקס הו

בה בעלי השמחה הם הנערים/ות  ,רוע לחגיגה משפחתית משותפתיאת הא

יש נוהגים ברים בטקס. וה נושאים דווההורים גם יחד. מקובל שבר/בת המצ

למצוות, הדבר אפשרי בימי שני,  הסילעלות לתורה ולקרוא בה עם הכנ

  חמישי או שבת.

  

  חתונה

  .חגיגית חופה וסעודה –הטקס: טקס החתונה כולל שני מרכיבים עיקריים  מהלך

ובמעמד מסדר קידושין. שושבינין  טקס החופה: הטקס נערך בפני קהל נאספים

יריעת בד שמחפה על העומדים תחתיה.  אלחופה, שהי המכניסים את החתן והכל

בעות החתן עונד לכלה טבעת, יש אומרים שכל זוג הוא טבעת בשרשרת הט

ברכות וכן  7המאחדות את דורות העם היהודי מימי האבות. בטקס נאמרות 

קוראים את הכתובה. בסיום הטקס החתן שובר כוס, יש אומרים שמנהג זה הוא 

  זכר לחורבן ירושלים.

כדי לשמח חתן וכלה. נהוג לרקוד חגיגית,  הסעודה: לאחר החופה מתקיימת סעודה

  .השתתפות בשמחתםמתנות כהעניק להם לובל מקכן , לפני החתן והכלה ולשמחם

  

  אבלות
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אהמקור: " ְלִאּמֹו ּוְלָאִביו ְוִלְבנֹו  :ִלְׁשֵארֹו ַהָּקֹרב ֵאָליו- ִּכי ִאם. ִיַּטָּמא ְּבַעָּמיו- ְלֶנֶפׁש 

  ב').-(ויקרא כ"א, א' …"ּוְלִבּתֹו ּוְלָאִחיו

לו, רמז  הוא אדם שמת לו אחד משבעת הקרובים ָאֵבל ,לפי ההלכה היהודית

  לקרובים אלה ולתקופת האבלות ניתן למצוא באותיות המילה "אבל"

  ;אבא, אמא, אח, אחות, אישה –א 

  ;בן, בת –ב 

  ימי האבל. –) היי(בגימטר 30 –ל 

  

הטעמים: המטרה של תקופת האבלות היא לתת לאדם כלים להתגבר על הטראומה 

לא  ּהעָ בְ ות מִט הקשה שבמפגש האישי עם המוות ובאיבוד אדם קרוב. האבל

  מאפשרת הדחקה וחזרה לשגרה, אלא מחצינה את הכאב שבלב.

  הקלת מה. נותנים -שהותיר, מעלותיו, דיבורים בשבחו  השיחה על המת, הזכרונות

ימים שבהם  7 –לאחר הפטירה והלוויה יושבים "שבעה"  מנהגי אבלות:אודות 

אין . במהלך השבעה וחבריהם ובני משפחתם באים לנחמם ,האבלים יושבים בבית

  רבות מהנאות החיים.להנמנעים מבשגרה היומית ו ממשיכים

 חלקמנע מינוהגים האבלים לה ,הימים שמיום הפטירה 30במהלך  – "שלושים"

לא להתגלח, לא משתתפים בשמחות ולא שמהנאות החיים. גברים נוהגים 

  מתחתנים.

אבלים תפילה אומרים ה ,פטירת אב או אםלבמשך השנה הראשונה  –"שנה" 

  קדיש. :הנקראת

בתאריך העברי בו נפטר קרוב המשפחה, מקיימים  ,כל שנה – "אזכרה" כרון,ייום הז

  .כרוןייום ז

  

  

  פורים -דמותה של אסתר 

  מטרות:
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  ;חזרה על סיפור המגילה לצורך אפיון הנס .1

 עלה למען העם היהודי לדורותיו;והתמקדות באסתר המלכה ופ .2

 חיקוי.כמודל לעלה של אסתר המלכה והזדהות עם פ .3

  

  מהלך השיעור

  / קבוצות דקות) 30( פור המגילהיס – 1הפעלה מס' 

על גבי  המורה תתלה ,פור המגילהיעל סכדי לדלות מהתלמידים את הידוע להם 

מרדכי,  הדמויות הן: .)1סמלים מהמגילה (נספח מס' הלוח תמונות של דמויות ו

. את הדמויות יש , ושתי, המן, בגתן ותרש, עשרת בני המן, זרשאחשוורושאסתר, 

  מסיפור המגילה. ן נתלו במטרה לרענן את הזכור לתלמידיםתוך אמירה שהלתלות 

תלמידים. לכל קבוצה  4לקבוצות של  הכיתה תתחלק ,לאת זכרונותתוך כדי הע

דף לוברת הנספחים לח והתלמידים יפנו) 2נתן דמות "עומדת" (נספח מס' ית

  עבודה על הדמות.ה

  כל אחד מהתלמידים תורם את חלקו למילוי הדף באופן קבוצתי.

ף בשיתו ,התלמידים על הדמות שלה, לאחר שכל קבוצה סיימה את הפעילות

דמות ביספרו את רצף ההתרחשויות מתוך החומר שכתבו תוך שימוש  ,המורה

   מספרת.

פור המגילה עלו בעת השחזור והוצגה יהמורה תוודא שאכן הפרטים המרכזיים בס

  למורה) – 3סיפור המגילה בנספח מס' בתמונה שלמה. (כפי שמופיע 

  

  זוגות / דקות) 15( אסתר המלכה – 2הפעלה מס' 

לכל זוג כרטיס מידע (נספח על דמותה של אסתר ופועלה, המורה תחלק כדי ללמוד 

  חלק מפאזל.הוא צדו האחורי של הכרטיס ) ובו חלק מאינפורמציה על אסתר. 4מס' 

) ובה כותרות 5המורה תתלה על גבי הלוח מסגרת של פאזל (נספח מס'  ,במקביל

  המתייחסות לדמותה ופועלה של אסתר.

  לקטע המידע שבידו.ולהתאימה ותרת המתאימה כל זוג לזהות את הכעל 
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מהתלמידים  תבקשרועים במגילה ויסדר התרחשות הא על פיכותרות  תבחרהמורה 

  לזהות אצל מי מופיע כרטיס המידע הרלוונטי.

  מקריא את תוכנו למליאה ומצמיד לכותרת. ,זוג שגילה את הכרטיס

חשף דמותה רבת ית ,ותמוצמד לכותר המידעבאופן שכל  םכרטיסיהכאשר יתלו כל 

  ההוד של אסתר המלכה.

  

  / מליאה דקות) 20( מגילת אסתר – 3הפעלה מס' 

נכתב במגילה, שסטורי יהתלמידים והמורה יגלו את הסיבה לכך שהסיפור הה

, באמצעות דיון ,וקא את שמה של אסתרונה בפורים, נושא דששנקראת מידי שנה ב

למגילה שנכתבה. כל הצעה נוספים ם התלמידים להעלות שמות אפשריייתבקשו בו 

צחון על המן" תצטרך להיות יכדוגמת: "מגילת מרדכי", "הצלת יהודי פרס", "הנ

יגיעו לתובנה  , בהכוונת המורה,מלווה בהסבר המצדיק את ההצעה. התלמידים

  שהמגילה נקראת על שם אסתר כי עיקר ההצלה נעשה בזכותה.

תתלה על גבי הלוח את הפסוק כדי לחדד את מהות השם "אסתר", המורה 

): "איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן 6מהמגילה (נספח מס' 

  שמעי... ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם".

מדוע המגילה נקראת  :השאלה המתבקשתאת כפילות השם ו התלמידים יזהו את

  "מגילת אסתר" ולא "מגילת הדסה".

מורה תספר לתלמידים ששמה המקורי של אסתר אכן היה הדסה על שם הצמח ה

  על שמות אילנות ופרחים.לאנשים היה מקובל לקרוא אז, כמו היום, . הדס

שלא אמרה למלך  ,יתה "מסתירה דבריה"יהשם "אסתר" ניתן לה על שם שה

את מוצאה היהודי, כדברי הפסוק: "לא הגידה אסתר את עמה ואת  אחשוורוש

  ולדתה".מ

כדי לענות על השאלה מדוע נבחרה המגילה לשאת את השם "אסתר" ולא את השם 

, במטרה התלמידים הקבלה בין סיפור נס חנוכה לסיפור נס פוריםיערכו  ",הדסה"

  נסתר. –ובפורים  ,גלוי –לזהות את ההבדל בהכרה בנס. בחנוכה 

 ,נס פך השמן ,וכןרבים וחזקים.  עלמעטים וחלשים ל צחון שינ נסיה הבחנוכה 

  הספיק לשמונה ימים. -שהיה אמור להספיק ליום אחד 
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כל מדינות מלכות בעל אלה שעל יהודי פרס וגזירה פורים נגזרה בלעומת זאת, 

המלך הפך את דעתו שתנתה. הבסופו של דבר אשר גזרת מוות . הייתה זו אחשוורוש

  ליהודים לפגוע בשונאיהם. ואיפשר

בהם ניתן להצביע על מתאפיינים בכך שניסי חנוכה ש התלמידים יגיעו למסקנה

מעטים וחלשים  :למשל מנוגדת לטבע העולם, –"ניסית"  – התרחשות בלתי צפויה

  מספיק לשמונה ימים. לפתע יום שמספיק להדלקה שלשמן פך  או ,מנצחים רביםה

מצטבר הסיפור הכללי ל מתנהג בטבעיות, וולכאורה הכלעומת זאת, בפורים, 

וקא וד ת ושתי;רועים קטנים שלכאורה אין קשר ביניהם: המלך הרג איא מאוסף

בדיוק בלילה שבין שני המשתאות נדדה שנת המלך, וכשבאו  אסתר נבחרת למלכה;

ר הצלתו כרונות בדיוק החליטו להקריא למלך את סיפוילקרוא למלך את דפי הז

  במהלך הזמן. רביםרועים יועוד א מבגתן ותרש שרצו להרעילו;

יצרו  אין כאן נס. אך הרצף והמכלול - רוע בנפרד ילומר: אם מסתכלים על כל אכ

  את נס ההצלה של העם היהודי בפורים.

אסתר -מגילתהמגילה נקראת העובדה שנס ההצלה היה באופן נסתר, ויודגש: מפני 

  שמה של אסתר המלכה שנקראה כך כיון שהסתירה את מוצאה.כ מלשון הסתר,

  את הנסתר. ולשון הסתרה. מגילת אסתר מגלה ל –. אסתר לשון גילוי –מגילה 

  

  / מליאה דקות) 25( אסתר כמודל לחיקוי – 4הפעלה מס' 

גית ) ממנו משתמע שח7המורה תקריא את הסיפור על דור וחגית (נספח מס' 

  כיון שהיא מאוד מעוניינת להדמות לאסתר. מעוניינת להתחפש לאסתר המלכה

א ובו אומרת חגית לדור שגם ה ,פט האחרון בסיפורקרש הקפיצה לדיון הוא המש

  ..יכול להיות אסתר.

  

  דיון:לנקודות לחשיבה ו

  הסבירו את דבריכם.האם הלמידה על אסתר מסתיימת בחג הפורים ?  

 ?כיצד ניתן להתחבר לדמותה של אסתר ללא שימוש בתחפושת 

 ?מדוע מעשיה של אסתר נחשבים לאמיצים 
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  תיבה אישית באלבום.המורה תפנה את התלמידים לכ

מחליטים לעשות מכאן ולהבא הם היו שהחלטה כלשהי לציין יהיה על התלמידים 

דאי לשוחח עם התלמידים על כך שההחלטה כ תנהגותה של אסתר.הכתוצאה מ

מכן,  לאחר. ולא דווקא מייד להתממש גם בעתיד השהם לוקחים על עצמם יכול

) 8רצועות (נספח מס'  ,ת ללוחומוצמד הקיימת המורה תצמיד על תמונת אסתר

, "דבקות במטרה" ללמוד מאסתר כדוגמת: "שמירת סוד",ערכים שניתן  ןועליה

  "אמור מעט ועשה הרבה". "סיכון אישי למען הכלל", "ויתור על נוחות אישית",

את שמו  על התלמיד לרשום בו .)9(נספח מס'  "דף ממו"המורה תחלק לכל תלמיד 

  הוא מזדהה. איתהשלרצועה  וולהצמיד

  בחרו. ואישית לערך ב קש מתלמידים המעוניינים בכך, לתת דוגמההמורה תב

המורה תדגיש את היופי שבאפשרות ללמוד מאסתר דברים שונים, וכל אחד 

  ת.בהתאם לאופיו בוחר את הערך להזדהּו
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  נספחים

דמויות וסמלים מן המגילה לתליה על הלוח. לכל דמות להוסיף  – 1נספח מס' 

, קהל ׁשֶר , עשרת בני המן, זֶ ׁשֶר תֶ ן וָ ָּת גְ , ּבִ ַוְׁשִּתי, ָהָמן, ֲאַחְׁשֵורֹוׁש: מרדכי, אסתר, ובתיכ

  ".ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ,ְלַהְׁשִמידבמשתה המלך, מגילה עליה כתוב "

  קבוצות בכתה) 5- דמויות: (לחלוקה ל – 2נספח מס' 

   בגתן ותרש. 5המן + זרש     . 4+ ושתי      אחשוורוש . 3אסתר      . 2מרדכי     . 1

  :תקציר המגילה, למורה – 3נספח מס' 

ערך  אחשוורוש. אחשוורושבמגילה מתואר נס הצלת יהודי פרס ומדי, בימי מלכות 

משתה מפואר ביותר, כדי להראות לכולם את עושרו. כולם הוזמנו למשתה, 

היה שתוי ביקש להזמין את אשתו ושתי, שערכה משתה נפרד,  אחשוורושוכש

  ולהציגה לפני כולם.

  רגה.ורבה לבוא ויועציו הציעו לו להיושתי ס

רסמו בכל יב על כך שהרג את אשתו ואז פנעצמשכרותו,  אחשוורושח ככשהתפ

  במקום ושתי.מלכה המדינות שהמלך מחפש נערה יפה מאוד שתהיה 

הובאה  ,ן המלוכה, שמתוכן יבחר המלך את המלכהבין הנשים שנלקחו לארמו

  .בת אביחיל לארמון גם אסתר

דודה מרדכי וגידלה כבת. כששמע  וכשהוריה נפטרו לקח אותה ,אסתר היתה יהודיה

  לא תגלה את עמה ואת מולדתה.אמר לה שלבית המלך הוא  תשאסתר נלקח

לקחה הוא כשהגיעה אסתר לארמון היא מצאה חן בעיני המלך מכל הנערות ו

  לאישה במקום ושתי.

את המן. המן רצה להשמיד ולהרוג את כל היהודים  אחשוורושבד בבד, גידל המלך 

. כשנודע הדבר למרדכי, שישב כל העת בשער אחשוורושהנמצאים תחת מלכות 

יקשה אסתר ב, מצידההמלך, הוא ציוה על אסתר להתחנן לפני המלך על עמה. 

  ום עבורה.לצ ממרדכי שיבקש מכל היהודים

למרות שהיה  ,אחשוורושכנה את עצמה ובמסירות נפש נכנסה לקראת יאסתר ס

שהמלך יושיט לו את שרביט הזהב מבלי מלך מבלי שיוזמן או ה לאידוע שמי שנכנס 

  אחת דתו למות. –
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נכנסה. המלך הושיט לה את שרביט הזהב ורצה לדעת את  למרות הכול, אסתר

 אחשוורושהמלך עם המן אליה למשתה. כשבאו קשה להזמין את יבקשתה. אסתר ב

חזר המלך על שאלתו: "מה בקשתך אסתר המלכה עד חצי המלכות  ,והמן למשתה

  "?ותיעש

. תה שהיא מבקשת מהמלך והמן לבוא למחרת שוב למשתהיתשובת אסתר הי

 ,מה רצונה אחשוורושאסתר, שוב שאל המלך משתה המלך והמן בשנית ל שהגיעוכ

  את הגנת המלך מפני מזימתו של המן. אסתרביקשה ואז 

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון "ו ,כתוצאה מביקור זה נתלו המן ועשרת בניו

  ויקר". 

את סיפור נס ההצלה כתבו במגילה הנקראת "מגילת אסתר" והיא נקראת מידי 

  שנה בפורים בבתי הכנסת.

  

  כרטיסי מידע – 4נספח מס' 

השבטים, בת אביחיל, אחיינית של מרדכי. אחת  12- משבט בנימין, אחד מ - אסתר

הנשים היפות  4- הנביאות שקמו לעם ישראל. התלמוד מספר שהייתה אחד מ 7-מ

  בעולם. נבחרה ע"י אחשוורוש למלוך במקום ושתי.

: אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה כאשר ציוה עליה מרדכי. אסתר שומרת סוד

  היא לא מגלה מהו מוצאה. גם במשתה שנעשה לכבודה עם בחירתה למלכה

: מרדכי היהודי נותן בידי התך, אחד מסריסי המלך, השליחות שהוטלה על אסתר

את ַּפְתֶׁשֶגן כתב הדת (=ספר חתום בידי המלך) שניתן בשושן ובו כתוב להשמיד את 

היא  –היהודים תמורת הכסף שהמן ייתן למלך. לאחר שהספר נמסר לאסתר 

  חנן לפניו ולבקש על עמה.התבקשה לבוא אל המלך, להת

: כל עבדי המלך יודעים שאין לבוא אל המלך בלא הזמנה, וכל החששות של אסתר

איש ואישה אשר יבואו אל המלך לחצר הפנימית בארמון מבלי שיקראו ע"י המלך, 

  יום. 30למות. ואסתר לא נקראה אל המלך כבר  –אחת דתם 

ניה משימה מסכנת חיים. היא : אסתר יודעת שלפצוע השליחותיההכנות לקראת ב

מבקשת ממרדכי שיאסוף את כל יהודי שושן, והם יצומו ויתפללו עליה ויבקשו 

  רחמים כדי שמשימתה תצליח. גם היא ונערותיה צמות ומתפללות.
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: אסתר אומרת למרדכי "וכאשר ָאַבְדִּתי, ָאַבְדִּתי". לאחר אסתר מסתכנת למען העם

מיטב הבגדים והמחלצות, ונכנסת לחצר  - כות שלושה ימים לובשת אסתר בגדי מל

  בית המלך. היא יודעת איך היא נכנסת, אך אין לה מושג כיצד יתפתחו העניינים...

: כאשר קורה הבלתי יאומן והמלך מושיט לאסתר את שרביט אסתר פועלת בחכמה

הזהב, ויותר מכך, שואל מה רצונה, עונה לו אסתר שכל רצונה הוא להזמינו למשתה 

  יא עושה היום עבורו ועבור המן.שה

: במשתה היין, אסתר מזמינה את המלך והמן רבה הובתושיי ,אסתר פועלת שוב

לבוא שוב למשתה. היא מעניקה להמן הרגשה נפלאה, כדי שיחשוב כמה הוא מוצלח 

ונערץ גם על ידי המלכה. ואז, במשתה השני, אסתר מצביעה עליו כעל הצורר החפץ 

  ן צורך להרחיב עד כמה הדבר מעורר את חמת המלך... להשמיד את עמה. אי

: מרדכי היהודי מעלה על הכתב את כל שרשרת האירועים המופלאים מגילת אסתר

שקרו ואת סיפור הנס הגדול של הצלת העם היהודי. המגילה נקראת על שם אסתר 

המלכה, שהייתה השליחה שבאמצעותה התרחש הנס. מגילת אסתר נכללת בתנ"ך, 

  ה"כתובים".בחלק 

  

  לוח הבסיס עליו יורכב הפאזל "אסתר המלכה" – 5נספח מס' 

ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי "רצועה ועליה הפסוקים:  – 6נספח מס' 

  ".ּה ָאב ָוֵאםֹּדדֹו ִּכי ֵאין לָ -ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת- ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת... ִׁשְמִעי-ֶּבן ָיִאיר ֶּבן

  דור וחגית מתכננים תחפושת לפורים – 7נספח מס' 

  דור וחגית מתחפשים

כשהכריזו בתנועת הנוער בה חברים דור וחגית, על תחרות תחפושת נושאת פרסים, 

כשהנושא הנבחר השנה הוא "דמויות משמעותיות", ידעה חגית לאיזו דמות היא 

  מתחפשת.

לדור ואמרה: "אני הולכת איתך הביתה". מיד בסיום הפעילות הצטרפה חגית 

כשהתפלא דור על הליווי הלא צפוי, הסבירה חגית שהיא חייבת לשלוף תחפושת 

  מארגז התחפושות שבביתם.

  דור לא האמין: "מה, את כבר יודעת למה תתחפשי"?
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לחגית לא היה ספק. מיד כשנכנסו, בירכה חגית את דודתה, אמא של דור, לשלום, 

  הוציא תחפושת מהארגז.וביקשה רשות ל

דור, שסקרנותו גברה, עקב בעניין אחר תנועותיה של חגית ותדהמתו גברה כששלפה 

  חגית את שמלת הכלה הישנה שהייתה מונחת בארגז.

  קבע דור.-"את לא הולכת להתחפש לכלה?!" שאל

הסבירה  –"נכון, המדריך הסביר שיש להתחפש לדמות משמעותית, אז בחרתי כזו" 

  חגית.

שאוהבות  תת רוצה לומר שאת מתחפשת לאסתר המלכה? כמו כל התינוקו"א

  להתגנדר?!"

  "בערך", ענתה חגית, "אבל כמובן לא בגלל הגנדור".

  "אלא בגלל מה?"

  "בגלל האופי, בגלל התכונות" הסבירה חגית.

"מבחינתי אסתר היא אחת הדמויות המשמעותיות ביותר בעם היהודי, היא 

ה למען הצלת העם היהודי. הרי אם אחשוורוש לא היה הקריבה וסיכנה את עצמ

הייתה נהרגת. האופן שפעלה מעורר הערצה. לאחר שהמלך היה מוכן  - מקבלה 

לקבלה, היא הזמינה אותו למשתה עם המן. היא לא 'שלפה מיד את הקלפים' וגם 

היא לא ממהרת להסביר מדוע היא מזמינה את אחשוורוש והמן, אלא  - במשתה 

בואו גם למחרת. באופן זה גרמה לאחשוורוש רצון לרצות את אסתר מבקשת שי

  ולהיענות לבקשה שתבקש.

"וחוץ מזה, תאר לך את המלך אומר לאסתר 'מה בקשתך עד חצי המלכות ותעש', 

מלך של אימפריה שלמה מוכן לתת לה הכול, וכל בקשתה היא רק עבור ַעָמה ושום 

  דבר אישי לא." 

  "זוהי דמות מאוד משמעותית". "מבחינתי", סיכמה חגית,

אם תסבירי מדוע בחרת באסתר יש לך סיכוי לנצח" אמר דור,  –"את יודעת 

  והוסיף: "תאמיני לי שגם לי בא להיות אסתר".

  "אתה יכול"

  "אני"?
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  "כן!"

  

  :רצועות – 8נספח מס' 

  "שמירת סוד"  

  "דבקות במטרה"  

  "סיכון אישי למען הכלל"  

  "ויתור על נוחות אישית"  

  הרבה"ַוֲעֵׂשה מעט ֱאֹמר "  

  "דפי ממו" עם פס הדבקה – 9נספח מס' 

  

  

  

  פורים - "ומשלוח מנות איש לרעהו" 

  מטרות:

הפורים וסמליו (מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, חג הכרת מנהגי  .1

  ;סעודה, רעשן, תחפושת, מסכה, אוזני המן)

 המנות באמצעות "משלוח מנות חברי";שבקבלת משלוח  ההחוויהרגשת  .2

 יצירה. –הכנת משלוח מנות  .3

  

  מהלך השיעור

  / מליאה דקות) 20( זכר לנס – 1הפעלה מס' 

המורה  ,כדי להתוודע למנהגי החג ולעמוד על הקשר שבינם לבין הנס שקרה בחג

המסקנה זה.  ואת הסיבה למנהג חנוכהמנהג שנוהגים ב ציינותבקש מהתלמידים שי

. שמנהגי החג נקבעים כדי לציין ולהמחיש את משמעות החגהיא המתבקשת 
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 יה מבטאתיהעש ,רוע נס פך השמן. כלומריזכר לא –בחנוכה מדליקים נר  לדוגמה,

  את המהות.

 ,סמלים או מנהגים שקשורים לפורים ציינוהמורה תבקש מהתלמידים שיכעת, 

  .שאותו ציינו וינסו לתת את הסיבה לסמל או למנהג

המורה תפנה את התלמידים לאלבום להשלים לכל מנהג או סמל את  ,כוםילס

  הסיבה.

  את הנס מדי שנה בשנה. לזכור –מקרא מגילה 

  ביטוי לשמחה של הנותן. –משלוח מנות 

  לשמח את העניים ולאפשר להם לקיים סעודת פורים. –מתנות לאביונים 

  ביטוי לשמחה שבלב על נס פורים. –סעודה - משתה

  שהוא מזרע עמלק. ,המן ו שלזכרשמע להכאה להשמיע קול  –רעשן 

  ישלטו היהודים המה בשונאיהם". אשר –"ונהפוך הוא  -לזכר הנס  –תחפושת 

  .הטוב תהסתרהיא מצב של רעה גזרה  –מסיכה 

  .אחשוורושזכר למאכלים שאכלה אסתר בבית  –כיסוני פרג  –אוזני המן 

  

  מליאה / דקות) 30( מקבלבין היחסי הגומלין בין הנותן ל – 2הפעלה מס' 

ה תחלק לכל המורמקבל המשלוח, להעצים את התחושה של נתינה לפי צורך כדי 

  :"משלוח מנות חברי"תסביר את הכללים של תה, ויתלמיד שם של תלמיד אחר מהכ

את שמו הוא של התלמיד ש תיכולת חיוביעל לחשוב על תכונה או  על כל תלמיד  .א

  .קיבל

) שהמורה תניח על 1כל תלמיד באוסף התמונות (נספח מס' יתבונן  ,בהתאם לכך  .ב

שהתכונה זה ל ים לתכונה. (לדוגמה:ציור שמתא יבחרהרצפה במרכז המעגל, ו

 ).מעטפה מתאימה תמונתסוד הבולטת שלו היא שמירת 

תוך שהוא מסביר מדוע בחר  ,מתנהב התמונ וכל תלמיד בתורו יעניק לחבר  .ג

 להעניק דוקא מתנה זו לחברו.
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יגזור מחוברת הנספחים את הכרטיס של "משלוח מנות חברי" ירשום כל תלמיד   .ד

את התמונה שנבחרה ומדוע בחר תמונה זו ויעניק אותה לחברו על הכרטיס 

   להדבקה באלבום במקום המיועד לכך.

שהמשלוח נבחר בהתאם למקבל. על הנותן לחשוב על  לסיכום, המורה תסביר

  המקבל בשעת הנתינה.

  יובהר: משלוח המנות החברי הוא סמלי.

  

  ייחידנ / דקות) 40( יצירה –משלוח מנות  – 3הפעלה מס' 

מארז אחד ממנהגי יום הפורים הוא משלוח מנות, לשם כך התלמידים יכינו 

  משלוח מנות אותו יוכלו לשלוח בחג הפורים.ל

  

  נספחים

  1נספח מס' 

  אוסף תמונות של:

כוס, עציץ, כפית, מסננת, טלפון, מחשב, מעטפה, פלאפון, נר, שעון, בקבוק, מכונית, 

שוקולד, חלון, פנס, מראה, בית, עגלה,  יה,יבלון, מפתח, ספר, טבעת, דלת, סוכר

  נחל, בובה, קטר, יומן, מחשבון, סל קניות.

  

   2נספח מס' 

מארז למשלוח מנות. כל תלמיד יקבל חלקי עץ, יעצב אותם ויעטר אביזרים ליצירת 

אותם באמצעות צבעי גואש, לאחר מכן ירכיב אותם ויקשור חוט בלולאות 

  המיועדות.

 

  הגדה של פסח

  מטרות
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 ;זיכרון לאומיאמצעי לכ של פסח הבנת מהות הצורך בכתיבת ההגדה .1

  , ולימוד קטעים מתוכה;הסדר  לילאת מלווה ההכרת ההגדה כספר  .2

  מסיפור יציאת מצרים.הנובעים והמסרים  "רותהבנת מהות הערך "חֵ  .3

  

  מהלך השיעור

  מליאה / דקות) 15( "והגדת לבנך" – 1הפעלה מס' 

, הנערכת עם אלבום תמונות פסח ת מקדימה לחשיפת התלמידים להגדה שלילוזו פע

כתיבת ההגדה הצורך בלהבנת  את התלמידיםלהביא  של גדי. הפעילות נועדה

ום המורה תדפדף לעיני התלמידים באלב. סימני ליל הסדרמהות ללמידה אודות ו

בשלבי חיים  ם את התפתחות הילדיהמשקפ יש בו איורים .)1של גדי (נספח מס' 

ילד עם תינוק פוסע פסיעות ראשונות, ילד עם תיק גן,  כמו: תינוק רך, ,משמעותיים

  תה ו'.יילד בטקס סיום כ, של בית הספר ילקוט ותלבושת

עם שאלות  התלמידים יתמודדו ,באלבום מור התמונותיכדי להבין את מטרת ש

  :לדיון ולמחשבה

 אירועים חברתיים של  ,תמונות? (אירועים משפחתייםה מנציחים במ

 קהילה, מדינה ועולם)

  מדוע מצלמים? האם זה חשוב? הסבירו עמדתכם. (יסוד ההנצחה, התיעוד

להתגאות בעבר או ללמוד והשימור לדורות הבאים, כדי להכיר ולדעת, כדי 

 ממנו לשינוי ולשיפור)

 ?אילו רגשות  מה קורה למשפחה כשהיא פותחת את אלבום התמונות של גדי

  בראש? צציםות ומחשב

 ?מה יקרה לגדי כשהוא יתבגר ויפתח את האלבום 

  ספרו על חוויות אישיות שלכם בזמן התבוננות בתמונות של משפחתכם, של

  עצמכם, של אתרים בהם ביקרתם.

  

רוע ייש מקום לשיחה עם התלמידים סביב תשובותיהם על כך שהאלבום משמר א

מציפה את כל  –ההולך לכתה א'  תמונה של ילד ואת הסיפורים שסביבו, לדוגמה,

  '.ווכדהראשון הסיפורים סביב המורה, החברים, הילקוט 
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יו לצידו, ההתבוננות לא יהשוב ככל שגדי ילך ויתבגר וחלק מבני המשפחה והחברים 

  חוויות שחווה עם האנשים.הזכרונות סביב  בתמונות תציף בו

המצלמה? ו המצאת הדפוסלפני  ,בעבר הרחוקאירועים  עדויכיצד ת ותעלה השאלה:

 מעין ספר, אור ההתרחשותית ה. כתיבתכתיבהדרך הייתה ציור, והדרך ייתה ה

  זכרונות.

נוצר צורך לכן , תה נקודת מפנה משמעותית ביותר לעם היהודיייציאת מצרים הי

  .וללמוד את מסריו רוע החשוביכרון של האילשמר את הז

מהות השם הכיתה תדון בשאלת ) ו2הגדה של פסח (נספח מס'  כל תלמיד יקבל

  איזה שורש מזהים?  ".הגדה"

רוף יין פסח, ובצימדור לדור בענ להגידדברים שצריך  – גדיםיהההגדה מכילה 

יוצרים את הסיטואציה שמזמנת את סיפור  –סימנים שמונחים על שולחן הסדר 

  יציאת מצרים.

השבטים)  12יעקב ובניו (בהגדה יש קטעים שמשחזרים את הסיבה לירידת 

ך היציאה ממצרים כל סיפור השעבוד ותהליואת  ם,את הקורות אותם ש ,למצרים

והנס הגדול של קריעת ים סוף. לאחר  ,בלו המצריםיהמכות שק שהיה מלווה בעשר

  .כרונות מהשעבוד והגאולה ישנם קטעי הלליאוסף הז

  

/  דקות) 30( קטעים מההגדה השיכים לסיפור יציאת מצרים – 2הפעלה מס' 

  מליאה

מעין אלבום תמונות,  ,כפי שהסברנו ,גדה, אשר משמשתן ההילהמחשת עני

התלמידים ידפדפו בתחילת ההגדה מהקטע של "עבדים היינו" "ואקח את אביכם 

את אברהם" "וירד מצרימה" "וירעו אותנו המצרים" "ונצעק אל השם אלוקי 

 ד חזקה" עד עשראנו השם ממצרים ביאבותינו" "וישמע השם את קולנו" "ויוצי

המכות. התלמידים יגיעו לתובנה שכל קטע משמר מעין תמונה באלבום הלאומי 

בכל שפט הראשון את המשלנו. בפעילות זו אין צורך לקרוא את כל הטקסט אלא 

  רועים.ישיוצר את רצף הא ,קטע

  הנספחים.בחוברת לדף משימות יפנו התלמידים  ,להכרת חלקים מהקטעים הנ"ל

  ים על הדף.תלמידם העתעבור  רצוי שהמורה
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הכותרת  תחתכל תלמיד לכתוב שם יתבקש ו ,לאלבוםהתלמידים יפנו לסיכום, 

  .היה נשאר משועבד במצרים עד היום אילולו קורה מה היה  "בכל דור ודור..."

  שאלות לדיון ולמחשבה:

  ֵעבורכםרות : מהי חרות. אונסו להסביר/להגדיר את המושג ח? 

 אך מבחינה נפשית יהיה  דם יהיה מבחינה פיזית כלואהאם יכול להיות שא

 רות?במצב של ח

ים בארצות ערביות.  ישראלים ששבויחיילים יש  ניתן לעשות חיבור לאקטואליה:

יזית, וגם החרות ליצור קשר עם בני משפחותיהם. הם רות הפנגזלה מהם הח

ם מרגישים? זו רות נפשית? הסבירו. כיצד הסגורים וכלואים. אך האם יש להם ח

 הזדמנות להזדהות , אמפתיה  לזולת ולסבלו.

להציע רות. אולי ניתן הזכרת מי שעדיין לא יצאו לחנצל את השיחה ללגם ניתן 

לתלמידים לבקש מההורים להשאיר כיסא ריק בשולחן הסדר עבור אלה שלא זכו 

  לצאת לחרות כמו: רון ארד, גלעד שליט, אהוד גולדווסר, אודי רגב.

ידים יעיינו בשיר 'הציפור והכלוב' המופיע בחוברת הנספחים ויענו על התלמ

  השאלות.

  

  דיון:לשאלות למחשבה ו

 "?מדוע הדובר בשיר שואל "מה זה חופש? מה עושים איתו 
 ?מהי תשובתכם לשאלות העולות בשיר 
 ?מהם קווי הדמיון והשוני בין ציפור לבין בני אדם 

  

  

  דם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצריםחייב א בכל דור ודורה נכתב: דבהג
  כוונה?המה ל

אחד ואחת לראות את עצמם בכל דור ודור, כלומר בכל זמן ובכל מקום, חייבים כל 
  חירות. לעבדות מבאופן אישי, היו שותפים לחוויית היציאה  ,כאילו הם

  
ים אותנו להביט ב"מצרים" שלנו, בכבלים הכובלים אותנו ומגבילמילים מזמינות ה

  את חירותנו, ולראות את הדרך האישית שלנו לצאת לחירות.
כל אחד חש לפעמים חלש או חסר תקווה. ההגדה מזכירה לנו שתמיד יש לנו 

  רות. תוח את המחשבה ואת הלב ולזכות בחאפשרות לפ
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  .(הרב קוק) של הנשמה" ּהרותָ הזאת אינה נקנית כי אם על ידי חֵ  רותהחו" 
  

  / מליאה דקות) 10( צה ומרור""פסח מ – 3הפעלה מס' 

להגדה, מונחים בנוסף על כן  כרונם.כרון מלווה בחפצים וזישימור הז, כפי שלמדנו

ל"פסח מצה ומרור" כשלושה אלמנטים  הכוונה. "סימנים"החג על גבי שולחן 

  הליבה של ליל הסדר.המהווים את 

רבן גמליאל" ילים: "מלהגדה לקטע הפותח ביפנו התלמידים  לשם הבנת נושא זה,

ואחר להסבירם וולשלושת הקטעים שאחריו. תחילה על המורה להקריא הקטעים 

 –על התלמידים לקרוא שנית את הקטעים ולהשלים באלבום במקום המיועד  כך

  מה עומד מאחורי כל סמל.

מדוע לדעתכם טען רבן גמליאל על מצוות "פסח" "מצה" ו"מרור":  דיון:יתקיים 

  ?פסח לא יצא ידי חובתו"ברים אלו בשה דו"כל שלא אמר של

  מה הוא מסמל? מה מיוחד בכל אחד מן הפריטים הללו?

  

  מליאה / דקות) 15( "דיינו" – 4הפעלה מס' 

 בו : "כמה מעלות" שכל אמירההמתחיל במילים התלמידים יזהו את הטקסט

  מסתיימת במילה "דיינו".

  דיון:לנקודות למחשבה ו

 לה "דיינו"ימהי פירוש המ?  

 בדרך כלל? ילהתי נאמרת הממ 

  היא נאמרת בטקסט כל כך הרבה פעמים?מדוע  

 פורמטב , הטקסט הזה מתעדלמעשה .באופן כללי המורה תסביר את הטקסט

 מצד הכרת התודה מתוך נקודת מבט של, את סיפור יציאת מצרים י מיוחדסיפור

  .בכל שלב ושלב בני ישראל למעשי ה'

  ).3הסיפור "דיינו" (כפי שמופיע בנספח מס'  ניתן לספר את ,אם יש מספיק זמן

  

  / מליאה דקות) 20( אמירת הלל –הכרת הטוב  – 5הפעלה מס' 
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  רוף קטעי ההלל להגדה. ישבצוהתפקיד הצורך  היא הבנת הפעלה זומטרת 

(נספח מס'  שיבכדי לקבל המורה תבקש מכל תלמיד לגשת באופן מסודר לשולחנה 

תדביק  –גיד לה תודה באופן ספונטני לכל תלמיד שי לתת הוראות נוספות., מבלי )4

את המורה תשאל  ,בסוף החלוקה .)5(נספח מס'  המורה מדבקה על דש בגדו

יודעים לומר הם ואם  –שמו לב לפעולה שעשתה בנוסף לחלוקה  הם אםהתלמידים 

   מה המשותף בין כל אלה הנושאים על בגדם מדבקה.

להגדה לקטע יפנו התלמידים  .ו יש צורך להודותעל כל פעולה שנעשית עבורניודגש: 

   .הפותח במילים: לפיכך אנחנו חייבים להודות. המורה תקריא הקטע
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  נספחים

  1נספח מס' 

  אלבום של גדי

  באלבום: איור של תינוק רך

  איור של תינוק פוסע פסיעות ראשונות

  ילד עם תיק גןשל  איור

  ילד עם ילקוט ותלבושתאיור של 

  בטקס סיום כיתה ו' ילדאיור של 

  

  2נספח מס' 

  הגדה של פסח

  

  3נספח מס' 

  הסיפור "דיינו"

  

  4נספח מס' 

  שי לכל תלמיד

  

  5נספח מס' 

  להדבקה על דש בגדי התלמידים מדבקות
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  פסח בראי הדורות

  מטרות:

קיום הפסח ומנהגיו  המתארים את ,היהודית הההיסטוריתוך הכרת סיפורים מ .1

  למרות הקשיים;

 הכרת המושג "עלילת דם" והקשרו לפסח. .2

  

  מהלך השיעור

  / מלאיה דקות) 10( ערכות לפסחיהרצוי והמצוי בה

ניעים על מנת להמחיש לתלמידים שלעיתים יש רצון לקיים את הפסח אך יש מ

איור ועיכובים המקשים על האדם לחגוג את הפסח כהלכתו, המורה תציג ע"ג הלוח 

  .)1(נספח מס' לוח השנה מורה שהתאריך הוא י"ג בניסן ר שאכאדם בלב ים של 

אדם במצבו לחוג את עומדים בפני הלהעלות את הקשיים יתבקשו  התלמידים

  הרצוי מול המצוי. הפסח כהלכתו:

מצות, ויתור על מזון חמץ שנמצא ברשותו, השגת הגדה ומזון הקשיים הם: השגת 

  לחג.

דבר כלשהו אך לפעמים האדם רוצה לקיים , ויודגש שין הרצוי והמצוייענ יסוכם

  קשיים במציאות. נתקל

  

  / מליאה דקות) 30( שמירת הפסח על אף הקשיים – 2הפעלה מס' 

מתקשה לקיים את בו אדם בודד מקרה פרטי ש ה,בהפעלה הקודמת נבחנה דוגמ

ות שלמות קהילבהן היו תקופות בהיסטוריה היהודית ש מנם,הפסח כהלכתו. א

עמדו  ןהכרות עם תקופות וארצות שונות בהשם הפסח. לצבו בפני קשיים בקיום ינ

 סיפור ראשוןהמורה תשמיע בפני התלמידים  ,היהודים בפני קשיים בשמירת הפסח

יפנו התלמידים פסח במאסר בסיביר. שמירת ה מסופר על שבו ,)3(נספח מס' 

   .המושמעלעקוב אחר הסיפור  יוכלובה  ,לחוברת הנספחים

 ,רועיהא שעמדו בפני גיבורוהסכנות הקשיים  בכיתה תתקיים שיחה אודות

  כדי לפתור את הבעיה. והדרכים שמצא
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בו מסופר על פסח בתקופת  ,סיפור שניהמורה תשמיע לתלמידים  ,לאחר דיון קצר

יציינו התלמידים את הקשיים  לאחר שמיעת סיפור זה, היהודי המתחדש.הישוב 

  הדרך בה פתרו את הבעיה. ואת  גיבורי הסיפור, שעמדו בפני

מהו הדבר המשותף  :הסיפורים, המורה תשאל את התלמידיםשני לאחר שמיעת 

  בהרכב האנשים?ובמקומות  ,על אף השוני בתקופות ,לסיפורים

למרות הגזרות  ,הרצון העז של היהודי לקיים את הפסחתחדד בעקבות שיחה זו י

רצון זה נבע  שלם על כך.הוא נאלץ לעיתים לולמרות המחיר הכבד ש ,והקשיים

צורך לשמור על המשכיותה, למרות המצוקה הו ,מאמונה עמוקה במסורת היהודית

  הקיומית והתנאים בהם שהו.

רים שהובאו הם מצבי מאסר המצבים המתוארים בסיפו: רעיון נוסף שכדאי לדון בו

יקה אל מה שמסמל חג הפסח כחג ואיום, בו היו שרויים היהודים. במצב כזה הז

רות היא גדולה מאוד. לאנשים היה רצון לבטא את משאלת החירות האישית הח

  שלהם באמצעות קיום חג הפסח.

  

  / זוגות דקות) 15( משוב – 3הפעלה מס' 

 ההפעלה היאיאלוג בין דמויות. מטרת כתיבת דצורך הכיתה תתחלק לזוגות ל

פתרון שעמדו בפני ל המצומצמות אפשרויותההעמקת התובנה של הקשיים ו

  על ידי התלמידים. ייבחרוהדמויות  . היהודים לאורך הדורות

הקשיים  אודותהדיאלוג לכלול שיחה שעל לתלמידים  יודגש ,לפני ביצוע המשימה

   .דרך הפתרוןאור יאו ת ,אפשרויות הפתרון אודותאו 

  

  מליאה/  דקות) 20( עלילות דם – 4הפעלה מס' 

  .פסחחג המילה נרדפת לל כמעט היההמושג "עלילות דם"  ,לאורך ההיסטוריה

  לקונוטציה של עלילה יש לכוונם המילה "עלילה".להסביר את יתבקשו התלמידים 

ר שאין לו האשמה בדב ,דיבה –המילון מגדיר את המילה "עלילה" יסוכם: ו .דיבה –

  .התרחשות בסיפור) – " בהוראתעלילה"(לעומת  יסוד
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המורה תצמיד למילה עלילה את המילה "דם" (בכתיבה על גבי הלוח) והתלמידים 

  לנסות ולהסביר את המושג.יתבקשו 

ההגדרה של המושג עלילת דם: אשמת שקר שטפלו שונאי ישראל תינתן לתלמידים 

משתמשים בדם נוצרים, רצוי ילד נוצרי,  הם כאילובזמנים שונים על היהודים 

  לישת המצות לפסח.צורך ל

, באמצעות עלילת הדם הראשונהעל לחוברת הנספחים לסיפור יפנו התלמידים 

  קומיקס.

על פי מה החליטו האנשים  :המורה תשאל את התלמידים ,לאחר קריאת הקומיקס

י עדותה של על פ –התשובה המתבקשת  כן היהודים רצחו את הילד הנוצרי?שא

 "עלילת ויליאם מנורוויץ"לקרוא את כל הקטע יתבקשו המשרתת. התלמידים 

היהודי שהמיר את  -? מי עוד הוסיף פרטים שעזרו לבניית העלילה :תשאלהמורה ו

? האם הממסד השלטוני שיתף פעולה עם הנזיר תומאס :המורה תשאל ,כמו כן דתו.

  לא! –התשובה 

זו לא היתה עלילה חד  -והשנאה העיוורת  יון הברורכדי להוכיח שעל אף חוסר ההג

לחוברת הנספחים לרשימה חלקית יפנו פעמית אלא תופעה חוזרת, התלמידים 

  המשימה. התלמידים יבצעו את .ערך עלילות דם -תוך האתר "ויקיפדיה" מ

  

  / מליאה דקות) 10( הגולם מפראג – 5הפעלה מס' 

תספר על המהר"ל מפראג המורה ו ,ישול"לאלבום לתמונת "האלטנויפנו תלמידים ה

 להציל את היהודים מעלילות הדם הרבות שהיו בתקופתובמטרה שיצר את הגולם 

  .)2(נספח מס' 

  

  / מליאה דקות) 5( זהבכל ישראל ערבים זה  – 6הפעלה מס' 

המורה תעודד את התלמידים להציע הצעות כיצד ניתן  ,כדי לצאת מהתחושה הקשה

הצעות ניתן להציע  לחוג את הפסח. ומדים בפני קושי מסויםשע להקל על אנשים

, למאושפזים, תמיכה כמלווים למשפחות נזקקות עזרה בארגון סלי מזון לחג גוןכ

מתאר  בפני התלמידים כל מצב שהובא '.ומשלוח מצות לחולים ולאסירים וכד

  ולכן ההצעה להקל תהיה שונה במהותה. ,מצוקה אחרת
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  נספחים:

  לוח השנה (המופיע ברקע) מורה על י"ג בניסן., ואדם בלב ים :איור – 1נספח מס' 

  המהר"ל מפראג – 2נספח מס' 

 16 - שמו המלא של המהר"ל מפראג הוא ר' יהודה לויא בר בצלאל, הוא חי במאה ה

  ) ויחוסו מגיע עד לדוד המלך.1609 – 1513(

לי הכמרים ופעמים רבות השתתף בויכוחים עם גדו ,המהר"ל נודע כחכם גדול

במטרה להוכיח את צדקת היהדות. בויכוחים פומביים אלה יצא תמיד כשידו על 

ועל פי המסורת, המהר"ל יצר גולם  ,העליונה. בזמנו רבו עלילות הדם כנגד היהודים

 ,מיוחד, במטרה להלחם נגד עלילות הדם. יצירת הגולם נעשתה תחילה מחומר

ולם רוח חיים. הגולם שימש את נפח בג ,באמצעות הקבלה המעשית ,ואחר כך

נוכחותו  ,ואכן .המהר"ל בשליחויות שונות וביצע את כל אשר ציוה עליוהמהר"ל 

  ופועלו מנעו עלילות דם רבות.

שמו בכל ומעבר להיותו רב ראשי של קהילת פראג יצא  ,המהר"ל חי שנים רבות

  בת ישראל.בעיקר בתחום מחש ,הוא חיבר ספרים רבים העולם כגאון וגדול בתורה.

  

  סיפורים על שמירת הפסח בכל מצב ובותקליטור  – 3נספח מס' 

  

  פסח במחנה עבודה בסיביר

  

הואשם בעוון "פעילות מחתרתית נגד  יהודי שומר מצוות, ,אהרון זה ברוסיה. היה

המדינה". הפעילות המחתרתית התבטאה בכך שהיה יהודי דתי, שומר תורה 

סביבתו הקרובה. על "חטא" זה נאסר ונשפט ומצוות, ואף השתדל להפיץ תורה ב

  "חינוך מחדש".צורך לעשר שנות גירוש למחנה סיבירי, ל

לקראת חג הפסח היו  ובהן מצרכים שונים.במהלך השנים קיבל חבילות מהבית 

  שולחים לו מצות ומצרכים כשרים לפסח על מנת שיוכל להתקיים מהם בימי החג.
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מכתב קיבל  ,עוד בתחילת חודש אדר ה השביעית לגירושו.תש"ג היה בשנ פסח

מביתו, שבו הודיעה לו משפחתו כי נשלחה עבורו חבילה עם מצרכי הפסח ושידאג 

  לקבלה.

והחבילה טרם הגיעה. ימים אחדים אחרי ראש חודש ניסן באה אליו  -  עברו הימים

צנזורה מפקחת מטעם "מחלקת ההסברה הפוליטית". היא היתה ממונה גם על ה

ועל המכתבים והחבילות שקיבלו האסירים מדי פעם. עילת בואה אליו היתה כדי 

להכירו ולדעת אם עודנו מחזיק בהשקפותיו הדתיות. היא התעניינה אם הוא מקפיד 

  כן ביקשה לדעת מהי מצה.- עבודה בשבתות ובחגים ועל אוכל כשר. כמו-על אי

הפסח. "בעוד - עת מתי יחול חגאהרון השיב בכנות על שאלותיה. היא ביקשה לד

  עשרה ימים", השיב  אהרון.

  "ומה תעשה אם לא יגיעו המצות לפסח?", שאלה המפקחת.

  אדמה", השיב.-"אסתפק בתפוחי

  אדמה?", הוסיפה להקשות.-"ואם לא יהיו לך תפוחי

  רה כזה לא תהיה לי ברירה אלא לרעוב", אמר.ק"במ

  "שמונה ימים?", תמהה.

  ואמר: "אני מקווה, שאוכל להחזיק מעמד".אהרון הנהן בראשו 

והחבילה לא הגיעה. אין מצות ואין יין, אין ירקות ואין פירות. גם  - הגיע הפסח

אהרון שני יהודים  ותה תקופה. בליל הסדר הזמין אליוהאדמה אזלו בא-תפוחי

  נוספים שהיו במחנה. על השולחן פרשו נייר לבן, ובמקום יין מזגו ארבע כוסות תה.

 ָסַתםאהרון שלוש מצות והניחן על השולחן. "יש לי, השגתי",  תדהמת הכול הוציאל

ם מעט מצות ותה, כאשר קריאת ההגדה נעשית עולא פירש. כך ערכו את הסדר, 

  מתוך הזיכרון.

אהרון לגלות את הסוד:  ר לא היו להם מצות. עתה יכול היהבליל הסדר השני כב

לוש מצות לשנה הבאה. הרי לא יכולתי להיות "מאז היותי במחנה, נהגתי להותיר ש

בטוח שאקבל בשנה הבאה מצות טריות. ואכן, השנה לא קיבלתי, ויכולנו לקיים את 

  המצווה במצות של אשתקד".
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חבריו כעסו למשמע דבריו. "אילו היינו יודעים שאין לך עוד מצות, לא היינו אוכלים 

  את פירוריך האחרונים", אמרו.

, אמר  אהרון בחיוך שמח, "רציתי שגם אתם תקיימו את מצוות "לכן לא גיליתי"

  אכילת מצה".

  "אבל מה יהיה איתך? ממה תתקיים שמונה ימים?", באה השאלה.

  

  

  פסח בישוב היהודי המתחדש

נמנו כמאה  ה הראשונה. ביישוב היהודי המתחדש בישראלימים ימי העלייה

סידים ופרושים. בני היישוב, ספרדים, ח –משפחות בלבד, שנחלקו לשלוש קהילות 

  יום על קיומם, גם סבלו רבות משכניהם הערבים.- שנאלצו להיאבק יום

והנה, כאילו לא די בצרות המרובות שבאו מידי אדם, ניתוספה צרה חדשה מידי 

שמים: חורף שחון ביותר פקד את הארץ. יוקר המזון האמיר ומחירה של כיכר לחם 

  ים נאנקו ברעב הכבד.שחקים. יהודי ירושלת הרקיע אח

חיי דוחק. בני ירושלים, שכבר היו מלומדים ב אך זו לא הייתה עיקר דאגתם של

  הדאגה באה בשל חג הפסח הממשמש, ואילו להם אין חיטים למצות!

רבני היישוב ופרנסיו התהלכו בפנים קודרות. פה ושם אפשר היה להשיג כמויות של 

הסכום שקופותיהן של הקהילות יכולות חיטים, אבל מחירן הגבוה עלה בהרבה על 

היו לשאת. לאמיתו של דבר, קופות הקהילות לא היו יכולות לעמוד בשום סכום, 

  שכן הן היו ריקות לגמרי...

כשבועיים לפני הפסח ישב בביתו רבי ישראל משקלוב, ממנהיגי קבוצת העולים 

תע קלטו אוזניו ומראשי היישוב ונכבדיו, והתאמץ למצוא פתרון לבעיה המעיקה. לפ

תכונה רבה מחוץ לביתו. הוא יצא אל פתח הבית ועיניו נפערו בתדהמה. אורחה של 

גמלים עמוסי שקים על גביהם חנתה לפני ביתו. ערבי זקן, חבוש כאפייה ולבוש 

  בתלבושת ערבית מסורתית, הוביל את השיירה.

מדודים.  כשהערבי הבחין ברבי ישראל הניצב בפתח הבית, התקרב אליו בצעדים

עיניו של הערבי הקשיש האירו מתוך פניו חרושי הקמטים. הוא החווה בגופו קידה 
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ותהה בחזרה, קלה והושיט את ידו לברכת שלום. רבי ישראל הושיט לו את ידו 

  לפשר הענין.

"רואה אדוני את כל השקים הללו?", אמר הערבי, בהצביעו על השקים הרבים 

ים. חג הפסח שלכם מתקרב ואני יודע כי בחג זה שנשאו הגמלים, "כולם מלאים חיט

נו כאן ועכשיו כם. הבה נסגור בינילשאתם לחיטים, לצורך אפיית המצות  זקוקים

  והשתוממותו של רבי ישראל רק גברה. ,סיים הערבי את דבריו עיסקה במחיר הגון"

 מוחו של רבי ישראל החלל לפעול בקדחתנות וליבו נחמץ בקרבו. מה יעשה עכשיו?

חיטים, אך מהיכן ייקח את הכסף הרב שעליו לשלם תמורתן? הוא  יש לוכבר  ,הנה

כחכח בגרונו ובקול רפה השיב: "בחפץ לב הייתי מבצע את העיסקה הזו, אבל מה 

  אעשה וקופת הקהל ריקה עתה לחלוטין!"...

הערבי הביט בו, כאומד את דבריו אם אמיתיים הם, ואחר אמר: "יודע אתה, קח 

  ם תפרע לי את החוב".כים בהקפה ולכשירווח לאת החיט

ליבו של רבי ישראל פרכס בקרבו מרוב אושר. אף על פי כן, משום שישר היה, ביקש 

לקבוע עם הערבי תאריך נקוב שיהווה מועד אחרון לתשלום. השניים הסכימו על 

  מועד אחרון לפירעון החוב.כהסכום לתשלום וכן קבעו את ערב פסח 

ין בתי היישוב היהודי השמועה המרנינה על מלאי החיטים הגדול חיש מהר פשטה ב

צפוי. בתוך דקות נאספו סביב ביתו של רבי ישראל יהודים רבים -שהגיע באורח לא

בעוד היהודים עסוקים  המולה,השסייעו בפריקת השקים מהגמלים. בתוך כל 

ו מן בהעמסת השקים על גבם ובהכנסתם לתוך מחסן סמוך, נעלמו הערבי וגמלי

  העין.

התנהגותו של הערבי עוררה השתאות בליבו של רבי ישראל. אך הזמן הדוחק לא 

איפשר לו להרבות במחשבות. כעת היה עליו לגייס את הכסף שעליו התחייב. הוא 

מיהר להריץ מכתבים לקהילות היהודיות בחוץ לארץ ובהם שטח את תחינתו לעזרה 

המצות כדת וכדין". ואמנם, -חגוג את חגכספית מידית, "כדי שבני היישוב יוכלו ל

  לא ארכו הימים והכסף הדרוש נאסף בידיו.

- לאפות את מצות יבהגיע ערב הפסח יצאו כל בני הקהילה למאפיית המצות כד

המצווה לליל הסדר. רק רבי ישראל נותר בביתו. הוא המתין לערבי שיבוא לדרוש 

בא. הוא לא הופיע גם בימי  את כספו. אולם השעות נקפו, החמה שקעה והערבי לא

  לאחריהם.גם לא ו ,הפסח
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חלפו שנים. רבי ישראל משקלוב הרגיש שקרבו ימיו למות. יום אחד, כשכבר שכב 

דווי, קרא לחתנו. הוא הצביע לעבר פינת החדר ואמר ששם מונח ארנק -על ערש

  מיוחד עם כסף. על הארנק רשומות היו המילים: "מעות חיטים לערבי".

מחתנו להתקרב אליו ובקול חלש ציווהו: "עשר שנים תמתין ולא תיגע  הוא ביקש

בכסף הזה. אולי בתוך פרק הזמן הזה יופיע הערבי או אחד מיורשיו כדי לגבות את 

תמתין עד ערב פסח של השנה הבאה  חובו. אולם אם עד אז לא יבוא אף אחד מהם,

  ואז תחלק את הכסף בין עניי ירושלים".

ואיש לא בא לדרוש את הכסף. חתנו של רבי ישראל מילא את  ,ו עשר שניםחלפ

  ולקראת חג הפסח של השנה הבאה חילק את המעות בין עניי העיר. ,מצוות חמיו

 פוא בחידה. יסיפורן של החיטים שהחל בפלא, נסתיים א

  

  דפים לכתיבת דיאלוג על ידי התלמידים – 4נספח מס' 

  

  ל"ג בעומר

  מטרות:

  ;בזיקה לל"ג בעומר ,רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי הכרות עם .1

 הבנת המושג ל"ג בעומר; .2

 לימוד משנתו של רבי עקיבא. .3

  

  מהלך השיעור

   – 1הפעלה מס' 

  / קבוצות דקות) 15( הכרות עם הדמויות של רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי

לשתי תתחלק תה יהכ, א ורבי שמעוןדמויות רבי עקיבלהכרות עם הלהגיע כדי 

בהמשך השיעור התלמידים יגיעו לתובנה  .משחק קליעה למטרהצורך קבוצות ל

בתקופת התנאים  :יתה אקראית אלא קשורה למהות היוםישבחירת המשחק לא ה

רצו בכל זאת ללמוד תורה היהודים ש , כיוןאסרו ללמוד תורהר' עקיבא ור' שמעון, 
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 ,לאיזור מקומות המסתור כשהרומאים היו מגיעים .למדוושם  הסתתרו בהריםהם 

  בחץ וקשת (בדומה לסביבון בחנוכה) לשם הסוואה. היו משחקיםהילדים 

  מהלך המשחק:

של קליעה שונים לוחות  על גבי הלוח ייתלו שני קבוצות. 2- ל כאמור, הכיתה תתחלק

קו אותו המורה ורה שולחת נציג שעומד על גבי ). כל קבוצה בת1למטרה (נספח מס' 

) 8(נספח מס' על הנציג לשלוח חץ . (לא רחוק/קרוב מידי ללוח) על הרצפה תיצור

לו כרטיס  , המורה תתןלכיוון לוח הקליעה למטרה. במידה וקלע באחד המעגלים

צידו השני של הכרטיס שבידי התלמיד  המעגל. שעל גבי) עם המספר 2(נספח מס' 

כדאי שהמורה תברר עם התלמידים באם של המספר שבחזית. ( ההוא גימטריי

  ).ןהעיקרוכדאי להסביר את  ,במידה ולא " מוכר להם.ההמושג "גימטריי

אותיות, המורה תאמר, שחשיפת כל  2כרטיסים =  2לאחר שבידי כל קבוצה 

  הכרטיסים תחשוף שם של דמות המסתתרת בין האותיות.

  השם. ולתלמידים יש אפשרות לנסות ולנחש מה

חשת נכונה, או שמגלה את השם בעזרת קליעה למטרה, היא הקבוצה קבוצה שמנ

  בסיום הפעילות יחשפו השמות "עקיבא" ו"שמעון". המנצחת.

  

  / מליאה דקות) 15( קשר הדמויות לל"ג בעומר – 2הפעלה מס' 

עקיבא ורבי שמעון מוכרים רבי ם של יהתלמידים שסיפור מן הסתם בכיתה ישנם

המורה תשאל שאלות מכירים.  אינםם בודדים או כלל פרטילהם, וישנם שמכירים 

מתחת לכל  מורשיאינפורמטיביות על כל דמות, ותוך קבלת תשובות התלמידים 

תשלים המורה החשובים. במידת הצורך הדרך  רועים וציונייהאבאלבום את  דמות

  מידע.לתלמידים את ה

  

  רבי שמעון  רבי עקיבא

 40עה צאן עד גיל ר. 

 חל בת כלבא שבוענשא לאישה את ר.

  24,000והיו לו  ,תורהולימד למד 

 .תלמידים

  בתקופת הרומאים חי. 

  התחבא במערה עם בנו אלעזר מפני

 .גזרות הרומאים

 "חיבר את ספר "הזוהר. 
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  הוצא להורג . "הרוגי מלכות"מעשרה

.לספירה 136על ידי הרומאים, בשנת 

  ,מקום קבורתו, על פי המסורת

  .בטבריה

 מירוןמקום קבורתו ב.  

       

  המורה תשאל את התלמידים מהו הקשר של שתי הדמויות לל"ג בעומר.

בתקופה שבין  מגפהב כולם מתו .תלמידים 24,000רבי עקיבא היו ל :התשובה היא

  תלמידים נשארו בחיים. חמישהרק  למות.וביום ל"ג בעומר הפסיקו  ,פסח לשבועות

ל"ג נפטר ב ,אחרי שנים ,והוא עצמוהיה אחד התלמידים שנשארו בחיים,  רבי שמעון

  בעומר.

קשר שבין את הוגם , כנ"ל –המורה תציין את הקשר שבין הדמויות לל"ג בעומר 

 מגפהרבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לאחר ה :הדמויות עצמן

  שכילתה את תלמידיו של רבי עקיבא.

  

  "ירושלים של זהב"

תכשיט "ירושלים של  תו רחל שיתן לה, הוא הבטיח לאשעקיבא בירכשהתחתן 

את התכשיט הזה יכול היה לתת  (מין תכשיט של זהב שירושלים מצוירת בו).זהב" 

משמו של התכשיט הזה אגב, . כעבור שנים רבות לה רק אחרי שסיים את לימודיו

  "ירושלים של זהב".המפורסם לקחה נעמי שמר את שמו של השיר 

  

  / מליאה דקות) 5( בעומרהשם ל"ג  מקור – 3הפעלה מס' 

צמד המילים "ל"ג בעומר" שגור בפינו ונשמע כמו תאריך, אך למעשה תוכנו אינו 

  "ל"ג" בנפרד, ו"העומר" בנפרד. - ברור. המורה תלבן את מהות השם בהתייחסות ל

  בגימטרייה. 33ל"ג = 

  אלומה קטנה. –כריכת שיבולים שנקצרו  –עומר 

אחר שקצרו את החיטה החדשה, נהגו להביא ל ,בימים שבית המקדש היה קיים

ומיום זה ספרו שבעה שבועות עד חג השבועות שהוא היום  ,קרבן עומר בט"ז בניסן
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לכן הימים שבין פסח לשבועות נקראים "ספירת  החמישים מיום הקרבת העומר.

  העומר".

  י"ח באייר. –ותאריכו הוא  ,היום הראשון לפסחאז מ 33- הוא היום ה –ל"ג בעומר 

ימי רבי עקיבא, כאשר בשנה אחת בתקופה שבין פסח לשבועות נפטרו אז מין: ויצו

תלמידים שהיו לו, הפכו ימי "ספירת העומר" לימים שממעטים בהם ה 24,000

לא מתחתנים בתקופה זו, יש נוהגים שלא  ונוהגים בהם מנהגי אבלות: בשמחה

 להסתפר, לא להתגלח ועוד.

 . לכןבי עקיבא מתו "כי לא נהגו כבוד זה בזה"תלמידי רהתלמוד הבבלי מלמד ש

 משתדלים להרבות בכבוד ובסובלנות זה לזה.בימי ספירת העומר 

  

  / מליאה דקות) 5( סיבת השמחה בל"ג בעומר – 4הפעלה מס' 

המורה את מהות החג בעזרת  התלמידים כיתה יתקיים שיח בעזרתו יבררוב

  ומנהגיו.   

ום זה פסקו תלמידי רבי עקיבא למות, ולכן זהו בי –הוזכרה כבר לחג סיבה אחת 

  יום שמח.

  מהי השמחה? ,ואם כן –ביום זה נפטר רבי שמעון בר יוחאי  –בנוסף 

ביום זה גילה לתלמידיו הרבה דברי חכמה,  כי יום פטירת רשב"י נחשב ליום שמחה

 הביום זה עולים לקברו בשירעל כן  .וביקש מהם שיהיה זה יום שמחה כללי

  מדורות בסביבת הקבר. מדליקיםודים וריקבו

ב"י קבע את מקום מגוריו ובית מדרשו במירון ושם גם נקבר. מאז מהווה מירון שר

  ."י מיחסים סגולות פלארשבמקום עליה לרגל עד עצם היום הזה. לקברו של 

  

  מדורותההדלקת מנהג 

מזיצים. ל"ג בעומר הוא יום של שמחה, חתונות ושאר שמחות, יום של מדורות וקו

  . לזכר  רבי שמעון בר יוחאי במירוןבהילולה  הדלקת המדורות הואמנהג מקורו של  
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מו ת הן כו, והמדורמדליקים מדורות לזכרו של רבי שמעון בר יוחאייש הטוענים ש

 של אדם. תונר נשמה גדול שנהוג להדליק ביום פטיר

  

  דקות) 30( משנתו של רבי עקיבא – 5הפעלה מס' 

  

ולהפנים את משנתו של רבי עקיבא, המורה תלמד עם התלמידים (מתוך כדי ללמוד 

 .האלבום)

ולאחר מכן  אלבום.ב יםהמופיעההיגדים  תמחמשכל היגד  מורה תסבירה

  עקיבא, תולדות חייו ומשנתו. ביהתלמידים ישחקו משחק מסלול: ר

 עקיבא עם החמור, ביאת הסיפור על ר התלמידים ישמעו –לטובה"  הכוללהיגד "

  .)3' סהתרנגול והנר (נספח מ

                             "חמתנויעקיבא נ"את הסיפור  התלמידים ישמעו "מדוע אתם בוכים"להיגד 

  .)4(נספח מס' 

   .5המורה תסביר על פי נספח מס'  "חביב אדם" את ההיגד

ורה המ "שני ההיגדים הנוספים "ואהבת לרעך כמוך" ו"סייג לחכמה שתיקהאת 

  תסביר באופן מילולי ותיתן דוגמא.

  

  / קבוצות מהלך הפעילות

, כל משתתפים 4 בנותלקבוצות תחלק ת הכיתה ים והביאורים,לאחר ההסבר

  .)6רכה של משחק מסלול (נספח מס' ע קבוצה תקבל

זה התלמיד המנצח הוא  עקיבא ועל משנתו. רבישאלות על חיי  בכרטיסים מופיעות

  סלול.מגיע ראשון לסוף המש

  

  דקות) 20( קליעה למטרה – 6הפעלה מס' 

 מנהג חץ וקשת
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לזכר המשחק "חץ וקשת" ששיחקו בימי הרומאים, כדי להסוות את לימוד התורה 

יקריים כוכבא ככלי הנשק הע- שימשו בימי ברשחיצים הקשתות וולזכר הבמערות, 

ביום זה בתפוצות ישראל מדור לדור לצאת ליערות ולשחק בחץ וקשת. הגו נ ,בקרב

ייתלה את המנהג ע"י משחק קליעה למטרה. על גבי הלוח  יקיימו התלמידיםבכיתה 

  ).7לוח גדול של קליעה למטרה (נספח מס' 

  :מהלך המשחק

כל תלמיד בתורו קולע למטרה. המורה תרשום על גבי הלוח את שם התלמיד ומספר 

  נקודות, הוא הזוכה. 33תלמיד שיצבור ראשון  ות שצבר.הנקוד

  ום המשחק התלמידים ישלימו באלבום את הסיבה למשחק חץ וקשת.בת

  :נספחים

  1נספח מס' 

  1לוח קליעה למטרה 

  .100, 70, 10, 2, 1מופיעים המספרים  בהםגולים ישה עילוח בעל חמ

  

  2לוח קליעה למטרה 

  .300, 70, 50, 40, 6המספרים  יםבהם מופיעגולים ישה עילוח בעל חמ

  

   2נספח מס' 

  :כרטיסים דו צדדיים, אות בצד אחד ומספר בצד שני עשרה

  

  

  1ללוח 

  א – 1 .1

 ב – 2 .2

 י – 10 .3

 ע – 70 .4

  ק – 100 .5

  

  

 2ללוח 

  ו – 6 .1

 מ – 40 .2

 ן – 50 .3

 ע – 70 .4

  ש - 300 .5
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   לטובה הכול - סיפור  – 3נספח מס' 

רך: חמור, תרנגול ונר. באותם ימים באחת מנסיעותיו של רבי עקיבא לקח איתו לד

לא היו מכוניות, והחמור שימש לו ככלי תחבורה ולנשיאת משא. את התרנגול לקח 

כדי שישמש לו כשעון מעורר, והנר נועד לאפשר לרבי עקיבא ללמוד תורה גם במשך 

  הלילות כשיהיה בדרך.

י עקיבא לאחר שצעד רבי עקיבא דרך ארוכה, ירד הלילה ונעשה חושך. חיפש רב

מקום ללון. כיון שלא מצא אכסניה בעיר שאליה הגיע, ביקש רבי עקיבא מדיירי 

העיר לתת לו מקום בביתם ללינת לילה. סירבו האנשים לארח אותו ללינה. עמד רבי 

ואיש לא הכניסו לביתו. בכל זאת אמר: "כל מה שה'  -עקיבא ברחוב בחושך ובקור 

  עושה הכול לטובה".

ר לא נהגו במנהג "הכנסת אורחים", לא רצה רבי עקיבא להישאר כיון שתושבי העי

בעיר כזאת, ויצא ללון בשדה. שם בשדה, בחר לו מקום תחת עץ, הדליק את הנר, 

  האכיל את החמור ואת התרנגול ושקע בלימודו.

והנה לנגד עיניו המשתוממות נגלה אריה גדול  -לפתע, שמע רבי עקיבא שאגה נוראה 

ורף את החמור. עודנו עומד נבהל ומשתומם, והנה בא חתול וטרף מגיח מן היער וט

את התרנגול. לפני שהספיק להציל את התרנגול מידי החתול, נשבה רוח חזקה 

וכיבתה את הנר. נשאר רבי עקיבא עומד בחושך גמור ללא תרנגול וללא חמור, 

  הכול לטובה".  –ובעלטה גמורה. אמר רבי עקיבא: "כל מה שעושה ה' 

ע פתאום נשמעו מכיוון העיר קריאות וצעקות מחרידות. בבוקר התברר לרבי לפת

עקיבא שבמהלך הלילה תקפו שודדים את העיר ולקחו את כל אנשי העיר בשבי. 

בדרכם, עברו השודדים דרך השדה, קרוב למקום בו שהה רבי עקיבא, אך בגלל 

  החושך לא ראו השודדים את רבי עקיבא וכך הוא ניצל מידם.

הכול לטובה:  לו נתנו  -רבי עקיבא: עכשיו יראו כולם כיצד כל מה שה' עושה  אמר

לי אנשי העיר מקום ללון בביתם, בודאי הייתי נלקח בשבי יחד עם כל אנשי העיר. 

ואילו לא טרף האריה את החמור, היה החמור נוער וכך היה מגלה את מקום 

ל קורא וכך היה מגלה את המצאי. ואילו לא טרף החתול את התרנגול היה התרנגו

מקום המצאי. ואילו לא כיבתה הרוח את הנר, היה הנר מאיר בחושך ואז השודדים 

  היו מבחינים בי ולוקחים גם אותי בשבי. 

  הודה רבי עקיבא לה' על שהציל אותו, והמשיך בדרכו.
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  עקיבא וחכמים רבי -  סיפור – 4נספח מס' 

עקיבא וחכמים בירושלים. כשהגיעו להר לאחר חורבן בית המקדש השני, טיילו רבי 

מקום  –הצופים, קרעו בגדיהם לאות אבל על חורבן ירושלים. כשהגיעו להר הבית 

  ראו שועל מהלך על חורבות המקדש. - שבו עמד בית המקדש לפני שחרב 

  כשראו זאת חכמים התחילו לבכות, ואילו רבי עקיבא צחק.

  ק?" שאלו חכמים את רבי עקיבא: "מדוע אתה צוח

  השיב להם רבי עקיבא: "ומפני מה אתם בוכים?"

ענו חכמים: על מקום המקדש נאמר: "והזר הקרב יומת", כלומר אסור לאדם זר 

להתקרב לקודש הקודשים, ואילו עתה שועל מסתובב במקום קדוש זה, וכי לא 

  נבכה?!

ענה להם רבי עקיבא שזו בדיוק הסיבה לצחוקו. כיון שהוא רואה שהנבואה על 

חורבן המקדש מתקיימת במלואה, יש לו בטחון מוחלט שגם נבואות הנחמה 

  יתקיימו במלואן והמקדש יחזור ויעמוד על תילו.

  כששמעו זאת חכמים אמרו לו: "עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו".

  

  חביב אדם שנברא בצלם -אימרה  – 5נספח מס' 

מילים  –שנברא בצלם"  רבי עקיבא היה בן גרים, לאביו קראו יוסף. "חביב אדם

אלו מתייחסות לתקופת היותו שייך למשפחת האומות. רבי עקיבא לימד שיש לכבד 

  ולחבב כל אדם בשל היותו אדם שנברא בצלם.

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. המילה מקום היא כינוי לה'. יש לחבב כל 

  ם" של ה'.יהודי ויהודי מעצם היותו יהודי. בני העם היהודי נקראים "בני

  שני ערכים מופיעים כאן: ערך השוויון וערך אהבת הבריות.

  

  "רבי עקיבא: תולדות חייו ומשנתו" :משחק מסלול – 6נספח מס' 
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  ערכת המשחק כוללת:

הוראות משחק, לוח משחק, קובייה, ארבעה חיילים בצבעים שונים, כרטיסי שאלה 

  תו של רבי עקיבא.על תולדות חייו של רבי עקיבא, כרטיסי שאלה על משנ

  

  הוראות המשחק:

  בתחילת המשחק החיילים עומדים בנקודת ההתחלה.

כדי לקבוע מי משחק ראשון מטילים קובייה. התלמיד שקיבל את מספר הנקודות 

  הגדול ביותר משחק ראשון, ואחריו היושב לימינו.

  כל שחקן בתורו מטיל קובייה ומתקדם על המסלול לפי מספר הנקודות שקיבל.

  ם הגיע לעיגול לבן נשאר במקומו.א

  לוקח כרטיס שאלה על משנתו של רבי עקיבא. –אם הגיע לעיגול אדום 

  לוקח כרטיס שאלה על תולדות חייו של רבי עקיבא. –אם הגיע לעיגול כחול 

  תלמיד שידע לענות על השאלה מקבל את הכרטיס לידיו.

  וצועד צעד אחורה. תלמיד שלא ענה על השאלה מחזיר הכרטיס לתחתית הערימה

  כשאחד התלמידים מגיע למדורה, המשחק מסתיים.

  התלמיד שיש בידיו מירב כרטיסי השאלה. -המנצח 

  כרטיסי משחק

  כרטיסים אדומים:

 היכן כתוב הפסוק "ואהבת לרעך כמוך"? .1

 מה אמר רבי עקיבא על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך"? .2

הזה? ספרו על מקרים  כיצד ניתן לפרש את הביטוי –"ואהבת לרעך כמוך"  .3

שקרו לכם בהם עמדתם במבחן הבחירה בין דאגה לעצמכם לבין דאגה 

 לזולת!

 באיזה אופן הסתכל רבי עקיבא על כל דבר שקורה לו?   .4
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תנו דוגמה מתולדות חייו של רבי עקיבא, שמדגימה את המשפט: "מה שה'  .5

 הכול לטובה". –עושה 

 חורבות בית המקדש? מדוע צחק רבי עקיבא כשראה שועל יוצא מבין .6

 כיצד יש להתייחס לכל אדם ואדם? .7

 מדוע יש לנהוג חיבה כלפי כל יהודי? .8

 כיצד מלמד אותנו רבי עקיבא להתייחס  לאירועים שנראים לנו לא טובים? .9

 נסו להסביר את הקשר בין שתיים מאימרותיו של רבי עקיבא. .10

 הציעו הסבר: מדוע השתיקה היא סייג לחכמה? .11

 

  

  ם:כרטיסים כחולי

  באיזה גיל התחיל רבי עקיבא ללמוד תורה? .1

 עם מי התחתן רבי עקיבא? .2

 כמה תלמידים היו לרבי עקיבא? .3

 באיזו תקופה בשנה מתו תלמידי רבי עקיבא? .4

 באיזה יום פסקו תלמידי רבי עקיבא למות? .5

 במה עסק רבי עקיבא לפני שהתחיל ללמוד תורה? .6

 מי מתלמידי רבי עקיבא נשאר בחיים לאחר המגפה? .7

 יצד נפטר רבי עקיבא?כ .8

 היכן חי ופעל רבי עקיבא? .9

  איך קראו לאביו של רבי עקיבא? .10

 היכן על פי המסורת קבור רבי עקיבא? .11

  

 

  

  "33"המטרה:  –משחק קליעה למטרה  – 7נספח מס' 

  .15, 10, 8, 5, 3, 1לוח בעל חמישה עיגולים בהם מופיעים המספרים 
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  8נספח מס' 

  חץ ללוח קליעה למטרה

  יחידה מס'

  מלכות בית דוד

  מטרות

  תולדות חייו ופועלו של דוד המלך; הכרות עם .1

 הכרת הסמל "מגן דוד" ומשמעותו; .2

  .דוד-מגןיצירה:  הכנת .3

  

  מהלך השיעור

  מליאה / דקות) 10( מלכות בית דוד– 1הפעלה מס' 

אחר . ללתלמידי הכיתה) תושמע 1מנגינת השיר "דוד מלך ישראל" (נספח מס' 

, ומהו מזהים את המנגינההם אם את התלמידים המורה תשאל  ,טתשמיעת הקל

מכירים את השיר, המורה תשמיע להם את המשך הקלטת בה אם אינם  נושא השיר.

  נשמע השיר עם המילים.

  .המלך על דודהתלמידים בעזרת התלמידים, המורה תסכם מה יודעים 

  

  / זוגות דקות) 20( תולדות חייו – 2הפעלה מס' 

המורה תחלק לכל זוג תלמידים כרטיס מידע  ,וד על דמותו של דוד ופועלוכדי ללמ

ובצידו  ,דוד אודותכרטיס חלק מאינפורמציה בצידו הקדמי של ה .)2(נספח מס' 

  האחורי של הכרטיס חלק מפאזל.

) ובה שאלות 3המורה תתלה על גבי הלוח מסגרת של פאזל (נספח מס'  ,במקביל

  התלמידים. טעי המידע שבידיציה שבקהמתייחסות לאינפורמ
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זוג שמזהה את התשובה להקריא אותה על ו ,המורה תקריא שאלה מלוח הפאזל

  למליאה ולהצמיד ללוח הפאזל.

  .מגן דודשל בסיום בניית הפאזל תתגלה תמונה 

כפי שעולה  , חייו ופועלו של דוד אתסכם בקצרה המורה ת בניית הפאזל,תוך כדי 

  ידים.מכרטיסי המידע שבידי התלמ

  

  קות)ד 30( והסמל המקור –מגן דוד  – 3הפעלה מס' 

זמן להעלות אסוציאציות יקבלו למידים הת ,רור מהות הסמל "מגן דוד"ילב

  .סמל זההקשורות ל

שני המשולשים הנתונים באופן מהופך זה על גב זה ויוצרים כוכב  דוד היא ןצורת מג

נו יעל מג טוכר היום היה חרו"מגן דוד" כפי שמ לקודקודים. יש השערה שהסמ 6בן 

לתלמידים אפשרות להעלות השערות מדוע בחר דוד  יש לאפשר  של דוד המלך.

כהן,  –עם משולש  ;תורה משולשת ;האבות שלושת: הלהשתמש במשולשים. (לדוגמ

נולד ; דוד החוט המשולש: עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל ;לוי, ישראל

וו את מקור יכנראה ה דברים אלה )נה התורהנית ון שבווסי –בחודש השלישי 

  .בטחונו

מצבות, פרוכות,  מופיע מגן דוד על: שם יזהו תמונות בהן ,לאלבוםיפנו התלמידים 

  .עודו ,, טלאי צהובמזוזות, חפצי יודאיקה, בתי כנסת

עד כדי  ,לאורך כל הדורות השתמשו בסמל זה כזהות יהודיתשכך ח שיחה על תַ ּפָ ִת 

  סימנו את היהודים בטלאי הצהוב, בצורת מגן דוד. , הנאציםאהכך שאפילו בשו

יש שראו במגן דוד שילוב בין היסוד השמימי ששואף לארץ (המשולש שקודקודו 

פונה כלפי מטה), לעומת היסוד הארצי ששואף השמימה (המשולש שקודקודו פונה 

ליטה קצוות מסמל את השכלפי מעלה). יש הוגי דעות שאמרו שהמגן דוד עם שש 

רוחות העולם ולמעלה ולמטה (שו"ת אגרות משה אורח חיים  השמימית על ארבע

  חלק ה סימן טו, ועוד).

התחתונות. כל משולש מששת  הספירות, מגן דוד רומז על שבע הקבלהלפי 

רומז על ספירת  ,המשולשים, רומז על ספירה אחרת, ומרכזו המשושה של המגן דוד

  המלכות.
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מורכב מששה עלי גביע בצורה של ש ",שושן צחור" הפרח יש פרשנים הטוענים כי

ישראל (שיר השירים מגן דוד, הוא למעשה השושנה של שיר השירים הרומזת לעם 

   ).ב, ב, ובמפרשים

  

  בדגל ישראלמגן דוד 

הוחלט לאמץ את דגל התנועה הציונית, שבמרכזו מגן מדינת ישראל,  לאחר הקמת

לו גם הצעות אחרות, אולם הוועדה שדנה בנושא דוד כחול, כדגל מדינת ישראל. נשק

 דוד. יש לעצב סמל שידמה למגןהדגישה ש

 28- קיבלה את החלטת ועדת הסמל והדגל, ואישרה אותה ב מועצת המדינה הזמנית

  . כך הפך מגן דוד כחול לסמל המזוהה עם מדינת ישראל.1948אוקטובר ב

  

  

  דקות) 10( מיהו מגן דוד – 5הפעלה מס' 

(נספח  , בפני התלמידים יהיה צילום של הפרקפרק כ' בתהיליםאת קרא תהמורה 

על מי נשען דוד? מי היה המגן של דוד,  :שאלההתלמידים ל לאחר מכן יפנו .)4 מס'

   צרה?בעת  ומי הגן עלי

  

  דקות) 30( יצירה – 7הפעלה מס' 

רצועת  תליון עלממנו ניתן להכין ) באופן ש5נספח מס' ( צרו מגן דודיהתלמידים י

הראשונה של שם  בחרוזים ניתן להבליט את האות מחזיק מפתחות.או עור, 

   מגן דוד המופיע באלבום.ב ב'-התלמיד לפי הא'

  

  

  נספחים

המנגינה לשיר דוד מלך ישראל, ובהמשך השיר עם  תקליטור ובו – 1נספח מס' 

 המילים



 78

  מידע להרכבת הפאזל יקטע – 2נספח מס' 

  עליו יורכב הפאזל לוח הבסיס – 3נספח מס' 

  פרק כ' בתהילים – 4נספח מס' 

  "מגן דוד" תליציר חומרים – 5נספח מס' 

   

  מידע: קטעי

אותו. דוד  דוד הנער היה יפה מראה, נבון וטוב לב עד מאוד. אחיו לא אהבו .1

נהג להתבודד הרחק ממקום ישוב ולרעות את צאן אביו ישי. עם הצאן נהג 

של כל אחד מבני הצאן. ראה ה' את  ברחמים ובאהבה ומילא את צרכיו

היה יאמר: "את צאנו יודע הוא לרעות, יבוא וירעה את עמי, ווהתנהגותו 

  מנהיג ומלך עליהם".

ה את שמואל, הנביא באותה תקופה, למשוח למלך על ישראל את אחד ה' ציו .2

הלך שמואל  .ה' לא אמר לשמואל במי מהבנים לבחוראולם, מבניו של ישי. 

את ישי ואת בניו. בני ישי עברו לפני  ,ם פגש את זקני העירש ,לבית לחם

שאל שמואל את  באיש מהם לא בחר ה'. "האם אלו כל בניך?", אך שמואל

ישי. "יש לי עוד בן אחד, הצעיר בבניי, והוא רועה את הצאן הרחק מכאן". 

ידע שמואל וכל העומדים סביבו כי  ,ציוה שמואל להביאו. כשעמד דוד לפניו

כי  ,יתה בסתריבנער זה בחר ה' למלך על ישראל. משיחתו של דוד למלך ה

 באותם ימים מלך שאול על ישראל.

ישראל שוב ושוב. בראש מחנה  עם באותם ימים שבו הפלישתים ולחמו .3

ת, קומת ענקים היתה קומתו וכוחו בלתי רגיל. מול צבא יָ לְ פלישתים עמד גָ 

אל עמד גלית וקרא: "בחרו לכם אחד מאנשיכם ויצא להלחם איתי". ישר

לאיש בצבא ישראל לא היה הכוח והאומץ להתייצב מולו. באחד הימים שמע 

דוד את קריאתו של גלית והחליט לצאת ולהלחם בו. הוא קיבל את ברכת 

שאול המלך "לך בני ויהי ה' עמך". במקלו ובתרמילו בלבד יצא דוד אל הנחל 

כלי נשקו במלחמתו בפלישתי. כשעמד דוד מול  –ר לו חלוקי אבנים לבחו

הוציא דוד אבן אחת מילקוטו וזרק אותה על הפלישתי. האבן פגעה  ,גלית

בכובע המגן שעל ראשו והעיפה אותו. האבן השניה הכתה במצחו ויצאה 

הוא צנח מת על האדמה. הפלישתים הכריעה אותו ומערפו. האבן השלישית 
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ונסו בבהלה על נפשם כי פחד היהודים  ,או את גיבורם נופל מתהנדהמים ר

 נפל עליהם.

מלחמות רבות נלחם דוד. הראשונה מלחמתו בגלית הפלישתי. לאחר שעלה  .4

לשלטון לחם ביבוסים כדי לכבוש את ירושלים ולהפכה לבירת ישראל. 

שניסו שוב ושוב להכניע את  ,במשך שנות שלטונו לחם רבות בפלישתים

מלך ארם יצא עם צבאו להילחם בישראל ודוד נלחם בהם וניצח את  ישראל.

וגם אותם ניצח.  ,גיבור ארם. מלחמות נוספות היו לדוד עם אדום ומואב

מלבד מלחמות דוד עם עמים אחרים נאלץ דוד להילחם על חייו ולהגן על 

עצמו מפני שאול המלך שרדף אותו מיום שניצח את גלית ועד יום מותו של 

 כדי לרשת את המלוכה. בחייו ו בומרד שניים מבניוכמו כן, שאול. 

יונתן היה בנו של שאול המלך. למרות ששאול רדף את דוד ורצה במותו,  .5

ירש יעל אף שיונתן ידע שדוד ונתן, בין דוד לי נקשרו קשרי ידידות אמיצים

כאשר שאול היה קרוב לממש את  ,את המלוכה ולא הוא. באחת ההזדמנויות

להרוג את דוד, יונתן היה זה שהציל את דוד מיד שאול ועזר לו משאלתו ו

 להימלט על נפשו.

שאול המלך רדף את דוד ללא הרף. בכל פעם שנזכר שהוא זה שימלוך תחתיו  .6

חפץ במותו. למרות זאת גילה דוד נאמנות למלך שאול. בשתי  -ולא בנו יונתן 

גו ולא עשה זאת. הזדמנויות שונות היה דוד קרוב לשאול ויכול היה להור

באחת הפעמים היה קרוב מאוד לשאול בעת ששאול ישן. כדי להוכיח לו 

שהיה קרוב אליו ולא פגע בו, חתך פיסה ממעילו ושלח אותה אחר כך אל 

בנו יהונתן, המלך להראות לו עד כמה היה קרוב אליו. לאחר מות שאול ו

ה מסתיימת התאבל דוד וחיבר קינה מיוחדת על מותם. הקינ נפשו, דידי

 ".ֵאי ָנְפלּו ִגּבֹוִרים ַוֹּיאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמה" :בקריאת הכאב

צחון שב דוד משדה הקרב וכל בנות ישראל יצאו לקראתו בתופים יבשמחת נ .7

ִהָּכה ָׁשאּול בלו את פניו ואמרו לכבודו: "יובריקודים ק ירהובמחולות. בש

שהמלך שאול כעס כששמע את השירה לכבוד ". למרות ַּבֲאָלָפיו ְוָדִוד ְּבִרְבֹבָתיו

דוד וחשש שהוא יהיה המלך אחריו, קיים את ההבטחה שהבטיח למי 

ונתן לו את בתו מיכל לאשה. אולם מאותו יום   –שילחם בפלישתי וינצחו 

 נהפך לבו של שאול לשנאה את דוד ומאז החל לרדוף אותו ולרצות במותו.

היה בן למשפחה נבחרת הוא ות. דוד מלך ישראל נולד ונפטר בחג השבוע .8

ץ בן ֶר ּפֶ בנו של יעקב. מסורת היא שִמ  ,וחשובה. הוא היה מזרעו של יהודה

ירה והלכה אחר ייהודה יצאו מלכים. הוא היה גם נין לרות המואביה, שהתג
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חמותה לארץ ישראל גם כשחמותה נשארה אלמנה ובחוסר כל. ישי אביו היה 

ולדם ועד יום ושים שלא חטאו מיום היאחד מגדולי הדור ואחד מארבעה אנ

 .70ר בגיל טמותם. דוד המלך נפ

ולכן היה דוד משבח את בוראו  ,נשמתו של דוד המלך באה ממקור השירה .9

בחצות הליל היתה   .ושר לפניו בכל עת. כינור היה למלך תלוי מעל מיטתו

 רוח צפונית מנשבת בארמונות של דוד ומרעידה את מיתרי כינורו, והכינור

היה מנגן מאליו. באותן שעות מופלאות כתב דוד את מזמורי ספר תהילים. 

וכן  אמונה בה', תקוה לעתיד טוב,והמזמורים שבספר תהילים מביעים שבח 

 תפילה לשלום הפרט והכלל.

התפנה דוד לבנות לעצמו בית  ,כשוך הקרבות וכשישבו ישראל לבטח בארצם .10

שלח ה'  , רצה דוד לבנות בית לה'.ארזים גדול ומפואר. כשעמד הבית על תילו

לא אתה תבנה לשמי, כי דם רב  ...את נתן הנביא אל דוד לאמר: "כה אמר ה'

שפכת במלחמותיך". דברי הנביא הכאיבו מאוד למלך. ניחם אותו ה' ואמר: 

, אל תצטער על שאינך בונה לי בית, בנך שלמה יבנה אותו עבורי ,"דוד עבדי

 מזמור שיר חנוכת הבית לדוד". אמר:אך על שמך אכתוב אותו, שנ

  

  שאלות לפאזל:

 בחר דוד להיות מלך?נמדוע  .1

 ומתי? ,מי משח את דוד למלך .2

 נלחם דוד בגלית? בעזרת אילו "כלי מלחמה" .3

 באילו עמים נלחם דוד? .4

 נצל משאול המלך?ימי סייע לדוד לה .5

 כיצד הוכיח דוד את נאמנותו לשאול המלך? .6

 דוד לשאול המלך? בין נוצרהאיזו קירבה משפחתית  .7

 מי היו אבותיו של דוד המלך? .8

 מתי חיבר דוד המלך את ספר התהילים? .9

  מדוע לא זכה דוד לבנות את בית המקדש? .10

  

  שבועות

  מטרות: 
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  תורה;לבין ההמדבר,  –הבנת הקשר בין מקום נתינת התורה  .1

 עשרת הדברות שהתקבלו במעמד מתן תורה בסיני;הכרת  .2

 הכרת התוכן הכללי של התורה; .3

 התנסות בתחושת החוויה שבמעמד הר סיני. .4

  

  מהלך השיעור 

  שיר) –דקות  5(

  / מליאה דקות) 20( תנה במדבריהתורה נ – 1הפעלה מס' 

פני ב תוצגלבין התורה,  ,המדבר –שבין מקום נתינת התורה  להבנת הקשר

את תכונות  צייןליתבקשו התלמידים ו) 1התלמידים תמונת מדבר (נספח מס' 

  .ולתאר מה מאפיין אותו המדבר

 25%רובו אינו מיושב ( .ללא צמחיהוהמדבר הוא מקום שומם ללא מים ויסוכם: 

  מקום סכנה.נחשב להוא ו רעותיש בו חיות  ,משטח כדור הארץ)

 :המתארות) 4, 3, 2 תמונות (נספחים שלושעוד  יוצגו כעת ,לצד תמונת המדבר

מיוערים. המורה  הרים מקום ישוב צפוף, תמונת חוף ים עם צמחיה עשירה, תמונת 

 ,היו נותנים להם לבחור מקום בו יקבלו את התורה ילוא ,תשאל את התלמידים

  ומדוע? ,םבאיזה מקום היו בוחרי

בעקבות החשיפה לעובדות שאלה שמתעוררת אצלם  התלמידים יתבקשו לנסח

  א במקום אחר?לווקא במדבר והתורה ד ניתנהמדוע  הנ"ל, לגבי מעמד הר סיני:

 לכולםשייכת התורה ה של תנה במדבר היא היותיהתורה נבגללן אחת הסיבות ש

וזאת בדומה  למוד אותה.ל יהודי יכול לבוא ולכלאדם מסוים. בצורה שווה ולא 

  למדבר, הנחשב למקום הפקר שאיננו שייך לאדם מסויים.

קא במדבר, המורה תקריא ותנה התורה דויכדי לחדד סיבה נוספת המסבירה מדוע נ

יש  כדי ללמוד את התורה) שמשתמע ממנו ש5דיאלוג שבין דור לחגית (נספח מס' 

  ה.ודת הענויצורך במ

  ידים להשלמה באלבום.לסיכום, המורה תפנה את התלמ

  / מליאה, יחידני דקות) 20(עשרת הדברות  – 2הפעלה מס' 
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תנו במעמד הר סיני, המורה תשמיע קלטת של יכדי להכיר את עשרת הדברות שנ

  .)6(נספח מס'  קריאה, על פי טעמי המקרא, של עשרת הדברות

  לציור לוחות הברית. ,לאלבוםיפנו התלמידים 

ולמלא את עשרת הדברות בתוך האזין שנית לתסכית, המורה תבקש מהתלמידים ל

  איור הלוחות שבאלבום.

לזהות יתבקשו התלמידים ו) 7הלוחות המלאים (נספח מס'  כעת יָתלו על גבי הלוח

שהחלוקה היא של בין אדם  מתבררכש ,מכנה משותף בכל אחת משתי הקבוצות

  לבוראו ובין אדם לחברו.

נכללת בקבוצה של בין ד את אביך ואת אמך" עובדה שמצוות "כבללהתייחס ניתן (

  )., שכן שלושה שותפים באדםלבוראו םאד

  המורה תציין שעשרת הדברות הם התמצית של כל התורה כולה.

  שאלות למחשבה ודיון:

 הם הנושאים העולים בעשרת הדיברות?מ  

 ?מה היו החידוש והבשורה בעשרת הדיברות  

 של הדברות.ונית את הניסוח המיוחד תארו מבחינה לש  

 ?איזו אווירה יוצר ניסוח עשרת הדיברות  

 :עיינו בהסבר המדרש לאופן הניסוח של הדיברות 

  

  מדרש לקח טוב, פרק כ' פסוק ב'

  

  ָלָּמה ֶנֱאַמר ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ִּבְלׁשֹון ָיִחיד? 

  ֶׁשָּצִרי ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל לֹוַמר:  -לֹוַמר ְל 

  ַוֲאִני ַחָּיב ְלַקְּיָמן",  -יִלי ִנְּתנּו ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות "ִּבְׁשבִ 

א ֶׁשֹּיאַמר    ַלּתֹוָרה ֶׁשִּתְתַקֵּים ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים.  ַּדָּיּה -ְו

   " מתבטא היחס האישי כלפי כל אחד מהעדה.ו'בהיגד "אנכי ה' אל
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  אישית ויחס אישי? היָ נִ מהן הזכויות שמקנה יחס אישי ומהן החובות הנובעות מּפְ 

ביטחון, קרבה, הטלת אחריות על הזולת, לקיחת (דוגמאות לתשובות אפשריות: 

  אחריות אישית, אכפתיות, אהבה.

  

 ?נסו להסביר בלשונכם, מדוע נוסחו עשרת הדברות בלשון יחיד 

 ומדוע הוא מהו הגמול .בחלק מהדיברות נזכר הגמול לאדם על התנהגותו ,

 ברות אלה?נזכר דווקא בד

  

לאיור הלוחות שבאלבום להשלמת בסיום ההפעלה המורה תפנה את התלמידים 

  .עשרת הדברות

  

  יחידני / דקות) 20(חג מתן תורה  – 3הפעלה מס' 

מה  , וכדי לדעתשעניינו נתינת התורה"חג מתן תורה", כדי להבין את משמעות השם 

 ותוספחים וידביק אנמכילה התורה, כל תלמיד יבנה פאזל מהחלקים שבחוברת ה

  באלבום. 

ניתן לשאול מדוע נבחרו דווקא מרכיבים אלו כחלקים  ,לאחר הרכבת הפאזל

   המרכיבים את הפאזל.

  

  יחידני / דקות) 5(נותן התורה  – 4הפעלה מס' 

שותף פעיל במיוחד במעמד נתינת התורה, יפנו להזכרת שמו של משה רבנו כ

  :התלמידים להשלמת התשבץ בדף הנספחים

  מקום נתינת התורה –דבר מ

  החג בו נתנה תורה –בועות ש

  עליו נתנה התורה –ר סיני ה
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  מפרש ידוע לתורה –ש"י ר

  החומש הראשון בתורה –ראשית ב

  תורה ____ כתובים –ביאים נ

  "נעשה _______" –נשמע ו

  

  דקות) 20(מעמד הר סיני  – 5הפעלה מס' 

ת מתן תורה, המורה תבקש בעבני ישראל יה שחוו ואת החו במעט די לחושכ

מהתלמידים להתקבץ סביב שולחן המורה (את הפעילות תלווה קלטת עם קולות 

) ותבקש 9חן תכסה באלבד חום (נספח מס' להשואת ) 8נספח מס'  - מהטבע

  ).10מהתלמידים לקשטו בפרחים (נספח מס' 

ים צעד 3) ולהתרחק 11המורה תבקש מהתלמידים להתעטף באלבד לבן (נספח מס' 

ה, היא תצמיד ממ"ההר". בזמן כיבוי המוזיקה המורה תסמן לתלמידים להיות בדמ

תשמיע המדרש או לחילופין  ,) וכשיהיה שקט12הלוחות (נספח מס'  2להר את 

  ף לא צייץ...) בעת מתן תורה.) על מה שהתרחש בעולם (עו13קלטת (נספח מס' 

  

ושמע את קול ה',  עםזהו המעמד היחיד בעולם שבו נכח כל ה :המורה תסכם

הטבע כולו דמם מגודל ו כל העולם חש במעמדשנשמע מקצה העולם ועד קצהו. 

  המעמד.

  

  נספחים

  1נספח מס' 

  צילום מדבר

  

  2נספח מס' 

  צילום מקום ישוב צפוף
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  3נספח מס' 

  צילום חוף ים עם צמחיה עשירה

  

  4נספח מס' 

  צילום הרים מיוערים

  

  5נספח מס' 

  על החניכים

ית פעילים בפרויקט חונכות. באחת ההזדמנויות שנפגשו הביע דור את דור וחג

וכשעצר לרקע את  ,שביעות רצונו מהפרויקט. דור לא חסך בתשבחות על המיזם

שטף דיבורו הוא הביט לעברה של חגית וראה שהיא כלל אינה שותפה לתחושותיו, 

  הוא שאל. את לא נהנית?", "מה

כבר החניכה שלי  ,י שאנחנו מתחילים ללמוד"ממש לא" הצהירה חגית, "עוד לפנ

שהתכנית מאוד  פור, וכשאני בכל זאת משכנעת אותהאומרת שהיא מכירה את הסי

היא יודעת  ,מעניינת, החניכה כבר מודיעה לי שהיא יודעת בדיוק מה נעשה. בקיצור

ל, מבינה כל דבר, אף פעם לא הראתה לי שיש משהו שהיא עוד לא שמעה עליו. והכ

  לפני שאני מוציאה מילה היא כבר אומרת: "את זה אני יודעת". ועוד

החניך שלי תמיד מוכן להקשיב, הוא מאוד "הסביר דור,  –"אצלי זה בכלל לא כך" 

  ובאמת התוצרים המשותפים שלנו מאוד מיוחדים". ,סקרן

  סיכמה חגית. –אז לא פלא שאתה נהנה"  ,"טוב

  

  6נספח מס' 

  עשרת הדברותקריאת התורה של  –תקליטור 
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  7נספח מס' 

  עם הכיתוביםמרובעים לוחות הברית  -איור 

  

  8נספח מס' 

  תקליטור עם קולות מהטבע

  

  9נספח מס' 

  אל בד חום

  

  10נספח מס' 

  פרחים להדבקה

  

  11נספח מס' 

  אלבד לבן

  

  12נספח מס' 

  לוחות הברית (מרובעים) 2

  

  13נספח מס' 

  תקליטור עם הטקסט הבא:

רבי יוחנן: כשנתן הקב"ה את התורה, ציפור לא צייצה, עוף לא  אמר רבי אבהו בשם

פרח, שור לא געה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש, הים לא נזדעזע, והבריות 

  ". ...לא דיברו. אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול: "אנוכי השם
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  איחולים להמשך המסע – 33יחידה 

  מטרות:

  ";שנלמדו במהלך השנה במסגרת "זמן מסע נושאיםה סיכום .1

 הענקת "מתנות" ערכיות; .2

 ,העלאת מושגים, שמות ומספרים הקשורים לתוכן הנלמד במסגרת "זמן מסע" .3

 תית.יבדרך חווי

  

  מהלך השיעור

  מליאה, במעגל דקות) 15( הנושאיםסקירת  – 1הפעלה מס' 

רכים שנלמדו או נדונו עהמורה והתלמידים יעלו  ,כום הנלמד במהלך השנהלסי

במקביל, המורה  .במסגרת שיעור "זמן מסע" שנהנושאים שנלמדו במשך הבמהלך ה

) ותבקש מהתלמידים לנסח 1ס' תתלה על גבי הלוח רצועות ובהם ערכים (נספח מ

  לתכנים.שלהם קשר את ה

  

  מליאה, במעגל דקות) 30( מתנות ערכיות – 2הפעלה מס' 

לאפשר לכל תלמיד לקבל מחבריו דברי שבח, הערכה וברכה,  –מטרת הפעילות 

  בזיקה לערכים שנלמדו בנושאים השונים במהלך השנה.
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את שמו. כל אחד ) עליה רושם 2מעטפה (נספח מס'  יםמקבל ,וגם המורה ,כל תלמיד

 טיסים המעוצביםכל תלמיד גוזר כרטיסים מתוך חוברת הנספחים, כר בנוסף,

  בצורת קופסת מתנה.ובצורת לב 

על גבי  םאת שמרשמו  ,ורהמוגם ה ,יםתלמידהאופן הפעלת הסבב: לאחר שכל 

, וזה יכניס לתוך המעטפה של חברו פתק, או ושב מימיןאותה לי והמעטפה, יעביר

אחד הערכים הכתובים על את בצורת לב או בצורת מתנה. בפתקי הלב רושמים 

ימים לחבר זה, בפתקי המתנה רושמים איחול למימוש בעתיד לחבר המתאוהלוח 

  זה.

. בפתקי את היכולת שלך לשמור סודמעריך אני  :ניתן לרשום , בפתקי הלבהלדוגמ

  .אני מאחל לך שתמיד תצליח לקחת אחריותהמתנה: 

כל תלמיד ירשום לפחות פתק אחד לכל אחד  .המעטפות עם השמות יעברו בסבב

כל . כאשר יעברו לתלמידים היושבים מימיןהמעטפות  ,סימן מוסכםב ,וכך ו.ימחבר

יצמיד הוא  – יםמלאה בפתקכשהיא את המעטפה שלו בסוף הסבב תלמיד יקבל 

  . קח את המעטפה שלה לביתהיהמורה ת לאלבום במקום המיועד.אותה 

במעטפה שלו ולקבל קשר חוזר  תלמידהמורה הצליחה לתת משוב לכל באופן זה, 

  ים.תלמידכל המכלשהו 

  

  מליאה, במעגל דקות) 30( ם מספריםידג – 3הפעלה מס' 

  ., כדי לערוך משוב על התוכן הנלמדמספרים "דגים" יערך משחק בו

  אופן המשחק:

בצידו  דגים שונים.צורות של ) ובה 3(נספח מס' במרכז המעגל המורה תניח בריכה 

  ).4פר (נספח מס' מס –; ובצידו הפנימי סיכה מתפצלת –החיצוני של הדג 

הקשר את דג דג. על התלמיד לזהות  "חכה"כל תלמיד בתורו ניגש לבריכה ובעזרת 

רוע שנלמד יתאריך או א ין, מושג,יבין המספר שמופיע בצידו הפנימי של הדג לבין ענ

  במשך השנה.

  לבריכה.  אותוחזיר ולא מ יוידאותו ב שומר, מקבל את הדג -תלמיד שידע 

  )5נספח מס'  – שריות למספריםב תשובות אפ"(מצ
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  / ישיבה בזוגות דקות) 15( דומינו שרשרת – 4הפעלה מס' 

כל תלמיד יגזור את חלקי  .נלמד במהלך השנהה לעמשוב לגם הוא משחק זה מיועד 

 כיםצרי ,במהלך המשחק .תלמידים ישחקו בזוגותההמשחק מחוברת הנספחים. 

  ו במהלך השנה.להפגין ידע במושגים ושמות שנלמד יםהתלמיד

  :המשחק אופן

תשובות. בין הקלפים הכלפי מעלה מופנות כאשר  ,על השולחן פזורים קלפי המשחק

בצידו האחורי מופיעה  .יש להפוךנח קלף עליו רשומה המילה "התחלה", אותו מו

על התלמיד לבחור את התשובה הנכונה מבין התשובות המונחות על גבי  שאלה.

תלמיד כעת, על  .יהפוך את הקלף ויגלה שאלה ,השולחן. כשמצא את קלף התשובה

  למצוא מבין הקלפים את התשובה וכו'. אחר

  במקום שאלה תופיע המילה "סוף". –כשמרימים את הקלף האחרון 

סימן שניתנה תשובה זהו קלפים על השולחן,  ועדיין נותרו "סוף"אם הגיעו לקלף 

  שגויה לאחת השאלות, ויש לחזור לתחילת המשחק.
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  נספחים:

  נהשערכים שנלמדו במשך ה ועליהןרצועות  – 1נספח מס' 

  ההערות בסוגריים למורה בלבד!

  לקיחת אחריות (שיעור ההיכרות)

  ענוה (שבועות) (רמב"ם)

  לדון לכף זכות (מידות וערכים)

  גיבור? הכובש את יצרו (מידות וערכים)איזהו 

  מה ששנוא עליך... (מידות וערכים)

  המינים בסוכות) 4אחדות ולא אחידות (

  לכבד את הזולת (רש"י, תלמידי רבי עקיבא)

  הכנסת אורחים (אברהם)

  כח הרצון להגיע למטרה (רמב"ם)

  ויתור למען הזולת (אסתר, מסירות נפש למען העם)

  בר ובכל אחד (רבי עקיבא)לראות את הטוב בכל ד

  שמירת סוד (אסתר)

  ערבות הדדית

  הסיבה לכתיבת תורה שבע"פ) \דיוק בפרטים ובמסירתם (כתיבת ס"ת 

  להודות על הטוב (לאה, הלל בהגדה)

  מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, להתכונן כראוי (שבת)

  לעשות דברים בצורה מהודרת, מכל הלב (פריטי יודאיקה מהודרים)

  

  מעטפות ריקות מעוצבות – 2מס' נספח 
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 , ַחָּכה(המורה תביא מביתה קערה או תבנית חד פעמית) בריכה – 3נספח מס' 

  (המורה תקשור סרט מתנות לשיפוד, לקצה הסרט תקשור מגנט)

  איורי דגים, סיכות מתפצלות (המורה תצמיד לכל דג סיכה מתפצלת) – 4נספח מס' 

  :דגים) 36(סה"כ  ליהםשיופיעו ע מספריםהכמויות דגים לפי 

  1דגים עם המספר  2

  2דגים עם המספר  4

  3דגים עם המספר  2

  4דגים עם המספר  4

  5דג עם המספר  1

  6דגים עם המספר  3

  7דגים עם המספר  2

  8דגים עם המספר  3

  10דגים עם המספר  3

  12דגים עם המספר  3

  13דגים עם המספר  2

  14דגים עם המספר  2

  15עם המספר  יםדג 3

  24דג עם המספר  1

  33דג עם המספר  1

  24,000 דג עם המספר  1

  

  

  תשובות אפשריות למספרים על הדגים:  5נספח מס' 
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  בלבד אחדעל קלף  תפילין של ידהפרשות ב ארבע: ראש השנה; 1

); משולשים במגן דוד; על פה: בתי תפילין (ראש ויד); חלקי התורה (בכתב וב2

  לוחות הברית

  אבות : חלקי התנ"ך;3

  פרשיות בתפילין של ראש; ארבעת המינים; הקושיות בליל הסדרקלפי : אמהות; 4

  : חומשי תורה5

  כוונים; ימי מעשה (ימי חול) 6די המשולשים במגן דוד כנגד ו: סדרי משנה; קדק6

  שבת; שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל -: היום השביעי 7

  נימולים; ימי חנוכהגיל בו ה: ימי חג הסוכות ושמחת תורה; 8

  : התאריך של יום כיפור; עשרת הדברות; נסיונות שנתנסה אברהם10

  : גיל מצוות לבת; השבטים בני יעקב; חודשי השנה12

  : גיל מצוות לבן; חודשים בשנה מעוברת13

  פורים –ד החזקה; י"ד באדר ": ספרי הי14

  פסח; ט"ו בשבט –סוכות; ט"ו בניסן  –: ט"ו בתשרי 15

  רי התנ"ך: ספ24

  : ל"ג בעומר33

  : תלמידי רבי עקיבא24,000

 

 


