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 האתגרים בלימוד ההלכה בימינו

וחשיבותו רבה. אין ספק ששמירת ההלכה היא הערובה  ,האתגר לחנך לקיום ההלכה בימינו הוא גדול

 לקיום עמנו.

לעתים קרובות אנו המבוגרים, המורגלים כבר בקיום מצוות התורה והמנהגים, איננו מודעים לכוחות 

 הפועלים בכיוונים המנוגדים לשאיפותינו ולחינוך שאנחנו נותנים לילדינו.

ם העומדים בפני מלמדי ילעמוד על האתגרים הייחודיבטרם החלנו בכתיבת חוברת ההלכה ניסינו 

 ההלכה.

התרבות העכשווית שעוטפת אותנו, תרבות המערב, נותנת ערך רב לאינדיבידואליות ולשוויוניות. 

שאינן מוכתבות להם  יות עצמאיים ולקבל החלטות אישיותעידוד לההילדים מגיל צעיר מאוד, מקבלים 

 מהמבוגרים שסביבם . 

ות גורם מצב זה לטשטוש גבולות ומסגרות ולערעור סמכות המבוגרים. אם ילדים בכיתה לעתים קרוב

ב' חשים שהם שווי ערך למבוגרים, מדוע יהיה עליהם לקבל את הכתבת הוריהם לקבל את סמכות 

 ההלכה? 

התקשורת, לרוב, אינה נותנת מקום של כבוד לקיום ההלכה. מצוי מאוד שצעירים מאמצים ערכים 

 ורמים להפנמת ההלכה בקרבם.שאינם ת

בעולמנו המורכב, לא כל הילדים, ואף לא בכל הבתים, יראו בהלכה מקור סמכות לקביעת גבולות 

 וערכים. 

למען ההגינות, חייבים לומר שגם העולם המערבי המודרני ער לצורך של קבלת סמכות ושל קביעת 

מערבית מצמצמת מאוד את התחומים גבולות ברורים כמרכיב חינוכי חיוני. ובכל זאת, התרבות ה

שבהם האדם חייב לקבל סמכות ומוציאה מתחום זה כל היבט דתי. אנחנו מאמינים בני מאמינים, 

שכשם שאסור לילדים לפגוע בזולתם או בעצמם, כך עליהם לשמור מאוד על נפשותיהם ועל נפש 

 של ההלכה.העם מהבחינה הרוחנית, ולהחיות את נפשותיהם ואת עולמם במים החיים 

 

 מדוע חשוב לאהוב הלכה?

מתוך הבנת האתגרים שהוזכרו לעי"ל, מובן הדבר שחיוני לא רק ללמד הלכה, אלא להקדיש תשומת 

לב כדי שילדים יאהבו הלכה. אם הילדים לא יאהבו את ההלכה, אם לא יפנימו את ההלכה ולא יזדהו 

 אתה. הם עלולים לשנוא אותה ולהתרחק מעמם וממורשתם. 

ריות עצומה רובצת היום על מורי ההלכה. מצד אחד כל הקיום של עם ישראל תלוי במקצוע צנוע אח

  ונעלם זה, ומאידך, כוחות אדירים מקשים על השגת היעדים המינימליים בתחום זה. 

 

 כיצד אפשר להביא לאהבת ההלכה?

עצמותינו. מעבר לכך, מאז אברהם אבינו אנו אוהבים את אבינו שבשמים. ייתכן שאהבה זו היא בתוך 

למען אשר  ידע עמנו להתמקד בחינוך, וגם כיצד לחנך את ילדינו. ייחודו של אברהם הוא: "כי ידעתיו

ה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" )בראשית יח, יט(. חינוך זו אינו רק לימוד פרונטלי, אלא יצו

ליל הסדר, שבו יושבת כל המשפחה  "דרך ה'", כלומר, "הלכה למעשה". לדוגמא נוכל להביא את
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בהסיבה, מזכירה את יציאת מצרים ומספרת עליה, אוכלת מצות ומרור, והבן הקטן שואל את ארבע 

 הקושיות. עולמנו ועולם ילדינו מלאי חוויות, זיכרונות וטעמים. חוויות אלו חייבות להיות חיוביות. 

את החמץ בהתרגשות, אופים חלות  אשרי הילדים שבביתם שרים זמירות שבת בשמחה, שורפים

ומפרישים את החלה כשריח ניחוח ממלא את המטבח. אשרי הילד המקבל את ציציותיו הראשונות 

מתוך ריקודים והתלהבות. אשרי הילדה הזוכה להביא מאמה כסף לעני הדופק בדלת הבית, וזוכה 

עני. החיים ההלכתיים לאצור בלבה את חיוך התודה שהיא, הילדונת הקטנטונת, הביאה לשפתי ה

 מסוגלים להיות מכוננים, נכסי צאן ברזל המלווים את האדם לאורך חייו.

אלא שלא כל הילדים זוכים לחוויות אלו מבטן ומלידה, ולכן מוטל עלינו, המורים, להשלים זאת ולחוות 

ים עם הילדים את כל אותן החוויות שמחברות אותם לעמם ולמורשתם. כל מה שטובי ההורים מקנ

ליוצאי חלציהם, חייב לעבור גם מהמורים לתלמידיהם. את כל ההתלהבות והשמחה, ניחוחות העולים 

 מן המטבח, טעימות המאכלים וצלילי הזמירות, על המורה בימינו להנחיל לתלמידים. 

מרכיבים חיוניים בהעברת השמחה וחוויות ההלכה לתלמידים הם החיוך, החום והאהבה לילדים. אם 

יקרינו אהבה והתלהבות לקיום מצוות ה' וללימוד התורה, מובטחני שחוויה זו תלווה את המורים 

 הילדים למשך כל שנות חייהם.

 

 מה יש בחוברת "הולכים עם ההלכה"?

בתכנית "הולכים עם ההלכה", אנו מציעים דרך ליישם את כל הנאמר לעיל. גם הלימוד עצמו הוא 

עות איורים, אתגרים, חידות ופעילויות מגוונות. מעבר ללימוד חווייתי. הילדים מתחברים לנלמד באמצ

העיוני, מוצעת פה דרך להכניס התלהבות ושמחה ללב הילדים, בשילוב חוויות כיתתיות של ריח, 

 טעם וצליל הקשורים לדיני היהדות ולמנהגיה. 

 אבל אין זה מספיק. 

את השיעורים במשימות. הדריכו את רצינו שהילדים יהיו פעילים ולא סבילים, ולכן אנו מתבלים 

הילדים לצבוע, למתוח קווים, למצוא את הדבר המיותר או את הדבר הנדרש, לגלות הבדלים בין 

ציורים דומים, לכתוב כמה מילים או להדביק. כל המשימות הללו מוצגות באייקונים ובהוראות קצרות 

 שעל המורים להעביר לילדים.

ילדים את מיומנות הקריאה הרהוטה, יש צורך להקריא או לתמצת בגיל הצעיר, בטרם רכשו רוב ה

ולספר לילדים את הטקסט. על המורים להיות שחקנים ולקרוא את הדברים או לספרם בפתוס )טון 

מלהיב( וברגש. רצוי גם לשתף את הילדים, לעצור לעתים בקריאה ולתת להם להשלים, או לענות 

 אתגרים ונהנים להפגין את ידיעותיהם. כשהילדים מסוגלים לזה. ילדים אוהבים

, או פריטים שיעשירו את השיעורנציע להביא לפעמים נציע גם הצעות להצגות קצרצרות. לפעמים 

חומר המופיע באינטרנט. כדאי להיעזר בכל אלו, אבל אל בסרטונים רלבנטיים וב שנכוון לצפות 

רואים את פניהם ומתבוננים בהם. אתם תסתפקו בהם. אתם המורים נמצאים עם הילדים, ורק אתם 

מסוגלים להלהיב את הילדים יותר מכל חוברת. תכנית זו יכולה להיות נקודת מוצא. אתם המורים 

 יכולים להצית את לבבות תלמידיכם.

 

 מטרות התכנית "הולכים עם ההלכה"
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כל ההיבטים כשהילדים טועמים את הגיוון בדרכי לימוד, ובמיוחד את  חיבוב ההלכה על לומדיה.

החווייתיים, ייחרט הנושא הנלמד בלבותיהם ויתפתח קשר רגשי אוהב, הן כלפי מקצוע ההלכה, והן 

 כלפי ההלכות הספציפיות הנלמדות.

  

עידוד אהבת הלימוד מביאה לידי השלכות חיוביות, כלומר, מתפתחות אסוציאציות חיוביות אצל 

 התלמידים כלפי המורה, בית הספר והלימוד בכלל.

 

  הבאה לידי הזדהות התלמידים עם הנלמד.

שדרכם מתחברים התלמידים אל הנלווים ללימוד, ההצגות, השמחה שבלימוד, ומגוון האמצעים 

 החומר שנלמד, מסייעים להם להזדהות עם דברי חז"ל, להפנים אותם וליישם את הנלמד.

 

  יצירת מוטיבציה

די כך שהתלמידים ירצו ללמוד את ההלכה ולחיות מגוון הפעילויות והיצירתיות שבתכנית מביאים לי

 אותה.

 

הדרכים המגוונות להמחשת ההלכה תורמות רבות להבנתה. האיורים,  הבנת ההלכה וזכירתה.

 השירים והאווירה הטובה מסייעים בזכירת החומר הנלמד.

 

ממצים  לעתים קרובות המורים מגלים "קרני אור" בילדים שאינם יצירת קשר בין המורה לתלמיד.

את עצמם במהלך הלימוד המקובל. הפעילויות המגוונות מאפשרות לתלמידים רבים להצטיין בתחום 

מסוים ולהראות זאת למוריהם. דבר זה עשוי לפתוח צוהר לנפש הילד ולהוות בסיס ליצירת קשר 

 משמעותי בין המורים לתלמידים.

  

 הלימודים"הולכים עם ההלכה" והתאמה לתכנית  מבנה יחידת הלימוד 

"הולכים עם ההלכה" תוכננה כדי להתאים לתכנית הלימודים החדשה שנקבעה על ידי מפמ"ר 

 הרב דוד עצמון.   –הרב יהודה זולדן, והמפקח הארצי  –תושב"ע והלכה 

סדר הצגת הנושאים בחוברת מבוסס על לוח השנה. בחרנו למקם את נושא החגים לקראת מועדי 

בתקופות אשר בהם מעטים החגים, המלצתנו )וכן סדר הצגת הדברים  השנה שבהם יחגגו חגים אלו.

בחוברת( היא לעסוק בהלכות שאינן תלויות עונה. )הלכות בין אדם לחברו, הלכות תפילה וכדומה( 

 בסדר זה ערוכה התכנית "הולכים עם ההלכה".

 

 הקצאת זמני למידה ל"הולכים עם ההלכה" 

במקום אחר. יש שנים ששנת הלימודים נפתחת סמוך לראש  דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים

השנה, ועל הילדים ללמוד על חודש אלול, ראש השנה וצום גדליה בשעות לימוד ספורות בלבד. 

 מאידך יש שנים שיש קרוב לחודש להקדיש ללימוד נושאים אלו. 

וקר מדי יום. בדרך כלל, אנו ממליצים שההלכה תילמד משך עשר דקות עד רבע שעה בתחילת הב

כך, מיד אחרי התפילה ילמדו הילדים "הלכה יומית", יפתחו את היום בקדושה, ויקיימו את מאמר 
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 העולם הבא" )מגילה כח:(.  חז"ל: "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן 

ן את קצב הלימוד בהתחשב בזמן העומד לרשות כיתתו, על מנת נכל מורה, בתחילת השנה, יתכ

 ידים יגיעו מוכנים לחגים.שהתלמ

 

 הערכות חלופיות:

בחוברת משימות רבות ומגוונות. משימות אלו משמשות ביד המורה ככלי להערכה של רמת ההבנה 

של התלמידים. השתדלנו להקפיד על גיוון וחווייתיות רבה במשימות אלו. הצעות נוספות להערכות 

 חלופיות נציע במד"ל בשיעורים השונים.

 

 29-4 –עמ'  חגי תשרי
 6-4עמ'   –שופר 

 מטרות

  .הכרת שמות הקולות ויכולת לזהותם על פי שמיעתם 

 רגשית שהקולות מעוררים )מעוררים לתשובה  -הבנת המשמעות הרעיונית

 ולהתרגשות(. 

 הכרת סוג השופר הרצוי למצוות תקיעה בראש השנה. 

 

 הצעות להוראה 

משמעותי על השופר ועל התקיעות, וישמחו מאוד לכיתה ב' עם ידע ילדים לרוב, מגיעים 

להפגין ידע זה. השמעת קולות השופר )בעזרת השופר, או השמעת קולות מהפה הדומים 

לסייע רבות להפנמת תכני הלימוד, וכן לסייע ביצירת  ה, היכולה( מהווים המחשלקול השופר

מושמעים. לאחר שהילדים חווית לימוד חיובית. ניתן להזמין את הילדים לזהות את הקולות ה

מגלים את המידע שכבר בידיהם ומתחברים עם הנושא רגשית, ניתן לאתגר את הילדים 

 לבצע את המשימות בחוברת.

 

 גיוון פעילויות לחיזוק הנלמד:

ניתן למנות ילד אחד המקריא את  -הזמנת ילדים להשמיע )בפיהם( את קולות השופר 

הקולות, וילד שני המשמיע )בעזרת השופר או בקולו( את הקול הדרוש. פעילות זו יכולה 

 מהנה. להערכה חלופיתלהיות גם הזדמנות 

ר בין הדגמה של תקיעה בשופר כשרה ותקיעה פסולה. העברת השופ -הבאת שופר לכיתה 

הילדים שינסו לתקוע. )מכיוון שפעילות זו יכולה לגלוש ולעורר בקשות רבות של ילדים 

להמשיך לתקוע פעם נוספת וכדומה, מומלץ לקיימה רק אם יש משמעת טובה ואיתנה 

 בכיתה. ניתן גם לקיים פעילות זו בזמן ארוחת עשר וכדומה.(
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העמוד ממחישים גרפית את מספר רים במסגרת במרכז פרות המאויהשו הערה: 4עמ' 

שופרות קצרצרים, להמחיש  המוצג באמצעות תשע –יללה  –הקולות ואורכם. תרועה 

מוצג באמצעות  –גניחה  –. שברים יםקולות קצרצר הקול מהשופר הוא תשעגרפית שה

מוצג באמצעות ציורי השברים וציורי התרועה.  –קולות בינוניים, שברים תרועה  השלוש

)אורך התקיעה  וארוך.היא קול אחד ארוך, והוא מוצג על ידי שופר אחד גדול  -התקיעה 

בסדר התקיעות הנוכחי. בסדר "תקיעה שברים תרועה  /םלפחות כאורך הקול/ות האמצעי

תקיעה" אורך התקיעה= שברים+תרועה. בסדר "תקיעה שברים תקיעה" אורך התקיעה= 

 התקיעה= תרועה.(שברים. בסדר "תקיעה תרועה תקיעה, אורך 

 

 :('ד 1) את קולות השופר בקישור הבא ניתן לשמוע 

:https://www.youtube.com/watch?v=LzuayLThtl8 

 

 :(ד' 5) ניתן להרחיב על תהליך הכנת השופר בסירטון הזה

 https://www.youtube.com/watch?v=LUnbT5hobPg 

 

 :(ד' 6) סרטון יונה הנביא

http://www.afikoman.org.il/Rachel/halacha/yona/new/yona.htm  

 

 בבליוגרפיה ומקורות להרחבה

 י"ז. -פרק ק"ב סעיפים ח'  - ייםחר קצשו"ע מקו -השופר 

 

 8-7עמ'  -אבינו מלכנו 

 מטרות

 ."הכרת תפילת "אבינו מלכנו 

 רגשי בהיות ה' גם אבינו וגם מלכנו.-הכרת המטען הרעיוני 

 הצעות להוראה

ניתן להמחיש את מושג "אבינו מלכנו" בעזרת תרגיל. ציירו על הלוח כתר מצד אחד ואבא, 

ים לגשת ללוח ולהצביע על הציור המתאים לדעתם לכל קטע \מהצד השני. בקשו מילד

 מתפילת אבינו מלכנו. 

 אל מי נפנה כשעצובים ומחפשים עידוד? )אבא( 

 אל מי נפנה כשאויבים מאיימים? )מלך( 

https://www.youtube.com/watch?v=LzuayLThtl8
https://www.youtube.com/watch?v=LUnbT5hobPg
http://www.afikoman.org.il/Rachel/halacha/yona/new/yona.htm
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 כשרוצים שנתמנה לשר חשוב? )מלך( 

 כשמחפשים חום ואהבה? )אבא( 

ניתן לפתח שיחה בכיתה על היתרונות של כל דמות )אבא או מלך(, ועל כך שזכינו באבינו 

 מלכנו המאחד את שתי הדמויות ואת התכונות של שניהם.

הילדים , הבוחנת את הפנמת המסרים והידע ביחידה זו, ניתן לשוחח עם הערכה חלופית

, ולבקש מהילדים, לענות על השאלה: 7על הדוגמאות שנלקחו מתפילת אבינו מלכנו בעמ' 

 יכול לעזור במיוחד לבקשה? מלךיכול לעזור במיוחד לבקשה? / כיצד  אבאכיצד 

וא מסר זה של תפקידיו הכפולים של "אבינו מלכנו" אמור לצאת מהטקסט ומהכיתה, ולמצ

. ניתן לשאול 8בסעודות החג ובתפילות. על כך נלמד בעמ' , ביטוי בשמחת החג, בבגדי החג

את הילדים להסביר מדוע, לפי מה שלמדנו, אנו שמחים )בבגדי חג, במאכלים, בקידוש 

 דין? בברכת שהחיינו( ביום רציני ומעורר דאגה, כיום ה

ניתן לתת לילדים "שיעורי בית" לשמוח עם אבינו מלכנו ביום הדין בעזרת כל הדברים 

שלמדנו ובכל ההזדמנויות שהזכרנו! דיווח )בע"פ( מהילדים יספק דרך להערכה חלופית, אם 

 הפנימו את כל נושא אבינו מלכנו.

אם וכאשר ת עשר, בית ניתן גם לקיים בזמן ארוחהשיחות על שיעורי הנציין, שאת הדיונים ו

  הלימוד. מאפשרת דיונים בזמן הארוחה. זה ימקסם את זמן וחיובית היא האווירה 

 בבליוגרפיה

 תקפ"אסימן טושו"ע 

 

  9עמ'  -סעודת ליל ראש השנה )סימנים( 

 מטרות

 .הכרת המנהג היפה של אכילת הסימנים לשנה טובה 

 .חיבוב מנהג זה על הילדים 

  .הרחבת חוויית התפילה לתחומים חוויתיים שאינם בבית הכנסת 

 דרכי הוראה

המכירים את המנהגים מלימודם בשנים קודמות, ובזה בעמוד זה יש להסתמך על ילדים 

 לתת חיזוק לילדים אלו. תהליך זה יעודד גם אחרים ללמוד ולהזדהות עם נושא ציורי זה.

בליל ראש השנה.  9מומלץ לשאול את הילדים אם הם אוכלים את הסימנים המופיעים בעמ' 

התפילה הנאמרת לכל ניתן לשאול את הילדים אם הם מכירים את המנהג וזוכרים את 

פריט. )לתפוח בדבש: "יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה". על ראש הדג: "יהי רצון 

שנהיה לראש ולא לזנב" על אכילת דג: "יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים". על אכילת רימון: 

 "יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון". וכו' (
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ם להביא את הסימנים המיוחדים הנהוגים בביתם, ניתן לבקש מהילדי :חוויה נעימה נוספת

וכולם יאכלום יחד. בנוסף לערך החווייתי, דבר זה יחשוף את הילדים למנהגי עדות ישראל. 

עוד מנהג יפה שילדי ב' ייהנו ממנו הוא להמציא תפילות על דברים ששמם רומז על ברכה. 

ולכל  כיף, לישיהיה שנה של לדוגמה: על מאכל "כיפלי" ניתן להמציא תפילה: "יהי רצון 

)הערה חשובה: יש לפקח מקרוב על הבאת מאכלים מבתי הילדים. סכנות  ישראל".

אפשריות: בעיות אלרגיות, כגון ביצים, מאכלי חלב, בוטנים, צליאק, סוכר, נושא הכשרות 

 וההכשרים המקובלים, וכדומה.(

 

 9עמ'  -תשליך 
 מטרות

 ."הכרת מנהג אמירת "תשליך 

 הרעיון שתפילה מתבצעת גם על ידי מעשים סמליים, ולא רק בבית הכנסת  הפנמת

 ומהסידור.

 

 הצעות להוראה

רצוי לבסס יחידה זו על זיכרונות הילדים מחוויות השנים שעברו. ילדים המכירים את מנהג 

 "תשליך" ישאבו עידוד מיכולתם לתרום לכיתה מידיעותיהם. 

משליכים למרות שאין אנו רואים שהושלך דבר", ניסוח השאלה "מהו הדבר שאותו אנו 

מצית את דמיון הילדים. מומלץ שהילדים ישתדלו לענות על שאלה זו, לפני שמגלים את 

 התשובה בשורה הבאה.

ים את הלב", וכיצד להפנמה ולהרחבה, ניתן לקיים דיון בכיתה על "תנועות ומעשים הפותח

  לחוויית התשובה.  מוסיפים פעולות ההליכה והשלכת החטאים למים

 

 ביבליוגרפיה

 , פרק ק"ב סעיף כ"ד.ייםחר קצשו"ע מקו - תשליך 

 

 10עמ'  -בימים הנוראים לוקחים אחריות 
  מטרות

 .חינוך ללקיחת אחריות 

  .הפנמת הידיעה שמעשינו ומצבנו הרוחני קובעים את דיננו 

 לשם עידוד הסקת מסקנות מעשיות )ניצול הזדמנות  הכרת תהליך השתלשלות הדין

התשובה לקראת ראש השנה, וניצול עשרת ימי תשובה לשם תשובה, בהתחשב 

 .(בסבירות שאנחנו "בינוניים"
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 הצעות להוראה

, ניתן להתחיל )שמואל א', ט"ז, ז'(כדי להדגיש לילדים ש"האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב" 

הצדיק הגמור, הרשע הגמור והבינוני. מי מהם דיון בדמויות שבדף זה ועיון בב את השיעור

מיד לאחר מכן, חשוב להדגיש, שאסור לנו לחרוץ את דינו של אף אחד, שהרי רק ה' בוחן 

ולקראת ראש השנה, חשוב  ,כליות ולב. בכל אופן, חכמינו לימדו שיש שלושה סוגי אנשים

 שנלמד על דינו של כל אחד מהם! 

ום העבודה ביחידה זו, מומלץ להפנות את תשומת לב הילדים להיבט המעשי, לאחר סי

 תפילה שכולנו ננצל את ההזדמנות שניתנה לנו בימים אלו!בולסיים 

 

 ביבליוגרפיה

 תלמוד בבלי ראש השנה, ט"ז:

 

 11עמ'  -איחולים לקראת השנה החדשה 

 מטרות

  .טיפוח תחושת הערבות ההדדית 

 חברתי לחוויות ימים אלו. הקניית מימד 

 ."הכרת מנהג איחולי "שנה טובה 

 

 הצעות להוראה

דיון כיתתי "מה עושים בימים אלו שמראה שזה יום הדין של כולנו". בניתן לפתוח יחידה זו 

, שכולנו עומדים בדין?" או "איך לדעת אפשר לדון גם בנושא "מדוע חשוב לילד בכיתה ב'

 עומדים בדין"?שגם אחרים כאפשר להרגיש 

 

 13 -12עמ'  -סליחה ומחילה מכל הלב  -סליחה 

 מטרות

  מקום".ובין אדם להכרת המושגים "בין אדם לחברו 

 ולא רק מה'.פגעו בוהילדים ידעו שעליהם לבקש סליחה כנה גם ממי ש , 

  ,בקשת סליחה מה' וממי שחטאו נגדו, השבת וידוי, הכרת מרכיבי התשובה: חרטה

 .קבלה על העתידו הנלקח שלא כדין
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 גיוון בהוראה

מה עוד צריכים  לגלותהילדים ועל סיטואציות של חוטא המבקש לחזור בתשובה,  להציגניתן 

 לעשות כדי לחזור בתשובה שלמה. ניתן להציג:

חוזר בתשובה מפאת אימת יום הדין, אבל הוא נהנה לקחת מציג שהוא המורה  .1

 ממתק לא לו. )חסר חרטה(

שאחרי החגים שוב יחטוף ממתק, אבל בינתיים חשוב לחזור בתשובה המורה לוחש 

 מאימת הדין. )אין קבלה על העתיד(

 המורה חוזר בתשובה שלמה, אולם אינו מחזיר את הגנבה לבעליה.  .2

 הילד מבקש סליחה עם חיוך, וללא כל צער אמיתי. .3

סקרנות מאוד את ניתן להכניס בהצגות מעין אלו את רוב התוכן שבעמודים אלו, וההצגות מ

 הילדים ומשמחות אותם.

 בשמחה עם אתגר החוברת.הילדים לאחר ההצגות יתמודדו 

 הערכה חלופית: 

לכסות את עיניו בתנוחה של בכי, והשחקן השני מהם מאחד בקשו  .הזמינו  שני ילדים

יתבקש לחזור בתשובה במצבים שנלמדו. )הוא שבר את  צעצוע החבר, שכח לברך ברכה על 

 . (סוכריה

, ם כל מרכיבי התשובה שהוזכרו לעילהערכת הנלמד תהיה אם הוא יבקש סליחה בכנות, וע

  שבין אדם למקום הוא אינו צריך לבקש סליחה מהחבר. ואם יבין שעל עברה

להציג "טעויות", בהן מרכיב אחד ממרכיבי התשובה נשכח, ועל  יתןנגם כהערכה חלופית, 

  חברי הכיתה לגלות מה נשכח.

 ביבליוגרפיה

 , פרק ק"דמקור חייםצשו"ע ק

 

 14עמ'  –ערב יום כיפור 

 מטרות 

  .הכרת החובה לאכול בערב יום כיפור 

 .הכרה בחשיבות יום כיפור וברצוננו לכבדו באכילה בערב יום כיפור 

 דרכי הוראה

ילד שיציג להזמין  גיוון ההוראהללהמחשה וכדרך  הסיפור וביצוע המשימות. ניתן גם, קריאת

נסות להינצל מעונש, כשינמק להחייט יתבקש  .ט, וילד אחר שיציג את שר העיריאת החי

 מדוע הוא קנה את הדג למרות ששר העיר ביקש לקנותו. 
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 ביבליוגרפיה

 סיפור החייט והדג: מדרש רבה, בראשית י"א

 ו' -, פרק ק"ה סעיפים ב', ה' מקור חייםצשו"ע ק

 

 15עמ'  -עינויים 

 מטרות 

 ."הכרת המושג "עינויים ביום כיפור 

 ).הבנת משמעות המושג. )חשוב להדגיש לילדים שעד גיל תשע אסור להם לצום 

 והערכה חלופית דרכי הוראה

בה מפרטים את העינויים האסורים ביום הכיפורים, ניתן לבחור ילד שאחרי הדרכה קצרצרה 

שינסה לגלות אם היום יום הכיפורים, על פי הצגת הילדים שבכיתה. ילד זה יצא מהכיתה 

והכיתה תציג ילדים מתקלחים / יושבים ללא נעליי עור )כל הילדים שנעליהם מעור יורידו את 

ובר במבוגרים(, מתפללים ללא נעליים, מתפללים נעליהם(, שותים / אוכלים )להדגיש שמד

עם נעלי עור, עושים קידוש וכדומה, שוטפים את ידיהם בזהירות עד קצה אצבעותיהם, 

. )מותר ביום ]ולא מעבר למקום המלוכלך[ שוטפים את המרפק במקום שהותז בוץבזהירות, 

 כיפור(

ה אילו ילדים מכירים את ע"י בדיקהערכה חלופית, הצגות אלו יכולות גם להיות דרך ל

 התשובות והפנימו את הנלמד.

 )הידעתם?!( הרחבה:

 :('ד 6) יע את הפיוט "אל נורא עלילה" באמצעות הקישור הבאמניתן להש

  - DzNE-https://www.youtube.com/watch?v=TgyNrC -מידד טסה 

 

 ביבליוגרפיה: 

 ז' -, פרק ק"ו סעיפים א' מקור חייםקיצשו"ע 

 

 17-16עמ'  -נעילה 

 מטרות

  .הכרת תפילת נעילה 

  .משמעות השם 

  הכרת המיוחדות של יום הכיפורים, שרק ביום זה מוסיפים תפילה חמישית של

 נעילה.

  היום.טיפוח התרגשות והזדהות עם יום הכיפורים, לקראת נעילת השערים בסוף 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TgyNrC-DzNE
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 והערכה חלופית דרכי הוראה

אחרי לימוד שני עמודים אלו, ניתן לערוך חידון המטפח חשיבה מכיוון אחר. ניתן לשאול 

 , לוודא את הבנת החומר.הערכה חלופיתחידות אלו, גם כדרך ל

 מהן התפילות השכיחות ביותר? )שחרית, מנחה ומעריב( .1

 מהי התפילה הנדירה ביותר? )נעילה( .2

 שמתפללים בהם שלוש תפילות? )ימי חול( מהם הימים .3

 מהן התפילות הללו? )שחרית, מנחה ומעריב( .4

 שבתות וימים טובים( ,ראשי חודשיםמהם הימים שמתפללים בהם ארבע תפילות? ) .5

 מהן התפילות הללו? )שחרית, מוסף, מנחה ומעריב( .6

 מהם הימים שמתפללים חמש תפילות? )יום הכיפורים( .7

 )מעריב, שחרית, מוסף, מנחה, נעילה(מהן התפילות הללו?  .8

מה סדר אמירת חמש תפילות אלו, החל ממעריב? )מעריב, שחרית, מוסף, מנחה  .9

 נעילה(

מהי התפילה הנקראת על שם שהיא התפילה האחרונה לפני ששערי התפילה  .10

 נסגרים? )נעילה(

 ביבליוגרפיה

 כ"ו -, פרק ק"ז סעיפים כ"ב מקור חייםצשו"ע ק

 

 18עמ'  -סוכות 

 מטרות

  כי בסכות הושבתי את בני ישראלהיום היא  כהושמצוות ישיבה בסהילדים ידעו" 

 . בהוציאי אותם מארץ מצרים" )ויקרא כג, מג(

 הילדים יכירו הלכות בסיסיות בנוגע לבניית סוכה כשרה )גובה הסוכה ]גובה מינימליי 

לכן יש לקבע ומקסימלי[, ושדפנות הנעות ברוח אינן כשרות. ]כדאי להדגיש לילדים: 

 ![ (ולחבר היטב דפנות מבד

נציין שלרוב ילדים מכירים עוד סוכות פסולות מלימודם משנים עברו. מפאת חוסר הזמן לא 

 .נתעכב בתחום זה

 גיוון דרכי הוראה והערכה חלופית:

שהמורה יביא לבית הספר חומרים שבעזרתו ובשיתוף מאוד אחרי לימוד יחידה זו, מומלץ 

כשרות ופסולות. מומלץ לצאת מחוץ לביה"ס, ולבנות  ים, יוכלו לבנות תערוכה של סוכותהילד

ס"מ. חשוב  80ס"מ(, וכן סוכה בגובה של יותר מ 80סוכה שגובהה פחות מעשרה טפחים )

, שילדים עלולים , עם מסמרים בולטים, פינות חדות וכדומהיםקרשים מסוכנמלהישמר 

 להביא לכיתה.



16 

 

פעילות זו של בניית סוכות אהובה מאוד על הילדים ומספקת למורה הזדמנות לגוון את דרכי 

ההוראה, להוציא את הילדים ממחנק הכיתה למרחב הפתוח, וכן להעריך את הבנת הילדים 

 בדרך הערכה חלופית ומשמחת. 

 וגרפיהביבלי

 י"א -, פרק ק"ח סעיפים א' מקור חייםצשו"ע ק

 

 24-20עמ'  -ארבעת המינים 

 מטרות

 נטילתם:והמינים  תלימוד המקור התורני להלכות ארבע

  .הכרת המקור התורני למצוות התורה ליטול את ארבע המינים 

  .טיפוח יכולת לדייק בפסוק ולהבחין בין מצווה מהתורה ותוספת מצווה מדרבנן 

  .הבנת סיבת הדגשת הלולב בנוסח הברכה 

 המינים.  תהכרת ארבע 

  .הכרת ההלכה שכיוון נטילת ד' המינים חייב להיות בדרך גידולו 

  ברכת שהחיינו ביום הראשון. לברך הכרת ההלכה 

  הכרת ההלכה שגם ילדים צעירים המסוגלים ליטול כראוי את ד' המינים, נוהגים

 ליטול. 

  ליטול מכל מין.ידיעה כמה יחידות יש 

 .דרך סידור וקשירת ארבעת המינים 

  .האיסור להוסיף מין נוסף על ארבעת המינים  

 דרכי הוראה, גיוון דרכי הוראה והערכה חלופית

מצוות ארבעת המינים מצווה חביבה מאוד על הילדים. היא מצווה שהילדים יכולים לקחתה 

לימוד הנושא מזמין את המורה והילדים  בידיהם, לסדר, לנענע ולהרגיש שייכות למצווה. כל

מינים  הלהביא לכיתה ארבעמאוד להתנסּות מעשית ול"הצגות" משמחות. אם ניתן, מומלץ 

תיים. כשאין אפשרות כזאת, הציורים בחוברת ממחישים היטב את הנלמד, והפעולות יאמ

 המוצעות מאתגרות את הילדים. 

 ישה את הנלמד בחוברת.רוב ההלכות בתחום זה מתאימות ל"הצגה" הממח

הכיתה, להזמין ילד  להציג את לוח חודש תשרי בחזית\, אפשר לצייר20הקדמה לעמ' בתור 

שיציג שהוא בכלא של עמים זרים, והם מוכנים לאפשר לו ליטול את ארבעת המינים רק פעם 

ויבחר את היום הרצוי ביותר   20אחת. ביחד עם ילדי הכיתה אותו ילד יעיין במידע בעמוד 

אם יסכימו הכולאים לתת לו  .)נטילת ארבעת המינים ביום הראשון היא מצווה מהתורה.(

 לקיים את המצווה במשך שישה ימים, מה יבחר? )כל הימים חוץ משבת(  
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דרך גידולם וכן סידורם לנטילה נכונה. אחרי עיון  ,עוסקים בסידור ד' המינים 24-21עמ' 

 המורה יזמין אותם לגלות את ה"טעות" שלו בסידור המינים.אם  יוכלולימוד בנושא זה, 

ווים גם הזדמנות נפלאה לגיוון דרכי ההוראה אלו, המהמאוד מאתגרים נהנים ילדים 

 ולהערכה חלופית.

 ביבליוגרפיה 

 קי"א -, פרק ק"י מקור חייםצשו"ע ק

 

 28-25עמ'  -שמחת בית השואבה … שמחה מרובה
 מטרות

  ."הכרת המושג "שמחת בית השואבה 

  . "הכרת המושג "זכר לשמחת בית השואבה 

  ,וששאיפתנו שייבנה.טיפוח ההכרה שהמקדש אינו בנוי 

 דרכי הוראה והערכה חילופית

, רצוי להודיע לילדים שאנו עומדים להכין מודעה והזמנה, לכבוד אירוע 25לפני קריאת עמ' 

ע לילדים לנצח במשחק שכל אחד  מיוחד ושמח. בנוסף רצוי להודיע, שהקשבה טובה תסיי

 מדרבנות קשב אצל הילדים. (. הודעות מעין אלו28-27)עמ'    ויקבל ויוכל לקחת לבית

הכנת מודעה על ידי הילדים מיועדת לאפשר לילדים לחזור על הנלמד בצורה שאינה 

, במקום לחזור על הנלמד דרך שאלות להערכה חלופיתשגרתית, ובזה ניתן גם להגיע 

כיתה זכר ל"זכר לשמחת בית עם ילדי המומלץ לקיים במידת האפשר, סטנדרטיות. 

שירי שמחה שמשמיעים באירועים אלו. ניתן להשמיע את השירים:  השואבה" ולהשמיע

"ייבנה המקדש, עיר …", "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת…", "ושמחת בחגיך

 תינו למקדש.יספים המדגישים את השמחה ואת ציפיושירים רבים נו…" ציון תמלא

סוכות, ת חלק מטקס "קבלת השבת/ חג" לקראת צאת הילדים לחופש יכול להוות אירוע זה

וכדומה. מורים נועזים יוכלו לגייס את  ,או בכל יום שהמורה יבחר בסמוך לארוחת עשר

עזרתם של הורים מסורים, והכיתה תוכל להיפגש )בתאום מראש( בסוכת בית הכנסת, או 

ל הורים לארגן כיבוד, לבוא לנגן מורים מהנכונות שמופתעים בכל מקום מתאים! לפעמים 

 !ולתרום לחוויות של הכיתה. חג שמח

 27עמ'  – חינוכי עם הבית-שיתוף פעולה לימודי 

מומלץ שהילדים יקחו משחק זה לביתם כדי לשחק עם בני המשפחה בחג הסוכות. בקשו 

 .  במשחק בביתם מהילדים להביא פתק מההורים על כך שהם שיחקו

 ביבליוגרפיה

 , פרק קי"א סעיף י"דמקור חייםצשו"ע ק
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 29עמ'  –שמחת תורה  -שמיני עצרת 
 מטרות

  .הכרת המושגים: שמיני עצרת, שמחת תורה 

  "ריקודים  -הכרת מנהגי היום )סיום והתחלת סבב קריאת פרשיות התורה, "הקפות

ת וושירה לכבוד התורה, עליית הילדים לתורה. עידוד הבנים להתכונן וללמוד את ברכ

 התורה(. 

  סיוע לילדים על ידי הנלמד בביה"ס לחיים בבית ובבית הכנסת )לימוד ברכות

 התורה(.

 

 

 דרכי הוראה

ניתן לשאול את הילדים "מי זוכר את השמחה של שמיני עצרת ושמחת תורה משנים עברו?" 

ם מן הסתם, יהיו ילדים שיענו בחיוב, וישאבו עידוד מהמידע שיעבירו לחבריהם. מומלץ ג

לשאול אם יש ילדים שעלו לתורה, וברכו על ספר תורה אמיתי, כמו ילדים בני המצווה. ניתן 

לצפות שהתלהבות הילדים שחוו חוויות אלו ידביקו גם ילדים אחרים, ויתרמו לאווירה תומכת 

 .למידה, עם השלכות מעשיות בשמחת תורה בבית הכנסת

מלץ לעזור לילדים למצוא את הברכות של במגמה לסייע לילדים ללמוד את ברכות התורה, מו

 העולים לתורה בסידור שברשותם.

 ביבליוגרפיה

 , פרק קי"במקור חייםקיצשו"ע 

 

 36-30עמ'  -כיבוד אב ואם 
 מטרות

  בצורה מהנה ומאתגרת.  30הקניית הלכות כיבוד אב ואם הרשומות בעמוד 

  .טיפוח יחס אוהד לתחום חשוב זה של כיבוד הורים 

  אמצעי לשתף את הבית והמשפחה בלימוד חווייתי בנושא.הכנת 

  עידוד הילדים לנצל אמצעי זה )משחק הקלפים( לשם יצירת שותפות לימודית בי"ס- 

 בית. 

 דרכי הוראה, גיוון ההוראה והערכה חלופית

נושא חשוב זה של כיבוד הורים מוגש פה בצורה לא שגרתית. במקום שהילדים יתבקשו 

הנושא כ"בלשות". הדגשת נקודה זו על ידי מוצג לכות, מיד בפתיחה, ללמוד ולדקלם ה

 המורה תתרום לגוון ההוראה, ותיצור מוטיבציה ללמוד ולזכור את ההלכות. 
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מתבצעת בנושא זה בצורה לא סטנדרטית. על ידי משחק הקלפים המושתת על הערכה הגם 

  הנושא. ידיעת הנושא, ניתן להעריך את מידת ההצלחה בהקניית 

חשוב, ככל הניתן,  לשאוף לבניית גשר של שותפות עם בית הילדים. משחק הקלפים 

ים שהילדים יכולים לקחת לביתם, מספק הזדמנות פז לזה. רצוי שהמורים יעודדו את הילד

וכן, יעודדו את הילדים להביא פתק מההורים המדווח על חווית  ,לקחת את המשחק לביתם

שגם לאלו שההלכה אינה בראש מעיניהם, הלכות "כיבוד הורים" כן המשחק המשותף. נציין 

 חשובות להם. עיסוק בתחום זה תורם, לעיתים, לחיזוק הקשר עם ההלכה באופן רחב יותר.

 הערה הלכתית חשובה

בשולחן ערוך, יורה דעה, סימן …" אומרים 'לא נכון' להורים איןלכות המובאות פה נאמר "בה

)ועיין שם בש"ך ב'(. יחד עם זאת, …" שות: "ולא סותר את דבריור"מ, ב' זה נאמר מפור

לא ישמע לו". גם כשאין לשמוע … בהלכה ט"ו, נאמר: "אמר לו אביו לעבור על דברי תורה

בקול ההורה ואין לבצע את הוראתו, בכל זאת, יש להתייחס בצורה מכובדת להורה, ולא 

 להגיד "לא נכון!".

    ביבליוגרפיה

 , פרק קכ"ור חייםמקוצשו"ע ק

 

 37עמ'  -כיבוד הרב והמורה 
 מטרות

  .הקניית הידיעה שכבוד המורה אינו רק בגלל חשש לעונשים, כי אם חובה הלכתית 

 .הקניית ההנהגות החיוניות לתפעול בית הספר בצורה תקינה ורגועה 

 דרכי הוראה

ללמד. ביום זה,  ניתן לפתוח נושא זה עם סיפור של כיתה, שיום אחד המחנכת לא הגיעה

 השתוללו, הרביצו ולבסוף, כולם בכו.

"מה גרם למצב עצוב זה?". כיצד ניתן למנוע מצב עצוב זה?  דיוןמומלץ לשתף את הילדים ב

, , מורה או כל סמכות מתאימהיש לכוון את הילדים שיגיעו למסקנה שאכן נוכחות מחנכת

בה כל ילד מכיר ומבצע את המנהלת את הכיתה בצורה רגועה ועקבית, וכן כיתה אשר 

 חיוניים ונדרשים לטובת כל ילד. –הכללים 

 גיוון ההוראה והערכה חלופית

אחרי לימוד נושא זה, ניתן להכריז על "תחרות מבדק", כדי לגלות ילדים המקיימים את 

לילדים שהצביעו לפני שדיברו,  יין ואף לחלק חיזוקים בסוף היוםהחומר שלמדנו. מומלץ לצ

לקום כשמורה נכנס לכיתה, וביצעו את הוראות המורה. מבצע זה יהווה גם דרך  שהזדרזו

 לבדוק אם הילדים הבינו וקיימו את הנלמד, כאפשרות להערכה חלופית. 
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 ביבליוגרפיה

ל כבוד רבו יש לשים לב ששם מדובר ע -ו'  -, פרק קכ"ז סעיפים ד' מקור חייםצשו"ע ק

 ואין התייחסות ישירה לכל מורה. ,המובהק, כל רב או זקן

"הוי מתפלל  :המורים הם גם נציגי השלטון )בבית הספר(, ובזה כלולים בהוראת חז"ל

 בשלומה של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו" )אבות ג', ב'(

  

 39-38עמ'  -הכנסת אורחים 
 מטרות

  .הקניית ההלכות המובאות פה בנושא הכנסת אורחים 

 ת חשיבות המצווה ועידוד ילדים לקיים מצווה זו למעשה. הדגש 

 .פיתוח רגישות לצרכים מיוחדים של ילדים / בני אדם 

 דרכי הוראה

"גלו את הטעויות". הזמינו ילד  ת, לעורר עניין וחשיבה על ידי הצגאפשר להמחיש נושא זה

)אפשר מס' ילדים( לצאת מהכיתה ולדפוק על דלת הכיתה הסגורה. המורה פותח את הדלת 

 ואומר ל"אורחים", "אוף, אין לי כוח עכשיו לארח!" על ילדי הכיתה לגלות:

 . איזה מצווה שכח המורה? 1

  . כיצד עליו לקיים את המצווה בצורה ראויה?2

יציעו רעיונות לדרך לקיים את מצוות הכנסת אורחים, קראו את הסיפור לאחר שהילדים 

 כל ההלכות.  וההלכות, ובדקו אם הילדים גילו לבד את

ים דרכי הכנסת עניתן לרשום על הלוח את שמות הילדים המצי להוספת אתגר ועניין

 ואת הרעיון שכל ילד אומר. האורחים

 הערכה חלופית

מהווה דרך מהנה  ורחים ובדיקה האם אכן ביצעו את הנלמדהזמנת ילדים להציג הכנסת א

 לבצע הערכה חלופית.

 

לצערנו, בזמננו יש גם אנשים לא רצויים המבקשים להיכנס לבתים ללא רצון הערה חשובה: 

הבעלים. יש להדגיש לילדים שעליהם לקבל את רשות הוריהם לפני שמכניסים אנשים שאינם 

 מורשים להיכנס.

 ביבליוגרפיה

אהבת חסד,ר' ישראל מאיר הכהן.   .ליקוטים ב', פרק ז' -אליעזר מלמד הרב פניני הלכה, 

 חלק ג, פרק א.

 

http://ph.yhb.org.il/category/%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%91/07-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D/
http://www.hebrewbooks.org/40295
http://www.hebrewbooks.org/40295
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 41-40עמ'  -לשון הרע ורכילות 
 מטרות

  ."הכרת המושג "לשון הרע 

  .הפנמת הסכנות הלא מוכרות, הטמונות בלשון הרע 

  .הכרת האיסור הן לספר והן לשמוע לשון הרע 

 .טיפוח רגישות וזהירות מלספר לשון הרע 

 דרכי הוראה

לפתוח נושא זה עם חידה: "איזה דיבור אסור לדבר, אפילו כשכל מילה הנאמרת היא ניתן 

 "אמת?

לפתיחה חזותית יותר, ניתן להציג: המורה לוחש באוזנו של תלמיד: "לא תאמין איזה שטויות 

)שם לא מוכר בכיתה( עשה!!" )להוסיף התלחשויות(. שאלו את הילדים: על איזה  שאביאלנתן

איסור עברתי? )לשון הרע( מי בהצגה חטא? )גם המספר וגם השומע(. "עכשיו נלמד סיפור 

 ". )המשך בסיפור בחוברת(אמיתי, כמה שמסוכן האיסור הזה!

לד יג שהוא ילד והוא לוחש לבה המורה מצישלאחר לימוד הנושא, ניתן להציג הצגה נוספת, 

אחר: "עכשיו הייתי במשרד המנהל, והוא קבע עם מורה לתת לך שיעורי עזר בגלל שאתה 

חלש בחשבון!" "איזה הלכה שכחתי עכשיו?" אם הילדים יגידו "לשון הרע", הרי אין בנאמר 

עלול משהו רע על המנהל, הרי הוא עושה את תפקידו נאמנה. אם אין הנאמר רע, אלא הילד 

לכעוס על המנהל בכל זאת, זה נקרא "רכילות". לא עסקנו בחוברת ברכילות מפאת הקושי 

 להבחין בהבדלים בין רכילות ללשון הרע. )לכיתות המסוגלות, מומלץ להוסיף נושא זה.( 

 

 הערכה חלופית

מי זהיר שלא לשמוע ניתן להודיע לילדים שבימים הקרובים המורה יבחן את הילדים, לראות 

המורה יציג כאילו הוא הולך לספר משהו רע על ילד אחד, ועל השומעים לעצור  לשון הרע.

אותו, שלא יספר חלילה לשון הרע. המורה יציג שהוא מגלה לכיתתו משהו רע על מישהו, 

והילדים הערניים, יעצרו את המורה מלספר "לשון הרע". משחק זה מדמה ממש את הנטייה 

למד. מומלץ ים מיד יעצרו את המורה, סימן שהם הפנימו את הנלשמוע לשון הרע, ואם ילד

 ים שגילו את ה"טעות".לתת חיזוק חיובי לילד

 

 ביבליוגרפיה 

 .ע"פרק ק מקור חייםע "צשוק/ ספר חפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן.

 

http://www.hebrewbooks.org/14233
http://www.hebrewbooks.org/14233


22 

 

 43-42עמ'  -נקימה ונטירה 
 מטרות

  .הכרת מושגי נקימה ונטירה 

 .הכרת האתגר הנפשי להימנע מאיסורים אלו 

  .הפנמת הרצון לקיים מצוות אלו 

  מצוות עשה" ו" מצוות לא תעשה" ושיוכם להלכות אלו. הכרת המושגים" 

 דרכי הוראה

הצגה דמיונית מחיי הילדים. בלהקנות רלבנטיות לנושא הנקימה והנטירה, כדאי לפתוח 

מתיישב במקם פנוי של תלמיד ומדבר בלחש )אבל שכולם שומעים( שהוא ילד, מציג המורה 

ואומר: "אתמול ביקשתי משכני לכיתה להשתמש בעיפרון המיותר שלו והוא לא נתן לי! אני 

המורה יפנה לכיתה וישאל אם הם מסכימים לזה? איך  אראה לו! שנה לא אשאיל לו כלום!" 

ם)לא  דים יענושהתלמיקוראים לאיסור שהוצג? אחרי  קֹּ )המציג שהוא ילד( (, המורה תִּ

אני לא כמוך!" … "זהו, אשאיל לך :אחרי דקהויאמר  … תחרט, ויחליט לא לנהוג כך יותרי

 . )הוא עכשיו עבר על "לא תטור".('כפיים'וישאל את התלמידים אם לא מגיע לו 

, אחרי לימוד הנושא, לקיים דיון עם הילדים אם פעם הם רצו להתנקם או ליטור, כמה ניתן

 שזה מאתגר להישמר מעבירות אלו, וכמה חשוב לנהוג כן.

 גיוון דרכי הוראה

הצגות, קומיקס, כתיבה בחוברת המאויירת ודיון כיתתי יגוונו במידה ראוייה מאוד את 

 השיעור.

 הערכה חלופית

ם במהלך כל דרכי הלימוד שהוזכרו פה, יספקו דרכים להערכה חלופית. מעקב אחר הילדי

במיוחד מומלץ לשים לב למריבות בכיתה, ולתת חיזוק חיובי לילד המתגבר, ואינו נכשל 

 ף החיים האמתיים הם הבמה החשובה ביותר ל"הערכה חלופית".טמה ובנטירה. שיבנק

 ביבליוגרפיה 

 ויקרא י"ט, פסוק י"ח, רש"י.

 44' עמ - רולחב אדם בין סיכום תשבץ
  דרכי הוראה

ילדים אם הפעילות זו של פתרון תשבצים מושכת מאוד את הילדים ומסבה להם הנאה. 

מתקשים, ניתן לעבור לחידות אחרות בתשבץ, ולמלא משבצות אחרות, וזה יסייע במילוי 

 .החידות הקשות

 הערכה חלופית

אדם לחברו. יכולת הילדים לענות על  מצוות בין מילוי התשבץ הוא סיכום הנלמד בכל נושא 

 התשבץ מהווה דרך מהנה להערכה חלופית.
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 47-45' עמ – שבת ועונג שבת כבוד
 מטרות

 ."הכרת המושגים "כבוד שבת", "עונג שבת  

  מוטיבציה לנהוג ולשמוח ויצירת קירוב "כבוד שבת" ו"עונג שבת" לחיי הילדים

 בדרכים אלו. 

 שית מושגי סעודות השבת )שלוש סעודות, קידוש, לחם משנה, סעודה שלי תרהכ

 ושאר המושגים המוזכרים פה(. 

 ב השבת על הילדים.וביח 

 

 

 דרכי הוראה

ניתן לקשר נושא זה לילדים על ידי שיחה מקדימה בנושא: "מה עושים בביתכם כהכנה 

שזה יום מיוחד?" ניתן לרשום דברים רלוונטים  יםהמראואילו דברים עושים בשבת לשבת, 

מיוחדים  מעשיםשני סוגים של  אודותלילדים  ורספבחזית הכיתה. לאחר הכנת רשימה, 

זה יהווה מעין דבר . עונג שבת. 2. כבוד השבת 1 ה:שעושים לקראת שבת ובשבת עצמ

 הקדמה לנאמר בחוברת. 

 חזית הכיתה.הדברים שנרשמו בלאחר הלימוד מהחוברת, מומלץ לחזור ולסווג את 

 חלופיתהערכה 

הסיום שהוצע לעיל, סיווג הדברים שנרשמו על הלוח, יהיה דרך טובה להערכה חלופית. 

 מהווה דרך נוספת להערכה חלופית. 47בנוסף, התפזורת בעמוד 

 שבת" כבוד"ניתן גם להציע לילדים להביא פתקים מהוריהם המספרים על תרומת הילדים ל

 בית עם הלמידה בכיתה.בשתתפות ה, ובזה לעודד את ה"שבת ונג"עלו

 הערות הלכתיות 

 . 45מספר שאלות מאתגרות בעמוד  נןיש

הדלקת נרות שבת נעשית לפני השבת, ועל אף שהאור מוסיף גם לעונג השבת, הרי 

ההדלקה היא לכבוד השבת. כנ"ל שמירת הממתק לשבת, הרחצה, וניקוי הבית, המתבצעות 

, וכן ההשתתפות בהכנות לשבת, ייחשבו לכבוד השבת, למרות שאכילת הממתק לפני השבת

א ות ממתק(. גם הלבוש המיוחד לשבת הבשבת ייחשב עונג שבת )אין שאלה פה על אכיל

  מכבוד השבת, שאין בלבישת הבגדים עונג מיוחד. 

"עונג להתענג בסעודות שבת או מלימוד תורה ביחד וכן ליהנות משינה בשבת, נחשבים 

 שבת".

 



24 

 

 ביבליוגרפיה

 , פרק נ"חקצשו"ע מקור חיים - כבוד שבת ועונג שבת

 , פרק ס"דקצשו"ע מקור חיים - ג' סעודות

 

 50-48' עמ - בשבת תורה ולימוד משחקים תפילות שבת קבלת
 מטרות

 הטמעת אווירת השבת בחיי הילדים.  

  ומוסף.  הכרת מבנה תפילות השבת: קבלת שבת, קריאת התורה, פרשת שבוע 

  הכרת אווירת השבת המשתקפת מקבלת שבת, סעודות שבת, לימוד התורה

 וממשחקים מיוחדים לשבת.

 דרכי הוראה

 חול?יום שבת או יום  :ניתן להקדים לנושא משחק קצר: גלו את היום בהצגה

רצים לעבודה, מזיעים, כותבים, קונים עם כסף, … ניתן להציג אירועים משטף החיים המהיר 

מקדשים על מתעוררים מוקדם להגיע לביה"ס או לעבודה, לעומת דברי הקודש של שבת: 

  מדליקים נרות, שרים "לכה דודי". היין, 

אווירת השבת  את עוזר ליצורניתן לגשת לעבודה בחוברת עם המשימה: ננסה לגלות מה 

 המיוחדת? 

: יש נורמות שונות באוכלוסיות שונות בנוגע לכבוד השבת וקדושתו. אנחנו סבורים הערה

שלשחק כדורגל ולהזיע בשבת אינו מכבד את קדושת השבת. בנוסף, הפוסקים מתנגדים 

לשחק כדורגל בחוץ, במקום שרוב המגרשים אינם מרוצפים. כל מורה יעשה כמיטב יכולתו 

 את תלמידיו לאהבת השבת ולדקדוק בכל פרטי דיניה.לקרב 

 הערכה והערכה חלופית

ילדים לצאת מהכיתה, ולחזור כשהכיתה מוכנה להציג. עליהם לנחש איזה יום מציגים  הזמינו

שאר הכיתה, קודש או חול, על פי התנהגות שאר הכיתה. כך ניתן לראות אם הילד הנבחן 

 הכיתה יודעת מהם הסממנים הנכונים לקודש וחול. הפנים את סממני השבת, וכן אם שאר

 ביבליוגרפיה

 , פרק ס"אקצשו"ע מקור חיים -קבלת שבת 

 י"ד -י'  -, פרק ס"ה, סעיפים קצשו"ע מקור חיים -תפילת מוסף 

 52-51' עמ - שבת נרות
 מטרות

  .הכרת המושג "נרות שבת" תרומתם לשבת וזמן הדלקתם 

  ושמור".הכרת המושגים "זכור 
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 דרכי הוראה

 .שאלותהניתן לפתוח את הנושא עם פנטומימה, על התלמידים לגלות מה מציגים, ולענות על 

 פנטומימה של הדלקת נרות: 

 "מה זה קשור לכניסת השבת?". 

"נאתגר את הילדים ונראה אם מכירים משהו נפוץ ופשוט כזה!!! מדוע מדליקים נרות שבת?" 

 )שיהיה אור בבית.( 

אחד כנגד "שמור" ונר שני כנגד "זכור"... מה זאת אומרת? " )זאת הסיבה שנוהגים "נר 

להדליק לפחות שני נרות, ו"זכור" הכוונה למצוות עשה, שעושים לכבוד שבת, ו"שמור" 

 הכוונה להימנע "לא תעשה" מלאכות בשבת.(

 הערכה חלופית

 מספק דרך מעניינת לבצע הערכה חלופית.  52התשבץ בעמוד 

 ר המילים לתשבץ:אוצ

 אמהות, אור, נרות, זכור, שמור

 ביבליוגרפיה: 

 , פרק ס'קצשו"ע מקור חיים

 

 53-60' עמ – חנוכה
 55-53'  עמ –( הניסים על) הנס סיפור - חנוכה

 מטרות

 הכרה בסיסית של סיפור חנוכה.  

 על הניסים", מקומה בתפילה ומשמעותה הבסיסית.  תפילת  הכרת" 

 חנוכה וטיפוח תחושת הכרת הטוב על ניסי חנוכה. הכרת ניסי 

 דרכי הוראה

ביר מדוע חוגגים את חג החנוכה. שיתבקשו להסולעודדם על ידי זה  ניתן לאתגר את הילדים

לכך שגרמו  אירעומה רצו היוונים, ומה רצו היהודים? יד מי הייתה על העליונה? אילו ניסים 

מיכולתם ללמד אחרים.  סוגלים, ישאבו עידוד את חג החנוכה? הילדים המ שחכמים יקבעו

 ניתן לקרוא את טקסט החוברת, ולבדוק אם אכן צדקו הילדים.

 הערכה חלופית

אותן השאלות שנשאלו בפתיחת על אחרי לימוד קטע זה בחוברת, ניתן לחזור בדיוק 

 ר.להיות מדד להפנמת הילדים ודרך להערכת הצלחת השיעו ות הילדים יוכלוהשיעור. תשוב

(, אם ייקבעו תנועות ידיים 54ניתן להוסיף גוון חווייתי ופעלתני לשיעור )עמ'  -על הניסים 

השייכות לתיאורים המובלטים בצבעים ב"על הניסים", והילדים ינסו להציג את התנועה 

הנכונה לכל ביטוי שהמורה יאמר. לדוגמה, כשהמורה אומר "גיבורים" הילדים ירימו את 
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חלשים", הילדים ישמיטו את כתפיהם ויתכופפו קצת ידיהם באגרוף קמוץ, וכשאומרים "

בתנועה של התגוננות, בתנועה של חולשה. ניתן לשתף את הילדים בבחירת תנועות 

להערכה והתאמתן למילים בתפילת "על הניסים". משחק זה יוכל גם להיות דרך נעימה 

 .חלופית

 ביבליוגרפיה

 , פרק קי"ג קצשו"ע מקור חיים

 

 56' עמ -" חנוכה" המילה פירוש מה
 מטרות

  הכרת מקורות אפשריים לשם "חנוכה", במגמה לטפח אסוציאציה רוחנית, תורנית

 לחג. 

 .חיזוק סיפור חנוכה 

 דרכי הוראה 

ניתן להציע לילדים להיות "בלשים", ולחפש משמעויות למילה )ולחג( חנוכה על ידי חיפוש 

משמעויות המסתתרות במילה "חנוכה". )ניתן לתת לילדים רמז להסבר המרכזי "חנוכת 

 המזבח"(. חנוכתאז אגמור בשיר מזמור … המזבח" על ידי שירת "מעוז צור

"מה אומר השם של חג" וכן  :לות לדיון גם נושאעם לימוד נושא זה בחוברת, ניתן להעיחד 

 חשיבות השם של החג"."

 ביבליוגרפיה

 משנה ברורה תר"ע, סעיף קטן א'

 ספר מקבים א', ד' ל"ו / ד' נ'.

   מאמר "חנוכת המזבח", הרב יהודה זולדן

 

 58-57' עמ - ההדלקה זמן, חנוכה נר הדלקת
 מטרות

 שך בעירתם(.הכרת וידיעת הלכות הדלקת נרות חנוכה )מקומם, זמנם ומ 

  .טיפוח רצון לקיים מצווה )דרבנן( זו 

 .הטמעת טעם ההדלקה 

  דרכי הוראה

. שלפניהם ילדים למצוא את הטעות הזמנת ע"י רובן ככולן של הלכות אלו, להמחיש אתניתן 

במקום שיש /  בנרות חתוכים וקטנים / ללא שמש / לוילון הקרובהניתן לסדר מנורת חנוכה 

 רוח )או ונטילטור דולק(. 

ניתן להזמין ילדים לבחור איזה נר נדליק ראשון )הנר שהוסיפו באותו יום(, ולבחור אם עדיף 

https://www.yeshiva.org.il/midrash/8024
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 להדליק נרות שעווה או שמן זית. 

כוכבים וירח.  עםשמיים שחורים לגמרי ושמש שוקעת / כוכבים  /  כמו כן ניתן לצייר שמש

בערב שבת /  את נרות החנוכה: בערב רגיל /הילדים המציגים יתבקשו להחליט מתי להדליק 

 מוצאי שבת. ב

 ניתן להציג שאלות אלו לפני הלמידה כדי ליצור מוטיבציה ללמוד.

. יםקושב כשהוא רואה נרות חנוכה דולמומלץ גם להזמין ילד אחד שיספר על מה הוא ח

שה' שומר על עם ישראל ולא  )פרסום הנס, שה' חזק יותר מהצבא החזק ביותר בעולם! וגם

 ישכח התורה.(תיתן ש

בחוברת, מתבקשים התלמידים לציין את זמן הדלקת הנרות, וכן את משך הזמן שהנרות 

 אמורים לבעור. 

 הערכה והערכה חלופית

אחרי למידת החוברת, וניתן להציג  פיתהערכה חלוניתן להציג את ההצגות שהוזכרו לעיל כ

 הצגות אלו גם לפני וגם אחרי הלמידה מהחוברת.

 ביבליוגרפיה

 , פרק קי"ג קצשו"ע מקור חיים

 

 59' עמ - בסביבון משחקים בחנוכה מדוע
 מטרות

  .הדגשת הגוון הרוחני של חנוכה ככלל, ושל משחק הסביבון בפרט 

 .חינוך למסירות נפש לתורה 

 

ר מקנות גוון רוחני לחג, ואין איסואין ריבוי של מצוות מעשיות ייחודיות השבו : בחנוכה, פירוט

ילדים לשכוח את המסרים הרוחניים של החג. לכן, חשוב להכניס המלאכה וכדומה, עלולים 

חנוכה, שכל מאבקו היה כדי לחזק ולשמר החג במסרים אלו אפילו למשחקי הילדים. במיוחד 

אסור לאפשר לחג להיתפס כאירוע כוחני ורחוק מערכים יהודיים.  ,את המהות היהודית

משחק הסביבון הוא כלי והזדמנות לחנך למסירות נפש ללימוד תורה, ובהיותו "משחק 

ילדים", רעיון זה מדבר מאוד אל הילדים, וילדים בהחלט מזדהים ומתחברים לרעיון זה. לכן 

וף בקדושה את משחק הסביבון, כפי שעשו מבחינה חינוכית, חשוב לנצל הזדמנות זו ולעט

 כסלו, הרבי מבלז ועוד( -גדולי החסידות )בני יששכר 

 דרכי הוראה

מוצע להזמין את כל הכיתה להצטרף להצגה "הילדים נעזרים בסביבון להתחמק מהיוונים 

וללמוד תורה". כולם מציגים כאילו שמחפשים מקום ודרך ללמוד תורה, בגלל האיסור 

השולטים הטילו על לימוד תורה. בהנחיית המורה, מסתירים חומשים או ספרי שהיוונים 
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הלכה )אפשר גם דמיוניים( מתחת לבגדיהם, ונוטלים סביבונים )אפשר גם דמיוניים( בידיהם 

תמימים. כל הכיתה צועדת )בלי לקום לשחק משחקים כדי שהחיילים היוונים יחשבו שיוצאים 

הילדים יתחבאו בתוך המערה,  !"מספיק מהיווניםרחקנו מכריז: "התמהמקום( עד שהמורה 

יוציאו ספרי תורה, ויקפידו שהסביבון יהיה זמין לידם. המורה יעמוד ליד הדלת כזקיף. המורה 

"משנה תחפושת" )לוקח "חרב" המורה בהיותו בחוץ  .ר חיילים יווניםיוצא לבדוק שאין באזו

בידו, ו/או חובש קסדה וכדומה( וחוזר לכיתה בצעקות ומתחיל לחקור את  ]=עט וכדומה[

הילדים "מה עושים פה?" הילדים, בהצגת "בהלה", מראים ש"רק משחקים סביבון". החייל 

, ויוצא מהכיתה. ברגע אותם לומדים תורהתפסו שאתמול  היווני מודיע מה שעשו לילדים

  ללמוד תורה.  שהסכנה חלפה, הילדים שוב מוציאים ספרים

 עם הילדים:  ושוחח

 . מדוע אינכם פוחדים היום מהיוונים?1

 איזה חג חוגגים לכבוד אירוע זה?  2

 . האם כדאי היה לסכן את החיים כדי ללמוד תורה?3

 הערכה חלופית

אחרי שלומדים את הנושא ואף מציגים אותו, ניתן לבדוק את מידת הקליטה של הילדים על 

 כשעל הילדים לספר מיהו כל דמות ומה בדיוק קורה בהצגה בכל שלב. ידי הצגה נוספת,

 ביבליוגרפיה

 כתבה מהרב שמואל ברוך גנוטמקורות ומנהגים למשחק הסביבון, 

 

 60' עמ - בחנוכה חלב מאכלי אוכלים מדוע
 מטרות

  .לימוד סיבה למנהג אכילת מאכלי חלב בחנוכה 

  .הכנסת קדושה וערכים למנהג נפוץ זה 

  .חינוך למסירות נפש וזהות יהודית 

  מאכלי שמן.הכרת טעם למנהג אכילת 

 דרכי הוראה

כמו כן  .על מנת שלא להפחיד את הילדים הרכים סיפור כריתת הראשבחוברת השמטנו את 

 .נערותביקש ההגמון "להציק" למהי הדרך שבה כל צורך בגיל זה לפרט אין 

ם שמן )זכר לנס המנורה רצוי לשאול את הילדים מה הסיבה שבחנוכה אוכלים מאכלים ע

 שמונה ימים(. ילדים ישאבו עידוד מיכולתם לזכור ולתרום לשיעור. ששמנה דלק

 ביבליוגרפיה

 ספר התודעה, חודש כסלו נושא "עוד דינים לחנוכה", עמ' קע"א

 

http://din.org.il/2010/12/03/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9F/
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 61 'עמ – המזון ברכת
 מטרות

  ברכת המזון. בברכות ההיכרות התלמידים עם תוכן 

 תנו. שת הכרת הטוב לה', ולכל המיטיב אחיזוק תחו 

  כדי להקנות חשיבות ומשמעות לברכות  - בברכת המזון ברכותהלימוד על מחברי

 מתוך הקשרן וחשיבותן. 

  הילדים ייצרו במו ידם ברכון, ועל ידי פעילות זו יזכרו את הנלמד ויתחברו למעשה

 ידיהם, תהליך שיחבר את הילדים לתוכן הברכון.

 דרכי הוראה וגיוון ההוראה

ברכון שילווה  יהםבמו יד הולכים ליצורמומלץ שמורה יאמר כמה מילים על כך שהילדים 

אותם בע"ה זמן רב, וזאת במגמה לעורר עניין ומוטיבציה בלימוד ובפעילות. יצירות מעין אלו 

 תורמות רבות לגיוון וליחס החיובי לנושא הנלמד, ואף למקצוע.

בצורה  נעשיתמעין שלוש, ת וכן הבסיסי של ברכהכרת התוכן הבסיסי של ברכת המזון וכן הת

 והדבקת ציורים, הילדים מגלים את תוכן הברכות. הברכוןעקיפה ומהנה. דרך יצירת 

 הערכה חלופית

עצם ההדבקה של הציורים במקום הנכון מצביע על הבנת הנושא. ניתן גם לבקש מהילדים 

מחבר הברכה )הציור( לתוכן הקשר בין על ות למצוא את המילים בברכת המזון המצביע

 הברכה.

  ביבליוגרפיה

פרק ד'  -ברכות  -פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד  - ברכת המזון )מי חיבר את הברכה?(

 .  סעיף א'

 , פרק ל"ז.קצשו"ע מקור חיים

 

 63-62 'עמ – ברכה בזמן מתנהגים כיצד
 מטרות

  .חינוך לברכה ראויה עם הכוונה הראויה. הכרת הלכות הקשורות ליעד זה 

 

 דרכי הוראה, גיוון ההוראה, הערכה חלופית

הצגות לפני הילדים, ועל הילדים יהיה לגלות את ע"י להמחיש את הנושא המורה יוכל 

 הטעויות בהצגה. הצגות מתאימות: 

  .ברכת המזון ללא כוונה כשמסתכלים ומתעניינים במתרחש מסביב, במקום בברכה 

https://ph.yhb.org.il/10-04-01/
https://ph.yhb.org.il/10-04-01/
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  המורה )כלומר כשהוא מציג ילד שטרם למד( מודיע שגמר לאוכל ואמר שיברך אחר

 . זמן

 את הטעויות בהצגההטקסט כדי לגלות קראו יחד עם הילדים את 

על הילדים לגלות את ו ,הסיטואציותגם אחרי סיום לימוד מהחוברת, ניתן להציג בהצגות את 

 הטעויות בהצגה, כשמטרתנו היא הערכה חלופית.

 הערות הלכתיות ויישום מעשי

 חשוב להזכיר נושא זה בזמן האוכל ולפני הברכות האחרונות. 

באילוץ הקיים בכמה בתי ספר לצאת להפסקה לפני  השאלה עוסקת , שאלה ה' 63עמוד 

מפתחת חשיבה עצמאית, ביקורתית ויישום  זו שאלה  שהילדים מברכים ברכה אחרונה.

שלא כל הילדים בכיתה מצב לימוד בהתחשב בנסיבות מאתגרות, כשעל הילדים לחשוב על 

סיימו לאכול כשהגיע זמן ההפסקה. שאלה זו ממחישה לילדים שתורתנו תורת חיים, ויש 

 לשקול את הנסיבות לגופן.

 רה בנוגע לברכת "בורא נפשות".חובת אמירת הברכה במקום האכילה לא נאמ

א מצווה י, שברכת המזון ה61על מידע שנלמד בעמוד  תמושתת 63בתחתית עמ'  3שאלה 

 מהתורה.

 ביבליוגרפיה

 קצשו"ע מקור חיים, פרק מ"ג. - ברכות אחרונות

 ברכה אחרונה, סעיף י"ב, עד אימתי יכול לברךפרק י' פניני הלכה לרב מלמד, כרך ברכות, 

 

 65-64' עמ מרכזיות ברכות, אחרונות ברכות
 מטרות

 .לימוד אילו ברכות מברכים על אילו מאכלים 

 לימוד ברכת "על המחיה" בעל פה.  

  "הבנת משמעות שלושת הברכות המקבילות ב"ברכה מעין שלוש" ו"ברכת המזון

 אחרונות אלו.לשם הבנת עיקרי שתי ברכות 

 דרכי הוראה, הערכה והערכה חלופית

ננסה למקסם את השתתפות התלמידים ולעודד את התלמידים שצברו מידע בנושא, 

את הברכה לבחור  שעל התלמידיםאציות של אכילת מאכלים מסוימים, סיטובאמצעות הצגת 

 ניתן להביא מאכלים או להקרין על המסך צילומי מאכלים. האחרונה הנכונה. 

פעילות זו יכולה להקדים את העבודה בחוברת כדי להכין את הילדים למשימה. כמו כן, 

 לבחון אם החומר נלמד. הערכה חלופיתגם פעילות זו יכולה גם להיות 

https://ph.yhb.org.il/10-10-12/
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בנוגע ללימוד הברכה/ות בעל פה, ניתן להזמין מתנדבים שיאמרו את הברכה בפני הכיתה, 

שכבר יודעים את  ק חיזוק חיובי לתלמידיםוכך לעורר עניין אצל שאר התלמידים, ולספ

 .הברכה בעל פה

פעילות המגוונת את לימוד הקטעים בתור  גר את הילדים בעזרת תנועות ידייםניתן לאת

 מעין שלוש,   תברכבהמקבילים בברכת המזון ו

הילדים יכולים לכופף קמעא את  -..." ארץ חמדה/ על ארץ חמדה טובה… על… נודה לך "

 ראשם ולהצביע על המרחב הסובב אותם )ארץ חמדה(. 

...", הילדים יכולים לבצע תנועה של הכנסת אוכל הזן את העולם / על המחיהלמילים "

עגולה של שתי הידיים, מעין ציור גלובוס באוויר, המציין את -לפיהם, בתוספת תנועה סיבובית

 כל העולם. 

", הילדים יכולים לבצע תנועה של הכאה בפטיש דמיוני ופקיחת עיניים ובנה ירושליםים "למיל

גדולות, ידיים על לחיים בתנועה של התפעלות )מבניין ירושלים(. המשחק יהיה אם הילדים 

ידעו את התנועה הנכונה לכל קטע מהקטעים הנ"ל שהמורה יאמר. מהירות האמירה ובחירת 

 ים להציג ליד המורה, מוסיפים גיוון, מתח ועניין במשחק. ילדים מתחלפים מצטיינ

לשלב מתקדם יותר במשחק, המורה יוכל להציג את הקטעים, ויצהיר "ברכת המזון" או "מעין 

 המורה.  אותן מציגששלוש", ועל הילדים לומר את המילים 

 .דרכי ההוראה גיוון, וכמובן, גם הערכה חלופיתפעילות זו יכולה גם להיות דרך טובה לבצע 

בנוגע להפנמת הרצון לברך בכוונה, חשוב מאוד שהמורה ישים לב לברכות המתקיימות 

לאחר ארוחות, לאחר מסיבות וכדומה. אלו הזמנים הטובים ביותר לעודד אמירת ברכות 

שורות של מושבים למשל להושיבם בראויות. חשוב לעודד ילדים המברכים ברכות ראויות, 

ביותר לעודד  ותינים וכדומה. כל מורה יוכל לראות את הדרכים היעילשל הילדים המצטי

ולחזק התנהגות חשובה וראויה של אמירת ברכות בצורה נכונה. כשם שמורים מעודדים 

 בנפשנו ובנפש עמנו. הוא נושאים אחרים, חשוב שיתנו את דעתם גם לנושא זה ש

 ביבליוגרפיה

 מ"ג., פרק קצשו"ע מקור חיים - ברכות אחרונות

 

 68-66' עמ – המינים שבעת
 מטרות

אלו הכרת שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הכרת הברכות שמברכים על פירות 

 ולפירותיה.ארץ ישראל לטיפוח קשר בין הילדים  ותוצרתם.

 דרכי הוראה
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ברכות",  סעודתכחלק מלמידת נושא זה של ברכות ראשונות על שבעת המינים, ניתן לארגן "

לעורר עניין ומוטיבציה. כמובן, לפני כדי אמנים". ניתן להודיע על כך לילדים, סעודת או "

החומר המופיע בחוברת.  ע"פהמסיבה, על הילדים ללמוד את הברכות שיתכבדו לברך, 

 לגיוון השיעור ולהמחשתו. תתרוםהצגת הפירות והמאכלים במהלך הלימוד 

לרוב, הורי הילדים ישמחו לשתף פעולה, וניתן לחלק משימות להורי הילדים, אולם כל מורה 

זו יכולה להיות סיכום וחזרה על כל  סעודהימצא את הדרך המתאימה לו ולאוכלוסיית ילדיו. 

 גיוון הלמידההנלמד מהלכות ברכות ראשונות וגם ברכות אחרונות, ומהווה דרך נפלאה הן ל

 . הערכה חלופית( והן ל)בצורה טעימה!

היא לחבר את הילדים לנושא, לארץ ישראל ולפירותיה, על ידי הפעלת  68מטרת סוף עמוד 

 הילדים.

 תשובות והערות

 הפרי הקרוי דבש בתורה הוא תמר.: 66עמ' 

ממיני הדגן ניתן להכין גרגירים קלויים, שברכתם "בורא פרי האדמה". ניתן להכין  :68עמ' 

עוגות ומאכלי אטריות וכדומה שברכתם מזונות. ניתן להכין לחם שברכתו המוציא. ניתן גם 

 "שהכל...". הלהכין בירה )שלא צוינה פה(, שברכת

ין מכולם ברכה מסוימת יש להדגיש לילדים שיש כמה סוגים של פירות שניתן בעזרתם להכ

)חוץ מהדגן, מכל שבעת המינים "ניתן לקבל פירות לאכילה, שברכתם תהיה בורא פרי העץ". 

אם סוחטים מהם מיץ, מברכים "שהכל" חוץ מעל מיץ הענבים(. יהיה ריבוי של קווים למתוח 

 עבור שאלה זו!

 הרחבה:

 נשים()נשמעת בו גם מקהלת  (ד' 3)הקלטה של השיר "ארץ חיה ושעורה" 

http://www.afikoman.org.il/Rachel/EretzHita/EretzHita.htm  

  ביבליוגרפיה

פרק ז'  , פרק ו' )חמשת מיני דגן( ברכות,  -פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד -הלכות ברכות 

, ופרק י' בפרק ט' ידי עיון)ניתן להרחיב אופקים גם על  )ברכת הפירות ושהכל(פרק ח'  ,)יין(

 ברכות ראשונות ואחרונות(

 72-69' עמ - המפיל - המיטה על שמע קריאת
 מטרות

 הכרת המצווה של אמירת קריאת שמע בלילה.  

 מרה על המיטה לפני השינההכרת המנהג לא.  

  .הכרת המנהג לומר ברכת "המפיל" סמוך לקריאת שמע על המיטה 

  .הבנה בסיסית של ברכות אלו 

http://www.afikoman.org.il/Rachel/EretzHita/EretzHita.htm
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/06-%D7%97%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%93%D7%92%D7%9F/
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/07-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9F/
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/07-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9F/
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/08-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%94%D7%9B%D7%9C/
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/09-%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94/
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/10-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
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  המפיל", דרך יצירה ועבודה אישית בהכנת כרטיס –יצירת מוטיבציה לומר "שמע

 ."קריאת שמע על המיטה"

 דרכי הוראה

ם על כשנמצאי הפעם נתחיל בחידה: איזה קטע מהתורה, ואיזו ברכה אומרים כל לילה, 

מיטה?! ילדים עם רקע ישמחו להשתתף ולהראות את ידיעתם, תופעה העשויה להשפיע 

לטוב על שאר הכיתה. במיוחד רצוי ליצור אווירה זו, כשמדובר בהלכות הקשורות לחיים 

 בבית.

קבל כרטיס יכחידות, ומי שידע את התשובות  70המורה יוכל להציג את כל השאלות בעמ' 

 )הכרטיסים נמצאים בחוברות.( " לקחת לביתו."קריאת שמע על המיטה

לסייע לילדים להבין באופן  הכרטיס, ההדבקות למיניהן, מיועדיצירת בנדגיש שכל העיסוק 

 .הערכה חלופיתבסיסי את ברכת המפיל. ההצלחה בהרכבת כרטיס היא בהחלט גם 

 הערות והדרכות מעשיות 

 ציור קריאת שמע:  69עמ' 

את עיניהם. מומלץ לילדים  המכסאומרים קריאת שמע כשידם על הילדים לצייר את עצמם 

לצייר קודם את ידם בתנוחה שתכסה את העיניים, ולאחר מכן לצייר את פניהם, כשראשם על 

הכרית. קל יותר לצייר קודם את הדבר העליון הנראה, ולאחר מכן את הדברים המוסתרים 

 במקצת.

הילדים לכתוב מדוע חשוב שנזכור שה' הוא מלכנו השולט בכל העולם בתחתית העמוד על 

ו אנ –ובמיוחד בזמן שינה  –בלילה ש נה. ניתן לענות על כך יבחשכת הלילה לפני הש

בעצמה גדולה יותר את הצורך בהגנה שמספק לנו אנו חשופים לסכנות שונות, ולכן מרגישים 

ל הגדול והגיבור. בחושך -יבור עם האמלכנו בשמים. חשכת הלילה הוא זמן שמחפשים ח

מרגישים קשר חזק יותר, ואף תלות כלפי ריבון העולמים. זה זמן נפלא להיזכר שה' אחד 

 ושולט על כל העולם.

 ביבליוגרפיה

 פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד, תפילה, פרק כ"ו. 

  

 79-73' עמ  - פורים
 76-73' עמ( חוברת הרכבת) המגילה סיפור פורים
 מטרות

 לימוד סיפור המגילה.  

 הכרת סדר ההתרחשויות.  

 שה' שולט על העולם גם כשאינו נראה - הכרת המסר הסמוי במגילה. 

 

http://ph.yhb.org.il/category/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94/26-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%A2-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94/


34 

 

 דרכי הוראה

 . 76-73רצוי לחזור עם הילדים על סיפור המגילה טרם גזירת הכרטיסים מעמ' 

אם אכן כל הילדים הצליחו  לפני שמשדכים את כל הדפים יחד, כדאי שוב לבדוקכמו כן 

 ניתן לערוך בדיקה זו על ידי הקראת הדפים. .במשימה

 רים את הסיפור בסדר הנכון, יש לשדך את הדפים לחוברת.שהילדים מסד לאחר

, דגיש את חשיבות סדר הדברים, ואיך שיד ה'ימשך כל התהליך הנ"ל, חשוב שהמורה ב

מה היה קורה אם היו  :ניתן לבקש מהילדים להסבירהנראה כיד המקרה, תכנן את הכל. 

 משתה אסתר השני םממליכים את המלכה אסתר באיחור של כמה שנים? מה היה קורה א

יום לפני שאחשורוש כעס והעניש את המן להרכיב את מרדכי על הסוס? אם אחשורוש  ההי

מלכה! ושתי האת מאוד אהב את המן, הרי מסתבר שהיה שומע בקולו, כפי שכבר פעם סילק 

מה היה קורה אם ושתי לא הייתה  ? מה היה קורה אם מרדכי לא היה מגלה את בגתן ותרש

 מסרבת ללכת למסיבה עם אחשורוש? 

 נסייע לילדים לענות על השאלה המרכזית: מי תכנן את כל ה"מקרים" הללו?

 דרכי הערכה והערכה חלופית

כשהילדים מתמודדים עם סידור עמודי הספר והבנת מסר "ההשגחה העליונה", ניתן לסקור 

 פית מאתגרת ומעניינת.אותם בעבודתם, כהערכה חלו

הילדים יוכלו לראות אם אכן הצליחו במשימה כשיהפכו את החוברת ויעיינו בעמודים מעברם 

אם צדקו השני, שאין עליהם סיפור המגילה, וידפדפו במהירות בדפים בעזרת בוהן ידיהם. 

 "סרט נע" של מסירת "משלוח מנות".יראו הילדים  –בסדר 

 ביבליוגרפיה 

 מגילת אסתר

 

 79-77' עמ - היום מצוות
 מטרות

  ,הכרת מצוות היום של פורים ודיניהם העיקריים: קריאת המגילה, משלוח מנות

 .מתנות לאביונים, סעודת פורים

 דרכי הוראה

אות במרחב המורים מתבקשים לסייע לילדים להבין את המושג של מבוך, הדורש התמצ

. מומלץ שהילדים יסמנו את מקומם במבוך בעזרת עיפרון ומעקב צמוד אחר המסלול

 )המאפשר מחיקה ותיקון(. 

על כל חברי הכיתה לשים לב שהתשובות לבחירת המסלולים הנכונים, נמצאים במכתבים 

נכונה תשובה  ישנהפיצול במבוך  ובכל. כמו כן השאלות רשומות על כל מבוך, 77בעמוד 

 .לות המופיעות במבוך, וכן לתשובותהילדים לשא אחת. חשוב להסב את תשומת ליבם של
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בסוף כל מסלול )ויש ארבעה מסלולים( מופיעות אותיות. בוחרים רק את האותיות המופיעות 

. אם בסוף 77בסוף המסלול הנכון, ורושמים אותיות אלו במקומות המתאימים בעמוד 

שהצלחתם בכל המבוכים! , סימן הוא )"פורים שמח"( המסלולים תגלו ברכה לפורים תארבע

, שם (77 )בעמוד האות המקביל לקו המסומן באותלב שכל מסלול מסומן באות, ה שימו)

 הברכה לפורים( שתקבלו אתיירשמו האותיות מהמסלול המבוקש, כדי 

 הערכה והערכה חלופית

, וכל התפצלות לשני מסלולים אפשריים, מהווים הזדמנות להערכה חלופית פעילות זוכל 

   גרת ולא שגרתית. מאת

 ביבליוגרפיה 

 , פרק קי"ד.קצשו"ע מקור חיים -הלכות פורים 

 

, ומצה חמץ, מצות אפיית, הסדר בליל ומנהגים מצוות, מצרים יציאת – פסח

 85-80' עמ - הסדר ליל
 מטרות

 הקניית תחושה שאירועי יציאת מצרים משמעותיים עבורנו היום.  

  .הכרת מצוות ומנהגי פסח המבטאים זאת 

 הכרת ההלכות הבסיסיות של ההלכות הרשומות לעיל. 

 דרכי הוראה וגיוון בהוראה

ליל הסדר. המורה יוכל להציג אירועים  מנהגיבהיזכר במצוות וניתן לאתגר את הילדים ל

 :הסדר כדי לאפשר לילדים לגלות מה הוצג. ניתן להציגמליל מרכזיים 

  הטייה לשמאל בזמן אכילת מצה() הסיבה

 )ללא הסיבה וללא חיוך, זכר לזה שמררו את חיינו(, אכילת מרור 

)אוכלים אפיקומן בהסיבה אבל מפהקים בעייפות לקראת סוף הסדר(  אכילת אפיקומן

 , בחרוסת הטבלת המרור

 בהסיבה, בצורה עירנית ובשמחה.  אכילת מצה

. הצלחתם תעודד אלו, וישאבו מזה עידוד על הצלחתםבפעולות ייזכרו חלק מהילדים בוודאי 

 אחרים, ותוך זמן קצר יכירו הילדים את מנהגי הסדר הללו.

זוכרים  אנואותם שלסייע לילדים ללמוד על האירועים שקרו במצרים,  האתגר הוא

 הללו. והמצוות כשמקיימים את המנהגים

ועליהם לזהות את הטעות  טעויותהמחיש בפני הילדים ניתן לבנושא של אפיית מצות, 

מתוך  כך יפנימו טוב יותר את ההלכות האלו. הילדים ידעו לגלות את התשובותולתקן אותן. 

 .81הרשום בעמוד 



36 

 

צובעים הילדים רק את מצרכי החמץ, תירגול שיסייע לילדים להכיר ולזהות חמץ.  ,83בעמוד 

מומלץ להיעזר בחומר עם הילדים על מה שקובע אם האוכל חמץ או לא. לשם כך  שוחחו

רוב הילדים. כשמבצעים את הפעולה בצורה את כבר על פסח. פעילות זו מהנה  נלמדש

 הנכונה, ציור של נר )לבדיקת חמץ( נחשף לעינינו.

( המתאים לכל ציור של 109על הילדים לבחור את טקסט ההסברים )מעמוד  85-84בעמ' 

הבין את החומר הנלמד כראוי. כון, ילד שידע לשייך את הטקסט לאיור הנ ליל הסדר. 

 (.הערכה החלופית)

 הרחבה:

  ד'( 8סרטון אפיית מצות )

https://www.youtube.com/watch?v=GrXezQP2fRI 

 ומקורות להרחבה ביבליוגרפיה

 פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד, פסח, פרק י"ב - אפיית מצות

 , פרק פ"חקצשו"ע מקור חיים -פסח )ליל הסדר( 

 

 91-86 עמ'  - העומר ספירת בימי חשובים ימיםו העומר ספירת
 מטרות

  .הכרת ההלכות הבסיסיות של ספירת העומר ושל תקופה זו 

 כרת האירועים שאירעו בזמן זה. ה 

 תלוי תאריך ותלוי תקופה(  .הכרת האווירה המשתנה בימי ספירת העומר( 

 כתנאי לקבלת התורה. מת החשיבות לנהוג כבוד איש ברעהוהפנ 

 דרכי הוראה וגיוון בהוראה

מעבירים לתלמידים סקירה של תקופה זו, על שלל ימיה המיוחדים. הילדים   87-86בעמ' 

משבצותיה את  עלפעילים כשהם לומדים את המבנה הסימלי הגראפי של הלוח ומסמנים 

  אופי הימים המיוחדים שבספירה.

 ":כדי לחזור על האופי המגוון של ימים אלו ניתן לשחק עם הילדים משחק "גלו את היום

 יום העצמאות - "קיבלנו מדינה" ומכריזפף דגל המורה מנו . 

  יום ירושלים - "חררנו את ירושלים!י"ש ומכריזמנופף דגל . 

 :ל"ג בעומר -!" נפסקה המגיפה של תלמידי רבי עקיבא "סוף סוף מודיע . 

  מתחילים לספור ספירת העומר(.  פסח -" !יצאנו ממצריםסוף סוף "מכריז( 

  "!שבועות, -ריקודים עם תורה וקריאת "ספרנו את הימים עד שקיבלנו את התורה 

 נו. זמן מתן תורת

https://www.youtube.com/watch?v=GrXezQP2fRI
https://ph.yhb.org.il/category/%D7%A4%D7%A1%D7%97/12-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%94/
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 אינני מסתפר, ולא חוגג , או הכרזה: בכי על כך שתלמידי רבי עקיבא מתו במגפה"

הימים שמתאבלים בהם בימי ספירת  -  חתונה, ואפילו אינני רוקד למוזיקה!"

  העומר.

 לחללי מערכות ישראל. יום הזיכרון  - מתו באוויר ביבשה וביםבכי על חיילי ישראל ש 

 הערות מעשיות לעבודה עם החוברת

להזמין ילדים להציג את סדר הפעולות בכיתה, דבר שיעורר מוטיבציה אצל  ניתן, 89לעמ' 

 הילדים ויגוון את הלמידה.

ספור הפעולות לקראת ספירת העומ  ר:מִּ

ים ינתמה ימים היום לעומר )אך נזהרים בישאנו יודעים כ מוודאים .1הסדר הסביר ביותר הוא 

. נעמדים 3 )אם הגיע הלילה(ש"עכשיו אני יכול/ה לספור"  בודקים. 2. לא להגיד בפה כמה(

. 5אם ספרו את כל הימים עד ליום זה(,   רקמברכים )אם סופרים בלילה ו 4 , לכבוד המצווה

 סופרים את היום הנכון של ימי ספירת העומר. 

בעצם, גם אם שינו את הסדר של שני השלבים הראשונים, וקודם בדקו אם הגיע זמן ספירה, 

לפני שבדקו את מספר היום, אין בזה כל פסול. ניתן גם לעמוד לפני שבודקים אם הגיע 

ם את ישלא יברכו ולא יספרו לפני שיודע חשובהלילה, ולפני שמוודאים את המספר של היום. 

 ה.מספר היום של הספיר

הצורך לומר את המספר של אתמול לפני שמברכים וסופרים את העומר, בפינת השו"ת: 

הוא רק כשספירה נכונה תיחשב כספירת היום, וימנע ספירה עם ברכה. אם נשאלנו ביום, או 

שכבר שכחנו לברך יום אחד, אין כל הפסד באמירת מספר היום הנוכחי, וניתן לענות 

 במישרים את מספר היום.

מספרים היא פעילות מהנה, המגוונת את הלמידה, והיא על פי ה: תרגיל הצביעה 91-90עמ' 

 .להערכה חלופיתמבוססת למידה והבנה, כך שניתן לראות בה גם דרך 

  ביבליוגרפיה

 י"ב. -, פרק צ', סעיפים ג' קצשו"ע מקור חיים

 

 93-92' עמ -( בחלב בשר) הבית כשרות
 מטרות

 צורך להפריד בין בשר וחלב, בזמני אכילה, בבישול ובכלים ייעודיים לכל מין. הכרת ה 

 הבדל בין אכילת בשר לפני חלב, המצריכה המתנה, לבין אכילת חלב לפני הכרת ה

 בשר, המצריכה ניקוי הפה והידיים, ללא שהייה. 

  מנהגים בין זמן ההמתנה מאכילת בשר עד שמותר לאכול מאכלים ההבדלי הכרת

 . המשפחהכמקור סמכות, כדי לברר את מנהג  ופניה למשפחהיים, חלב

 מאכלי "פרווה" )סתמי(, שניתן לאכול הן עם חלבי והן עם בשרי. הכרת 
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 דרכי הוראה

מאכלים: גזר, לחם, תפוח, מגוון לצייר על הלוח מעגל, ובו  יכולכהקדמה לנושא, המורה 

חד. ישאינם הולכים  מאכלים הילדים למצוא שניגבינה, עוגה, עגבניה, בשר, מיץ, אורז. על 

 + בשר(.  )גבינה

מדוע אינם הולכים ביחד? האם האיסור הוא גם כשהם בנפרד? )ניתן למחוק אחד מהם(. 

 אסורים לאכול! – ים שהם בהחלט כשרים, וביחדתופעה מעניינת! שני דבר

 .מאכלי בשר ממאכלי חלבנכיר בחוברת כמה מהאופנים שיש להרחיק 

פרווה, ולשאול ילד שהתנדב: כתוב שם של מאכל בה שעל הלוח צלחת, ניתן לצייר מו כן כ

 האם תוכל עכשיו לאכול עוגת גבינה? 

"עוף". ושואלים "סיימת כבר לאכול. האם עכשיו תוכל לאכול את עוגת בה רשום צלחת 

 הגבינה? 

וא אכל גבינת קוטג' לפני ניתן להמציא חידות לרוב בדרך זו. )נותנים למתנדב מזלג, ואיתו ה

לאכול עכשיו קציצת בשר )כשהוא אמור להשתמש במזלג!( )לא, למרות יכול דקה. האם הוא 

 שהוא יוכל לשטוף את פיו וידיו, בכל זאת, אין להשתמש באותו המזלג לחלבי ולבשרי.(

 מעניינת.  הערכה חלופיתדרך ל ויכולות להיות, מגוונות את הלמידה חידות מעין אלו

 ביבליוגרפיה 

 , פרק קל"דקצשו"ע מקור חיים

 

 98-94' עמ - 'השבועות חג לכבוד שלי תורה לימוד' ספר
 מטרות

  .הכרת נושא קבלת התורה 

  .טיפוח אהבת התורה 

  תורה בליל הבחווית לימוד עם הילדים הורים ההכנת חומר חווייתי ומהנה, לשיתוף

 .שבועות

 חלופיתדרכי הוראה, גיוון בהוראה והערכה 

הכנת "ספר שלי ללימוד תורה לכבוד חג השבועות" מסוגלת לעורר מוטיבציה רבה אצל 

ורים. עצם חווית ללמדו עם הההתלמידים, הן ביצירת הספר, והן בלימוד החומר במגמה 

הלימוד בבית הכנסת עם הורה מגוונת את הלמידה, משתפת הורים בחווייה הלימודית, 

 תלי בית הספר על חיי הילדים מחוץ לביה"ס. חש בין כקרינה רלוונטיות של המתרומ

הורים בליל התורה עם החשוב שהמורים יעודדו את התלמידים בנוגע לחשיבות לימוד 

שבועות. לרוב, ילדים שמחים להישאר ערים עד מאוחר, "כמו הגדולים", ושמחים גם לקבל 

שוב להתחשב גם תשומת לב מיוחדת בהיותם "חברותא" של הוריהם. יחד עם זאת, ח

תם. מומלץ לומר לילדים שרצוי ים יכולים, או אינם רוצים ללמוד אבילדים שהוריהם אינ
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שהוריהם ילמדו איתם חומר זה שנכין, אולם אם אין זה אפשרי, ניתן ללמוד וליהנות גם עם 

 אחים ואחיות, ואפילו עם חברים.

  ביבליוגרפיה

 , פרק צ"א.קצשו"ע מקור חיים

 

111-118 'עמ - השבועות לחג תורה ללימוד - הקלפים משחק  
 מטרות

  .הכנת חומר ללימוד תורה בצורה חוויתית ומהנה בליל שבועות 

  .יצירת מוטיבציה ללימוד הנ"ל 

 .לימוד על מצוות מהתורה, המופיעות במשחק הנ"ל 

 דרכי הוראה, גיוון דרכי הוראה והערכה חלופית

פר דרכים: הצבעוניות והאיורים המהנים, עצם משחק זה יוצר מוטיבציה אצל ילדים במס

 משחק, ההזדמנות לקבל זמן איכות עם ההורים וכן להפגין ידע בפניהם. ההדינמיקה של 

 קלפים( מומלץ להתחיל לשחקו בשלבים.  40מכיוון שמדובר במשחק אשר לו חלקים רבים )

להעביר  לומדים בכיתה על המשחק ובהמשך הם יצטרכו מראש, מומלץ שהילדים ידעו שהם 

 .את המידע להוריהם

המורה , יקריא של קלפים , לפני הגזירה, כשכל הכיתה מעיינת בעמוד אחדבשלב הראשון

בחוברת  )לא לפי הסדר( את הטקסט של מצווה אחת. על הילדים להצביע על האיור המתאים

טים המקבילים בעמוד אחד. לאחר מכן . כך עוברים על כל האיורים וכל הטקסשלהם

נוסף, עד שעוברים על כל העמודים בנפרד, טרם קלפים "משחקים" משחק זה בעמוד 

 גזירתם.

המורה בו גוזרים רק את האיורים של עמוד אחד, ומשחקים את המשחק ש בשלב השני

, מקריא והילדים מאתרים את האיור המתאים. חשוב שהמורה ישים לב להתקדמות הילדים

כדי שניתן יהיה להתקדם בקצב של הכיתה. בשלב הבא, ניתן לגזור עמוד נוסף, ולאתגר את 

הילדים למצוא את האיור המתאים מבין כל הקלפים הגזורים. ככה מתקדמים עד שכל 

 הקלפים גזורים. 

 בשלב זה ניתן לקיים תחרות, מי יוכל למצוא את כל הזוגות מהר יותר?

 חבריהם בכיתה.עם שחק הזיכרון את מגם ילדים יוכלו לשחק 

מורה המרגיש שיש ילדים המתקשים להתמודד עם מספר כה רב של קלפים, מוזמן להוציא 

 .חלק מזוגות הקלפיםמהמשחק 

הראשונים כפי  םיגוון מאוד את הלימוד בכיתה, ועצם מהלך המשחק בשלביה משחק ז

 .הערכה חלופיתלשתואר לעיל, מהווה הזדמנות 
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לפי  אם לקצר או להאריךישקול חשוב לציין שניתן להקדיש זמן רב למשחק כזה, וכל מורה 

 הזמן העומד לרשות כיתתו.

 ביבליוגרפיה

 ספר החינוךפירוט על המצוות ניתן לראות ב –חק לימוד תורה לכבוד חג השבועות לתוכן מש

 

 103-101' עמ - שבת הלכותו טוב יום הלכות
 מטרות

  שנה. לוח השיש לנו ב שהם בבחינת "יום טוב" הכרת ששת הימים 

  הכרת הלכות יום טוב. )עיקר העיסוק בהלכות שבת הוא כדי שיהיה בסיס השוואתי

 ללמוד הלכות יום טוב( מוכר לילדים, ממנו ניתן 

 דרכי הוראה

)בדרך  מומלץ להרבות בהמחשות רבות כשעוסקים אנו בהלכות יום טוב. ניתן להביא לכיתה

)לבגדים יפים ומיוחדים(, ולשוחח  ב, קולאטאכלל מחדר מורים( סיר בישול, נרות לשבת, מט

 עם הילדים בנוגע למותר, לאסור ולחייב בימים טובים. 

 )סיר(האם מותר לבשל? 

 מה הדין בשבת, ומה הדין בימים טובים? )קולב( האם צריכים בגדים יפים ונקיים?

את החפצים לשתי קטגוריות: דברים האסורים בשבת וגם ביום טוב, דברים  לסדר אפשר

 האסורים בשבת אבל מותרים ביום טוב.

, ניתן להשתמש בלוח, ולבקש מהילדים למצוא את הימים שיירשמו מתחת 102לעמוד 

הילדים יבצעו את הצביעה וכך יציינו את הימים הטובים בחוברת  ימים טובים".לכותרת "

 שלהם.

 ערכה חלופיתה

 מהווה חזרה טובה על הנלמד, ואפשרות גם להערכה חלופית. 103ביצוע העבודה בעמוד 

 

  ביבליוגרפיה

 , פרק צ"ב.קצשו"ע מקור חיים

 

 106-104 'עמ - ציצית
 מטרות

  .הכרת מצוות ציצית והלכותיה הבסיסיות 

  .טיפוח רצון לקיים את המצווה 

  כבוד מהמלך".פיתוח יחס לציציות שהן "מדים של 
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 דרכי הוראה

 .לובש המדיםכולם מכירים את התפקיד החשוב של שע"י המדים  להבין יש לכוון את הילדים 

שיש לו תפקיד חשוב,  ללובשדים מראים המ -שלובש אותם המדים גם משפיעים על מי וכן 

 תפקיד שהוא גאה בו. 

 שהמלך הגדול ביותר נתן לומי בציור לבוש ב"מדים"  - השאלה המרכזית לנושא שלנו היא 

 ש שילבש?וביק

הילד הלבוש בציציות. יש להתפעל עם הילדים, שהם זכו לקבל מעין "צל"ש"  :התשובה היא

 ממלך מלכי המלכים.

)למצטיינים: מתי אנחנו אומרים מדי בוקר שהציציות הן מעין "צל"ש" מהמלך? )בברכת 

 ציצית!(

 הערות דידקטיות 

בכיתות מעורבות של בנים ובנות, ובוודאי בכיתות של בנות בלבד, ציצית ומדים. : 104עמ' 

ת שבתורה מומלץ גם להתייחס ל"מדים" של הבנות. אמנם ציציות הן מצווה מן תרי"ג מצוו

בין תרי"ג המצוות, בכל אופן ניתן למצוא במסר של הציציות  מפורש וואילו נושא הצניעות אינ

מצביעים על כך שש בגדים מיוחדים שבנות לובשות, ימסר רלוונטי גם לבנות. ניתן לציין ש

שהן "עובדות את ה' ". כשבת מתלבשת בצורה נאה וצנועה, בצורה שאינה גאוותנית, הרי 

 ןרואים שהיא מצטיינת בתפקידה ועובדת את ה'. "מדים" אלו מעודדים את הלבושות בה

 להצטיין גם בתפקידנו, שהוענק לנו על ידי אבינו מלכנו.

גלים לכל רואה שיש ללובשי המדים תפקיד מסוים. כך אנחנו יודעים אל מי לפנות המדים מ

כשצריכים שוטר, רופא או מוכרת. אנחנו יודעים גם לכבד את לובשי המדים, ויודעים 

 למדים, שהם מתמסרים לתפקידם החשוב. הודות 

שמים  המדים גם מסייעים למי שלובשים אותם להזדהות עם התפקידים שהם ממלאים. הם

לב שיש להם תפקיד חשוב, והם מרגישים שהתפקיד הוא חלק מהם, והם חלק מהתפקיד 

 הרם. כך גם מי שלבושים כמו בן תורה או בת תורה, מודעים לתפקיד הרם של משרתי עליון.

ון אותם לשים לב לצייר רק ארבעה וציירו את הציציות בקצות הבגד, נככשהילדים י :106עמ' 

ינת הבגד )בין הבגד לקשרים(, ואילו בקצה הציציות המשוחררות חוטים הקשורים בפ

והמבצבצות, על הילדים לצייר שמונה חוטים. כמובן, הם אותם החוטים, ולכל חוט יש שני 

 קצוות.

 הרחבה:

ניתן להראות סרטונים המתארים את תהליך יצירת הציצית. במיוחד ילדים האוהבים עבודת 

 ו בסרט זה. ידיים, מלאכה ויצירה יתעניינ

 ד'( 8תהליך הכנת ציצית )

https://www.youtube.com/watch?v=K2neIPGH1oQ 
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 הערכה ותוצאות לטווח ארוך

ראוי להתמיד ולעקוב אחר לבישת הציציות של הילדים. אין מדד חשוב יותר מאשר התוצאות 

המעשיות, כשמבקשים למדוד את הצלחת המורה להלהיב את הילדים לרצות ללבוש ציציות 

 לאורך זמן. 

כשמבקשים לבצע הערכה של הצלחת החינוך, כמובן שאין למורה להשפיע על התוצאות 

דעת שעצם זה שהמורה עוקב אחר לבישת הציציות, ישדר לילדים בזמן ההערכה. יש ל

שהנושא חשוב למורה ועלול מאוד להשפיע על התנהגות הילדים. יש לראות במעקב עידוד 

של לבישת הציציות. כדאי להתיחס בכבוד ובחמימות לילד שמקושט ב"צל"ש" של המלך. 

עתם או ללא שהם ידעו מראש עדיף שההערכה בזה תתבצע על ידי בדיקת הילדים שלא בידי

 שהבדיקה תתבצע.

 ביבליוגרפיה

 ט'קצשו"ע מקור חיים, פרק 
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