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ּצֹות,  ָנה. ֶאת-ַחג ַהּמַ ּשָׁ ֹחג ִלי ּבַ לֹׁש ְרָגִלים, ּתָ " ׁשָ
יִתָך  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ ֹמר--ׁשִ ׁשְ ּתִ
ְצָרִים;  ִמּמִ ָיָצאָת  י-בֹו  ּכִ ָהָאִביב,  ֹחֶדׁש  ְלמֹוֵעד 
יָך,  ּכּוֵרי ַמֲעׂשֶ ִציר ּבִ ְולֹא-ֵיָראּו ָפַני, ֵריָקם. ְוַחג ַהּקָ
ָנה,  ַהּשָׁ ֵצאת  ּבְ ָהָאִסף  ְוַחג  ֶדה;  ּשָׂ ּבַ ְזַרע  ּתִ ר  ֲאׁשֶ
ָעִמים,  לֹׁש ּפְ ֶדה.  ׁשָ יָך ִמן-ַהּשָׂ ָך ֶאת-ַמֲעׂשֶ ָאְסּפְ ּבְ
ֵני, ָהָאֹדן ְיהָוה"  ל-ְזכּוְרָך, ֶאל-ּפְ ָנה--ֵיָרֶאה, ּכָ ּשָׁ ּבַ

)שמות כג, יד-יז(

הקולקטיבי  החיוב  רק  אינה  הזמן  מצוות 

תודעתנו  פתיחת  גם  אלא  עמנו,  של  הראשון 

לתורה  פירושו  את  פתח  רש"י  עברי.  כעם 

במצווה:  התורה  התחילה  לא  מדוע  בשאלה 

ִראׁשֹון  ים:  ֳחָדׁשִ ֹראׁש  ָלֶכם,  ַהּזֶה  ַהֹחֶדׁש   "
ב(,  יב,  )שמות  ָנה"  ַהּשָׁ י  ְלָחְדׁשֵ ָלֶכם,   הּוא 
שכן מרגע זה נקבעה ראשית חדשה ונקודת זמן 

העברי.  העם  של  ההיסטוריה  למדידת  חדשה 

הזמן, אם כן, הוא אחד מרכיבי הזהות החשובים 

הזמן  וחלוקה של  מדידה  ובתרבותנו.  עמנו  בחיי 

הקהילה.  חברי  כל  בין  משותף  מכנה   יוצרת 

לוח השנה מאפשר שיתוף פעולה בין בני משפחה, 

משום  לעם  המשתייכים  ואנשים  קהילה  חברי 

שבהם  זמנים  של  נתונה  מסגרת  קובע  שהוא 

ולאירועים  לרעיונות  מחשבה  להקדיש  אפשר 

בעלי משמעות.

לצד מרכזיותו של רכיב הזמן לזהות בעולם התורה 

והמצוות, קיימת גם חשיבות רבה לרכיב המקום 

בתודעה היהודית. המהלך של יציאת מצרים מכוון 

להגיע לארץ-ישראל ולא לשום מקום אחר; משכן 

הקבע יכול להיות רק בירושלים ועוד. גם שאלתו 

של רש"י חותרת לכך שלא ניתן להסתפק בחיי 

הזמן, ועל כן לא פתחה התורה במצוותו. 

את  הרגלים  שלוש  מאחדים  היהודית  בתודעה 

רכיבי הזהות - הזמן והמקום. 

הרגלים  שלושת  של  המקראי  בתיאור 

שתי  מוצגות  וסוכות(  שבועות  )פסח, 

האלו:  החגים  לקביעת  עיקריות   סיבות 

הזמן-  זהות  ברכיב  עוסקת  הראשונה 

מציינים  הרגלים  שלושת  החקלאית.  הסיבה 

החקלאית:  בשנה  חשובים  ושלבים  זמנים 

האסיף.  וחג  הקציר  חג  האביב,   חג 

המקום-  זהות  ברכיב  עוסקת  השנייה  הסיבה 

מציינים  הרגלים  שלושת  ההיסטורית.  הסיבה 

העם  בתולדות  חשובים  היסטוריים  מאורעות 

אשר מדגישים את חשיבותה ומיקומה של ארץ 

ישראל בתודעה היהודית, כמו יציאת מצרים.

כמו כן, שלוש הרגלים משלבים את רכיבי הזהות של 

הזמן והמקום באמצעות החובה המשותפת שלהם 

ההתכנסות  לירושלים.  אלו  בחגים  לרגל  לעלות 

ואת  בתודעתנו  מעמדה  את  מחזקת  בירושלים 

ההתכנסות  זמן  ואילו  כעם,  אחדותנו  תחושת 

של  הטבע  עם  עמנו  של  ההרמוניה  את   מחזק 

ארץ ישראל. 

אתרי כף הרגל אשר נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות 

בני  שנהגו  ההתכנסויות  את  ממחישים  בבקעה 

חוקרים  ישראל.  לארץ  בכניסתם  לערוך  ישראל 

סבורים כי מקור הביטוי "עלייה לרגל" נובע ממנהג 

אלו,  אתרים  רגל.  כף  דמוי  באתר  ההתכנסות 

בכוחם לחזק את רכיב זהות המקום עבור הילדים 

התלת  ההתכנסויות  את  ממחישים  שהם  בכך 

שנתיות של עם ישראל לאורך הדורות, וזאת על 

רקע נופי הבקעה והבית שלהם. רכיב זהות הזמן 

בא לידי ביטוי באמצעות הטבע האופייני לבקעת 

כיצד שלושת  נשאלת השאלה  זאת,  עם  הירדן. 

הרגלים מזמנים לתלמידנו לחוש שייכות לא רק 

לקהילתם האישית אלא גם לקהילתם הלאומית 

בארץ ישראל ובתפוצות.

רציונל- "רגלינו בשערייך" 
)תהילים קכ"ב(

שיח  יעוררו  הרגלים  ששלושת  היא  שאיפתנו 

של  והציונית  האזרחית  היהודית,  זהותם  על 

התלמידים, באמצעות ההתמקדות ברכיבי זהות 

המקום והזמן שנזכרו לעיל. רכיבים אלו מזמנים 

משמעותיים,  משותפים  חברתיים  בערכים  דיון 

הזמן  זהות  רכיב  כיום.  גם  חיינו  את  המנחים 

ישראל  ארץ  של  מיקומה  זהות  ורכיב  החקלאי, 

הדדית,  ערבות  כגון  ערכים  מאירים  ובירתה 

אחריות  אורחים,  הכנסת  לחלש,  דאגה  נתינה, 

כלפי הסביבה והטבע ועוד. אלו הם ערכים אשר 

ובין  בארצו  בין  ישראל,  עם  לכלל  משותפים 

בתפוצות, ויש בכוחם לחזק את תחושת השייכות 

של  שבליבו  הערכים  את  ולהדגיש  תלמידנו  של 

חזוננו- אחריות, כבוד ומצוינות.  

ברצוננו ששלוש פעמים בשנה תדון קהילת בית 

החברתיים  הערכים  של  במשמעותם  הספר 

מה  והציונית-  האזרחית  היהודית,  לתודעתנו 

אחינו  לבין  בינינו  מה  כעם?  אותנו  מגדיר 

כיום  שגם  עם  מאחד  מה  בתפוצות?  ואחיותינו 

עם  שבין  הקשר  מה  בארצו?  ברובו  מרוכז  אינו 

שקהילת  נרצה  בנוסף,  וכדומה.  לארצו?  ישראל 

אחת  כקהילה  ותחוש  תתאסף  ספרנו  בית 

מחד,  עצמה  בפני  קהילה  שהיא  לרגל,  העולה 

וחלק מקהילה כללית מאידך. בדרך זו, נגביר את 

תחושת השייכות של תלמידנו כלפי הקהילה לה 

הם שייכים וכלפי העם היהודי בכלל.   

אתר גלגל ארגמן
מתחם המזכיר בצורתו סנדל או נעל ומכונה "כף רגל"
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א

שבועותפסחסוכות

חוט מקשר - מתחילים לשאול על זהות

התכנסות -

אושפיזין מהבקעה.
למה יושבים בסוכה

מתחילים בשמות החג, מצוות החג,               מנהגי החג
מה נשתנה - השוואה בין התכנסות               יום שישי להתכנסות ליל הסדר.

קושיות - ביאור מילים קשות, קושיה              מהבית. הלכות חמץ ומצה.   

 פתיחה- קישור לספירת העומר. שמות החג וכו'. 
 ארוחה שכבתית חלבית. חג מתן תורה - ריב ההרים. 

עשרת הדיברות - מה זה חוק, השוואה בין חוקי בי"ס לעשרת 
הדיברות. תקנון - לא כמובן מאליו, שאילת שאלות.

ב

חוט מקשר -  רואים טוב

 העלאת ידע קודם, התכנסות שכבתית, 
דף חברותא - הורה - ילד

 דיינו - בודקים מה יש בחצר 
שגורם לנו לשמוח ולהיות מרוצים.

 למצוא מתוך 'טנא של שירים' את שמות החג וההסבר. 
 ידע על מתן תורה ומעמד הר סיני. 

מצוות עשה ואל תעשה - איך אני עושה טוב לאחרים, לסביבה.  

ג

חוט מקשר - נוף מולדתנו

            חג האסיף

 תוכנו החקלאי של חג הסוכות, 
לימוד חברותא- הורים וילדים

חג האביב

 מאפייני האביב בבקעת הירדן, 
 הופעת האביב בסיפור המקראי 

וקשירתו לחג העומר.

חג הקציר -

שבעת המינים מהפן החקלאי

ד

חוט מקשר - שוויון וכבוד האדם

שוויון - 

 כולם חוגגים את חג הסוכות. 
שוויון בין כל העשירים לעניים.

מעבדות לחירות- 

דרך קערת הסדר. 
שוויון, מעמד העבד.

ביכורים - 

הלוי שאין לו נחלה מקבל ביכורים.

ה

חוט מקשר - אחדות ישראל ואחריות חברתית

דף חברותא

)הורים וילדים( על הקשר בין ארבעת המינים
לבין עם ישראל על גווניו השונים.

 הקשר בין ארבעת הבנים לבין 
אחדות ישראל

החוקים החברתיים - 

 לקט, שכחה ופאה. שירים הקשורים לאחדות ישראל
ולאחריות חברתית

ו

חוט מקשר - חסד

הסרט אושפיזין - 

גמילות חסדים )לתלמידים בלבד(.
דף חברותא בנוגע לחסד ולהכנסת אורחים 

והגדת לבנך - 

עיצוב אישי של כריכת ההגדה 
המשפחתית היכרות עם דמויות 

שעשו חסד בסיפור יציאת מצרים 
באמצעות דף חברותא

החסד במגילת רות

שירים הקשורים למגילת רות

חוטים    מקשרים
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תחום היצ"א שלושת הרגלים סוכות  

* טיפוח ערך השייכות לבקעה 
ולארץ ישראל באמצעות הכרת 

הגידולים החקלאיים.

*מפגש של התלמידים עם מקורות 
מקראיים, ועם סיפורים עממיים 

המהווים אבני יסוד בתרבות 
היהודית כחלק מהבניית הזהות 

היהודית, האזרחית והדמוקרטית.

לימוד ארבעת המינים כגידולים חקלאיים, 
שחלקם גדלים בבקעה. 

מדעים: הכרת המינים השונים, ומאפייניהם.  
תנ"ך: לימוד המקורות של מצוות ארבעת 

המינים.
עברית: לימוד סיפורים על ארבעת המינים 

בהקשר של ארץ ישראל.
אמנות: יצירה של ארבעת המינים.

תחום 
לימודי

היכרות עם האחר  והכלתו )תלמיד, 
כיתה, קבוצה( כחלק מהבניית 

הזהות הקולקטיבית של התלמיד.

קבוצות לימוד בהרכבים שונים: לימוד אישי, 
חברותות, קבוצתי. חשיפת תוצרי הלמידה 

על ארבעת המינים לכל ביה"ס בסוכה הבית 
ספרית.

תחום 
ארגוני

* יצירת מפגש עשיר עם כל 
הערכים הנלמדים בכיתות השונות 
שיש בו חוויה תרבותית-אמנותית-

מוסיקלית-לימודית כדי להשפיע על 
זהותו של התלמיד. 

* יצירת חוויה רגשית באמצעות 
חשיפה לטקסטים מן המקורות, 
סיפורי אירוע, יצירות אמנותיות 

ושירים.

* השתתפות בטקס ובריטואל 
בית ספרי כאקט המביא ללימוד 

ולהפנמה.

יצירת סוכה בית ספרית המשלב ת ומביעה את 
התוצרים בעקבות תהליך הלמידה של נושא 

ארבעת המינים.

תחום 
תרבותי

*הפצת העשייה והלמידה הבית 
ספרית לתושבי הבקעה כקשר ישיר 

לגורם המארגן 'שייכות'.

*הפצת העשייה והלמידה הבית 
ספרית לקהילת ההורים כחלק 

מהלמידה וההטמעה.

יצירת מפגשים שכבתיים
תחום 
חברתי

כיתה ג'

יצירת חוויה, עניין ו"גאוות יחידה" 
בקרב התלמידים ע"י חשיפה 
לקהילה דרך תחומי הלימוד 

החדשים שרכשו.

טיפוח ערך השייכות באמצעות 
ההתכנסות, בקהילת הבקעה, כחלק 

מהיכרות עם רכיב הזהות האישית 
והקולקטיבית.

 *יצירת מפגש עם הקהילה לשם 
חשיפת תוצרים בסוכה הבית ספרית.

*הזמנת ההורים לסוכה המשותפת.

 *שיתוף מחלקות המועצה האזורית 
 בקעת הירדן והמועצה המקומית 

מעלה אפרים. )הקמת סוכה(

*שיתוף הנהגת הורים בארגון ובהפקת 
ההתכנסות.

תחום 
קהילתי

* הטמעת הלמידה על ידי הצגת 
התוצרים במרחב הכיתתי/ 

השכבתי/ הבית ספרי.

* יצירת סביבה לימודית- תרבותית 
במרחב הפיסי כרכיב נוסף 

להשפעה על זהות.

* ביטוי הלמידה במרחב הכיתתי באמצעות 
יצירת אמנות קבוצתית וכיתתית.

*פרסום הלמידה באמצעות אתר בית הספר.

* פרסום תהליך הלמידה וההתכנסות הבית 
ספרית באמצעות העיתון האזורי.

 תחום 
פיזי
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תחום היצ"א שלושת הרגלים פסח  

* מפגש של התלמיד עם מקור מקראי- 
עשרת המכות הטומן בחובו ערכים 

אוניברסליים וחברתיים המהווים אבני 
יסוד בתרבות האזרחית כחלק מהבנית 

זהותו בכל הקשור לרכישת ערכים, 
לאחריות, מורשת ותרבות ישראל 

לדורותיה.

לימוד עשרת המכות כביטוי לערך 
האחריות על המעשים והתוצאות.

תנ"ך: לימוד המקורות המקראיים המהווים 
בסיס ללימוד עשרת המכות כביטוי לערך 

האחריות על המעשים והתוצאות.

 עברית: כתיבת סיפורים המבטאים 
 מקרים והתרחשויות המלמדים שיש 

לכל מעשה תוצאה.

כשורי חיים ומפתח הלב- הבנת הערך 
 'אחריות' והפנמתו. אחריות אישית 

וכן אחריות חברתית וסביבתית.

אמנות:  יצירה של עשר המכות

תחום 
לימודי

 היכרות עם האחר והכלתו 
)תלמיד/ה, כיתה, קבוצה( כחלק 

מהבניית הזהות הקולקטיבית של 
התלמיד/ה.

קבוצות לימוד בהרכבים שונים: לימוד 
אישי, קבוצתי. חשיפת תוצרי הלמידה 

על עשרת המכות לכל ביה"ס בליל הסדר 
הבית ספרי.

תחום 
ארגוני

* יצירת מפגש עשיר עם כל הערכים 
הנלמדים בכיתות השונות שיש בו חוויה 
תרבותית-אמנותית-מוסיקלית-לימודית 

 כדי להשפיע 
על זהותו של התלמיד. 

* יצירת חוויה רגשית באמצעות חשיפה 
לטקסטים מן המקורות, סיפורי אירוע, 

יצירות אמנותיות ושירים.

* השתתפות בטקס ובריטואל בית ספרי 
כאקט המביא ללימוד ולהפנמה.

יצירת ליל סדר בית ספרי המשלב ומביע 
את התוצרים בעקבות תהליך הלמידה של 

נושאי ההגדה- עשרת המכות.

תחום 
תרבותי

*הפצת העשייה והלמידה הבית ספרית 
לתושבי הבקעה כקשר ישיר לגורם 

המארגן 'שייכות'.

*הפצת העשייה והלמידה הבית ספרית 
לקהילת ההורים כחלק מהלמידה 

וההטמעה.

יצירת מפגשים שכבתיים

תחום 
חברתי

יצירת חוויה, עניין ו"גאוות יחידה" בקרב 
התלמיד/ה ע"י חשיפה לקהילה דרך 

תחומי הלימוד החדשים שרכש.

טיפוח ערך השייכות באמצעות 
ההתכנסות, בקהילת הבקעה, כחלק 

מהיכרות עם רכיב הזהות האישית 
והקולקטיבית.

* יצירת מפגש עם הקהילה לשם חשיפת 
תוצרים בליל סדר בית-ספרי.

 * הזמנת ההורים להתכנסות 
ליל הסדר משותפת.

* שיתוף מחלקות המועצה האזורית 
 בקעת הירדן והמועצה המקומית 
 מעלה אפרים. )תרומת יין, מצות, 

הגדה של פסח(

 * שיתוף הנהגת הורים בארגון 
ובהפקת ההתכנסות.

תחום 
קהילתי

* הטמעת הלמידה על ידי הצגת 
התוצרים במרחב הכיתתי/ השכבתי/ 

הבית ספרי.

* יצירת סביבה לימודית- תרבותית 
במרחב הפיסי כרכיב נוסף להשפעה 

על זהות.

* ביטוי הלמידה במרחב הכיתתי 
באמצעות יצירת אמנות קבוצתית 

וכיתתית.

 * פרסום הלמידה באמצעות אתר 
בית הספר.

* פרסום תהליך הלמידה וההתכנסות 
הבית ספרית באמצעות העיתון האזורי.

 תחום 
פיזי
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תחום היצ"א שלושת הרגלים שבועות  

* מפגש של התלמיד עם מקור מקראי 
על מושג שבעת המינים כביטוי לשייכות 

לבקעת הירדן ולארץ ישראל.

*האזנה לשירים, לסיפורים, למשלים 
וצפייה בתמונות ובסרטונים באמצעותם 
יכיר התלמיד בחשיבות הערכים העולים 

מן הפן החקלאי של החג.

*ביטוי נקודות מבט סובייקטיביות 
באמצעות יצירה ואמנות כגורם חוויתי 

המשפיע על עושר הידיעות והערכים של 
הלומד כלפי התרבות העברית- יהודית.

*טיפוח ערך השייכות באמצעות 
ההתכנסות וחקר גידולי שבעת המינים 

בקהילת הבקעה, כחלק מהיכרות עם רכיב 
הזהות האישית והקולקטיבית.

לימוד על שבעת המינים כחלק מגורמי 
השייכות לעם ולבקעה. 

תנ"ך: לימוד המקורות המקראיים 
המהווים בסיס על שבעת המינים.

מדעים: היכרות עם המינים השונים 
הגדלים בבקעה ועריכת תצפיות 

ביישובים השונים.

 מוסיקה: שירים העוסקים בחג 
השבועות ובהיבט החקלאי שלו כפי 

שבא לידי ביטוי בשבעת המינים.

ספרות: משלים, טקסטים מדעיים 
ותמונות אשר חושפים את התלמיד/ה 

לייצוגים של הפן החקלאי בשבועות כפי 
שבא לידי ביטוי בגידול שבעת המינים.

אמנות: יצירות המבטאות את החיטה 
והלחם בתרבויות השונות.

 תחום
לימודי

היכרות עם האחר והכלתו )תלמיד/ה, 
כיתה, קבוצה( כחלק מהבניית הזהות 

הקולקטיבית של התלמיד.

קבוצות לימוד בהרכבים שונים: לימוד 
 אישי, חברותות, קבוצתי. 

חשיפת תוצרי הלמידה  של ביכורים 
לכל ביה"ס בטקס "טנא של שירים".

 תחום
ארגוני

* יצירת מפגש עשיר עם כל הערכים 
הנלמדים בכיתות השונות, מפגש שיש 

בו חוויה תרבותית-אמנותית-מוסיקלית-
לימודית, כדי להשפיע על זהותו של 

התלמיד. 

* יצירת חוויה רגשית באמצעות חשיפה 
לטקסטים מן המקורות, סיפורי אירוע, 

יצירות אמנותיות ושירים.

* השתתפות בטקס ובריטואל בית ספרי 
כאקט המביא ללימוד ולהפנמה.

 יצירת טקס "טנא של שירים" 
 בית ספרי המשלב ומביע את 

 התוצרים בעקבות תהליך הלמידה 
של נושאי  החג.

 תחום
תרבותי

הפצת העשייה והלמידה הבית ספרית 
לתושבי הבקעה כקשר ישיר לגורם 

המארגן 'שייכות'.

*הפצת העשייה והלמידה הבית ספרית 
לקהילת ההורים כחלק מהלמידה 

וההטמעה

 יצירת מפגש שכבתי 
לעבודה על התוצר

 תחום
חברתי

יצירת חוויה, עניין ו"גאוות יחידה" בקרב 
התלמידים ע"י חשיפה לקהילה דרך 

תחומי הלימוד החדשים שרכשו.

טיפוח ערך השייכות באמצעות 
ההתכנסות, בקהילת הבקעה, כחלק 

מהיכרות עם רכיב הזהות האישית 
והקולקטיבית.

 יצירת מפגש בית ספרי ב'טנא
של שירים'

 תחום
קהילתי

* הטמעת הלמידה על ידי הצגת התוצרים 
במרחב הכיתתי/ השכבתי/ הבית ספרי.

* יצירת סביבה לימודית- תרבותית 
במרחב הפיסי כרכיב נוסף להשפעה על 

זהות.

*הצגת תוצרים של תלמידי הלוח 
הכיתתי המיועד לכך.

 *פרסום הלמידה באמצעות אתר 
בית הספר.

* פרסום תהליך הלמידה וההתכנסות 
הבית ספרית באמצעות העיתון האזורי.

 תחום
פיזי
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מטרות השיעור 
הכרות עם המושג 'חוק', למה הוא נועד, במה הוא תורם.

השוואה בין חוקי בית הספר )התקנון( לחוקים שניתנו לעם ישראל.

בין אדם  מצוות  לפי  ומיונם  הדברות  עם עשרת  בסיסית  הכרות 
לחברו ומצוות בין אדם למקום.

1. השמעת השיר: "בחופש הגדול"/ נעמי שמר 

https://www.youtube.com/watch?v=e9lQpiSO6XM

2. דיון בעקבות השיר במליאה:

מה יכול הילד לעשות בחופש הגדול? )לשמוח, לגדול, ללבוש סינר 
כחול, לנסוע לכפר, לקצור, לבצור וכד'(

מה דעתכם? האם באמת אדם יכול לעשות הכול? מתי אדם לא 
יכול לעשות כרצונו? מי / מה מגביל אותו?

כי  האזרחים  החליטו  "בליחוקים"  בארץ  הרקע:  סיפור  הצגת   .3
על-פי  ינהג  אחד  כל  "אם  חשבו:  הם  בחוקים.  מעוניינים  אינם 
רק  החוקים  כסדרם.  יתנהלו  החיים  אישית,  ובאחריות  מצפונו 
מגבילים את החופש של האזרחים בארץ הזאת, לפעול כרצונם."

פעילות

מקבלת  קבוצה  כל  תלמידים.   5-4 של  לקבוצות  הכיתה  חלוקת 
תיאור של חוק שלא קיים בארץ "בליחוקים" ומדגימה באמצעות 

המחזה, כרזה, שיר, ציור את ההתנהלות בארץ ללא חוק זה. 

החוקים שבוטלו:

א בארץ "בליחוקים" אין נתיבי נסיעה. כל נהג רשאי לקבוע את 	.
כיוון הנסיעה שלו.

א בארץ "בליחוקים" אין פחי אשפה. כל אחד זורק את האשפה 	.
היכן שנוח לו.

א להשתמש 	. יכול  אחד  כל  פרטי.  רכוש  אין  "בליחוקים"  בארץ 
ברכוש של אחרים.

א רשאי 	. אדם  כל  הטבע.  על  שומרים  לא  "בליחוקים"  בארץ 
לקטוף פרחים כרצונו.

את  ופותר  התנהגותו  על  אחראי  אדם  כל  "בליחוקים"  בארץ 
בעיותיו בעצמו בכל דרך הנראית לו. 

כל קבוצה מציגה את התוצר שלה במליאה.

4. שאלות מנחות לדיון בעקבות הפעילות )במליאה(:

האם, לדעתכם, חברה יכולה להתקיים ללא חוקים? 

למה צריך חוקים? 

במה הם עוזרים לנו? 

מה יקרה אם החוקים יבוטלו? 

מה אני מרגיש לגבי חוקים? לגבי העובדה שמגבילים אותי. 

האם חוקים חלים על חלק מהאנשים ועל אחרים לא? 

האם חוק יכול להשתנות?

אם הייתי צריך להוריד חוק אחד שחל עליי, מה הוא היה? מדוע?

אם הייתי צריך להוסיף אחד, מה הוא היה? מדוע? מי ייהנה מהחוק 

הזה? האם מישהו ייפגע ממנו?

סיכום

בכביש,  במדינה,  חוקים,  ישנם  אליה  מגיעים  שאנו  מסגרת  בכל 

בבית הספר וכו'

הגדרת הילדים: מהו חוק )איסוף דברי הילדים על הלוח(.

כיצד  לנו  האומרת  בכתב  מחייבת  רשמית  הוראה  חוק:  הגדרת 

מותר להתנהג, וקובעת איזה עונש יוטל על מי שיפר אותה.

שאלה

האם חובה לנהוג על פי החוק, כאשר הוא לא צודק?

כיתה א'
שיעור רביעי – עשרת הדברות )שיעור כפול(

מטרות המוצר
1. התלמידים יכירו את מעגל 

הזמן העברי כחלק מרכיבי הזהות 
החשובים בחיי עמנו ותרבותנו.

2. המוצר יעורר שיח על זהותם 
היהודית, האזרחית והציונית של 
התלמידים באמצעות התמקדות 

ברכיבי זהות, המקום והזמן.

3. הגברת תחושת השייכות של 
תלמידינו כלפי קהילת בקעת 

הירדן ומעלה אפרים וכלפי העם 
היהודי באמצעות התכנסויות 

בבית הספר.
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5. הקראת אגדת העם - 

"המלך והחוקים":

היה היה מלך ששלט באי קטן אי שם באוקיינוס הגדול. המלך היה אהוב ונערץ על 
כל תושבי האי: 

הוא היה מתחשב ועשה ככל יכולתו למען עמו; דלתו הייתה פתוחה בפני כול – 
מהעני עד העשיר, חכם וטיפש כאחד; והכול ידעו שאפשר לפנות אל המלך, לבצע 

את עצתו ולשאול את דעתו. המלך תמיד הקשיב לנתיניו, שמע את בעיותיהם וניסה 
לפתור אותן, ובעיקר עשה הכול, כדי שלכל תושבי האי יהיה טוב ונעים, וכדי 

שימשיכו לאהוב אותו ולהעריץ אותו.
יום אחד חשב המלך: "איך אדע אם תושבי האי באמת אוהבים אותי? עליי 

לבדוק האם אהבתם אמתית היא, ועד כמה הם נאמנים לי!"
ישב המלך וחשב, עד שהבריק במוחו רעיון: "אחוקק חוק חדש, חוק כזה, שרק מי 

שבאמת אוהב אותי, יציית לו!"
למחרת פרסם הכרוז את החוק החדש:

ממחר, על כל תושבי האי להפסיק להשתמש באות א: כל המילים שהאות א 
נמצאת בהן – צריך להגיד אותן ללא האות א.

תושבי האי היו מאוד מופתעים מהחוק החדש, אולם אמרו לעצמם שלמלך יש 
כנראה סיבה לחוקק מין חוק כזה, שהרי הוא לא היה מחוקק סתם חוק...

ואכן, למחרת היום הפסיקה האות א להישמע באי.
המלך היה מאוד מרוצה מאזרחיו, אולם חשב לעצמו: "האזרחים בודאי 

חושבים שיש לי סיבה לחוקק את החוק... עליי לחוקק חוק נוסף, כדי לבחון מה 
יקרה אם אמשיך ואחוקק חוקים מוזרים!", ולמחרת יצא הכרוז אל העם והודיע:

ממחר – על כל תושבי האי לשים אטב על האף!  
תושבי האי היו מאוד מופתעים, והחליטו לשלוח אל המלך משלחת מכובדים, אשר 

תנסה לברר האם החוק הכרחי.
המשלחת יצאה אל המלך, ופנתה אליו בשאלה: "אדוני המלך, אנו בטוחים כי 
סיבותיך לחקיקת החוק רבות ומוצדקות, אולם רבים באי אינם מבינים את 

פשר ההוראה לשים אטב על האף... אולי תוכל להסביר?".
המלך רתח מזעם: "האם אינכם בוטחים בי? האם אינכם אוהבים אותי גם 

כאשר אני נאלץ לחוקק חוקים מוזרים?"
אנשי המשלחת נבהלו מאוד מתגובת המלך. הם אמרו למלך שהעם אוהב אותו 

מאוד, והודיעו לו שכל האזרחים יענדו אטב על האף גם בלי להבין זאת, מפני 
שהם בטוחים שיש למלך סיבה טובה לחוקק חוק כזה. וכך המשלחת עזבה את 
הארמון... והמלך ישב וחשב: "מתברר לי שאהבת העם אליי אינה כה גדולה! עליי 

להמשיך ולבדוק את נאמנותם!"
למחרת פרסם הכרוז הודעה חדשה:

ממחר – בנוסף לחוקים אשר חוקקו עד עתה, על כל אזרח לדלג על רגל אחת! 
אזרח אשר ייתפס הולך על שתי רגליו – ייענש מיד!

האזרחים היו המומים מההודעה, אולם בעצת החכמים אשר נפגשו עם המלך 
ביום הקודם, החליטו לציית לחוק.

הימים עברו, רגליהם של התושבים כאבו ואפיהם האדימו והתנפחו.
"עד מתי?" – שאלו – "מתי ירשה המלך להוריד את האטב? מתי נוכל ללכת על שתי 

רגלינו?"
אולם היה להם קשה להבין זה את זה, כי גם המילה אטב התקצרה להברה 

חסרת פשר. ושוב החליטו לשלוח אל המלך משלחת חכמים.
המלך סירב לפגוש את המשלחת, "אני המלך שלכם, ועליכם לציית לחוקיי!" צעק על 

המשלחת.
המשלחת חזרה אל העם ללא תוצאות. ההתמרמרות בעם הייתה גדולה! 

"המלך מחוקק חוקים מוזרים, ואיננו מוכן להסביר לנו את פשרם! הרי זה לא 
ייתכן! עלינו לדרוש ממנו הסבר!" ושוב נשלחה המשלחת אל המלך, וגם הפעם 

חזרה ללא תוצאות.
עד שיום אחד יצאו התושבים בתהלוכה גדולה, נשים וגברים צעדו אל עבר 

הארמון, הקיפו את החומות ודרשו מהמלך שיסביר את החוקים המוזרים. 
ושוב המלך סירב. שוב ושוב הם ניסו לשכנעו לבטל את החוקים, אך זה לא עזר...
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סיכום

להבדיל מתושבי האי, אנו חיים במדינה דמוקרטית )הסבר: דמוקרטיה היא שיטת 

ממשל בה יש לאזרחים יכולת וזכות להשפיע על המדיניות הציבורית במדינתם, 

באופן חוקי וממוסד(. 

מלכים מולכים כל חייהם ואף קובעים מי ימלוך אחריהם. מדינת ישראל בוחרים את 

חברי הכנסת כל 4 שנים, והם מחוקקים את החוקים במדינה. אמנם גם הכנסת 

עלולה לחוקק חוק לא צודק או לא הגיוני, אבל במקרה כזה יוכלו אזרחי ישראל 

לבחור חברי כנסת אחרים, שישנו את החוק.

במדינה דמוקרטית האזרחים יכולים גם למחות על חוק, שלדעתם הוא לא צודק: 

להפגין, לשלוח מכתב לחבר כנסת, ועוד.

חברי הכנסת שלנו והחוקים המחוקקים בארץ נקבעים על פי רצון הרוב, הרוב קובע.

כפי שנאמר במסכת שבת, דף טו' עמוד א': "יחיד ורבים, הלכה כרבים".

6. שאלות לדיון בעקבות הסיפור:

א איך שלט המלך באגדת העם? מה היה בהתחלה ומה אחר כך?	.

א האם, לדעתכם, צדקו תושבי האי, כאשר סירבו, בסופו של דבר לציית לחוקים של המלך? מדוע?	.

א האם, לדעתכם, חוק לא צודק הוא חוק?	.
א מה צריך לעשות אם חושבים שחוק כלשהו איננו צודק? 	.

אם כך – מלך כזה אינו ראוי להיות מלכנו!" קרא לפתע אחד התושבים, ושאר 
התושבים הצטרפו אף הם לקריאה. חיש מהר הביאו תושבי האי תיבה גדולה, 
הכניסו לתוכה את המלך, סגרו אותה וכתבו עליה כתובת למשלוח: "עבור ארץ 

שומקום".
הם השליכו את התיבה אל הים, והמליכו עליהם מלך חדש, קשוב ורחום כפי שהיה 

פעם המלך הקודם.

7. קישור לחיי בית הספר: 

אלו חוקים אתם מכירים ומקיימים בבית הספר? )הצגת תקנון בית הספר בפני הילדים(.

איסוף החוקים שהילדים מציינים ורישומם על הלוח )בצד ימין(.

למה נועדו חוקים אלו?	 
כיצד הם עוזרים לנו לשמור על הסדר ועל הילדים בבית הספר?	 

8. קישור לשיעור הקודם – האם גם לעם ישראל ישנם חוקים?

מתי ניתנו החוקים לבני ישראל? )מעמד הר סיני(	 

כיצד הם ניתנו? )לוחות הברית(.	 

כמה חוקים / דברות ניתנו לעם ישראל?	 

אלו דברות אתם מכירים?	 

איסוף הדברות שהילדים מציינים ורישומם על הלוח )בצד שמאל(.

השלמת הדברות החסרים.

הסבר כל אחד מהדברות.

הקפת החוקים על הלוח שמופיעים בשני הצדדים – גם בעשרת הדברות וגם בתקנון בית 
הספר. 

מה משותף לכל החוקים שהקפנו? )כולם עוסקים בחוקים שבין אדם לחברו(

מה תפקידם של החוקים הללו? )להגן, לשמור, לדאוג לאדם(.

במה עוסקים יתר הדברות שלא הקפנו? )דברות שבין אדם למקום(.

9. קישור לנושא הרוחב – 

חשיבות שאילת השאלות, לא לקבל את הדברים כמובנים מאליהם:

כאשר ילדים בכיתה א' מקבלים את תקנון בית הספר, האם הם חייבים למלא אחר כל 
החוקים?

אם ישנו חוק שאינו מקובל עליהם, מה הם יכולים לעשות?

האם מותר להם לברר מדוע נקבע חוק מסוים בתקנון בית הספר?

10. דף קריאה – אגדה 'נעשה ונשמע' )ש.ב – הקראת האגדה בבית ואיסוף 3 חתימות( 
)מצורף(.

בתחילת השיעור הבא יש לדבר עם הילדים על הסתירה שבין 'נעשה ונשמע' לבין חשיבות 

שאילת השאלות עליה שוחחנו קודם לכן.
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ַמע! ה ְוִנׁשְ ַנֲעׂשֶ

ַאל  ָרֵאל, ׁשָ רּוְך הּוא אֶת הַתֹוָרה ְלִיְשׂ ָנַתן ַהּקדֹוׁש ָבּ ִלְפֵני ׁשֶ

ל ֶאת ַהתֹוָרה. ל ֻאמֹות ָהעֹוָלם, ִאם ֵהם רֹוִצים ְלַקּבֵ ֶאת ּכָ

ו ְוָאַמר ָלֶהם:  ֵני ֵעָשׂ ִחיָלה ָהַלְך ֵאֶצל ְבּ ּתְ  ַבּ

ִלים ַאֶתם ֶאת ַהתֹוָרה"? "ְמַקְבּ

ה"? תּוב ָבּ ָאְמרּו לֹו: "ַמה ָכּ

ָאַמר ָלֶהם: "לֹא תקלל".

ָאְמרּו ְלָפָניו: "לֹא ָולֹא! לֹא רֹוִצים ֶאת ַהתֹוָרה!

ָמֵעאל, ָאַמר ָלֶהם:  ֵני ִיׁשְ ָהַלְך לֹו ֵאֶצל ְבּ

ִלים ַאֶתם ֶאת ַהתֹוָרה"? "ְמַקְבּ

ה"? תּוב ָבּ ָאְמרּו לֹו: "ַמה ָכּ

ְגֹנב". ָאַמר ָלֶהם: "לֹא ִתּ

ָאְמרּו ְלָפָניו: " לֹא ָולֹא! לֹא רֹוִצים ֶאת ַהתֹוָרה! 

י ֲהֵרי ָאנּו ְרִגיִלים ָתִמיד ִלְגֹנב  ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים ְלַקֵים אֹוָתה, ּכִ

ֵמֲאֵחִרים".

ל ָהַעִמים, ְוַאף ֶאָחד לֹא  רּוְך הּוא ֶאת ּכָ דֹוׁש ָבּ ַאל ַהָקּ ְך ׁשָ ּכָ

ם ָהָרָעה,  ַדְרּכָ יְך ּבְ י ָרצּו ְלַהְמׁשִ ל ֶאת ַהתֹוָרה, ּכִ ָרָצה ְלַקּבֵ

ה. ָהיּו ְרִגיִלים ּבָ ׁשֶ

ה ֶאָחד:  ָלם ּפֶ ָרֵאל, ִמָיד ָענּו ּכֻ א ֶאל ִיׂשְ ר ּבָ ֲאׁשֶ ַאְך, ּכַ

ַמע"! ה ְוִנׁשְ "ַנֲעׂשֶ

דף חברותא- סוכות, בנושא ערך השיוויון 
מטרת השיעור:

* התלמידים יבינו כיצד ערך השוויון בא לידי ביטוי במצוות הסוכה.

* התלמידים יבינו כי ערך השוויון הנו ערך מרכזי המופיע במגילת העצמאות.

* התלמידים יבינו שכל בני האדם שווים, בלי הבדל מעמד, גזע, דת ומין.

מהלך השיעור:

* קוראים את הפסוק מתוך ספר דברים ומפרשים את המילים הלא מוכנות.

עונים על השאלות. האנשים שמוזמנים לחגוג הם בנך, בתך, עבדך, אמתך, הלוי, הגר, היתום 

והאלמנה.

המשותף בין הלוי, הגר, היתום והאלמנה הוא שהם לבד, קשה להם.

הלוויים חסרי אדמה ואנו מצווים לשתף אותם בשמחתנו. 

אנו מנסים לצמצם את הפערים בין העשירים והעניים, בין אלו שיש להם אדמה ואילו שאין להם, 

או לא התברכו ביבול. כן אנו משתפים בשמחת החג חלשים חסרי משפחה )יתום, אלמנה(, את 

אלו שעובדים למעננו )עבד, שפחה( וכן גרים.

* מדרש תמונה

הסוכה עשויה מדברים טבעיים, פשוטים, לא יקרים.

* קוראים קטע מתוך מגילת העצמאות. 

חוקים שונים ופסיקות שונות של בתי המשפט בישראל מעידים על רצונם של בני החברה להביא 

לצמצום הפערים בין ציבורים שונים במדינה ולמתן את אי השוויון. אמנם, השגת שוויון מלא, 

כפי שנוכחנו היום, עדיין רחוקה, אולם הדרך ברורה לכולנו. זוהי דרך שהותוותה לפני אלפי שנים 

ורלוונטית מאד גם כיום.

* קוראים את הקטע ברשב"ם

על פי הרשב"ם מטרת מצוות סוכה היא להזכיר לאנשים שלא יתגאו על כל הטוב שיש להם, 

שבסופו של דבר כולם שווים ולכולם מגיע שיכבדו אותם, ללא קשר למעמד, מין, דת וגזע.    

סיכום

בכל ימות השנה ניכרים הפערים בין העשירים לעניים היטב. חלק מהאנשים חיים בבתים 

מפוארים ומרווחים והנם בעלי נכסים למכביר הנראים לעיני כול. לעומתם, אנשים אחרים חיים 

בדירות צנועות יותר וחלקם חיים בתנאי מחסור, דלות ועוני. 

עם זאת, בחג הסוכות, יוצאים כולנו – עשירים, כמו עניים, "לגור" בסוכה שהיא מבנה פשוט וארעי 

שאינו מסמל יציבות רבה. יציאה זו למגורים בסוכה מזכירה לכולנו שהעולם אינו יציב כמו שנראה 

לנו. העני עשוי להתעשר והעשיר עלול לאבד את נכסיו. על כן ראוי שהעשירים ישמחו עם העניים, 

יזמינו אותם לסוכתם ויכבדו אותם. בכך יטשטשו במעט את ההבדלים ויתרמו, ולו לשבוע אחד, 

לצמצום הפערים ביניהם לבין העניים והנדכאים.



דף חברותא סוכות    -   ערך השוויון-כיתה ד'

מתוך מגילת העצמאות(

מהם הערכים המשותפים למגילת העצמאות ולחג הסוכות?

כיצד מסביר הרשב"ם את מטרת הישיבה בסוכה?

  .תארו את הסוכה שבתמונה

 ?מאלו חומרים עשויה הסוכה

  אילו ערכים באים לידי ביטוי במבנה הסוכה

ובחומרים שמהם היא עשויה?

מראה מקום/ אריה בן גוריון

"הישיבה בסוכה, היציאה מדירת קבע לדירת ארעי יש בה טעמים רבים. 

ראשון בהם - זכר ליציאת מצרים ונדודי העם במדבר ארבעים שנה, והיות בני - ישראל 

יושבים אז בסוכות. אפשר הדבר שהסוכה באה להזכירנו שחייב אדם לזכור בעושרו את 

העוני, בימי תפארתו את שפלותו, בגדולתו את מצבו כשהיה אדם פשוט . . ."

 , ַמְחּתָ ְקֶבָך   .ְוׂשָ ְרְנָך, ּוִמּיִ ָך--ִמּגָ ָאְסּפְ ְבַעת ָיִמים:  ּבְ ה ְלָך, ׁשִ ֲעׂשֶ ּכֹת ּתַ "ַחג ַהּסֻ
תֹום ְוָהַאְלָמָנה,  ר ְוַהּיָ ִוי ְוַהּגֵ ָך ַוֲאָמֶתָך, ְוַהּלֵ ָך, ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ָך: ַאּתָ ַחּגֶ ּבְ
ר-ִיְבַחר ה'”  קֹום, ֲאׁשֶ ּמָ ֹחג ַלה' ֱאֹלֶהיָך, ּבַ ְבַעת ָיִמים, ּתָ ָעֶריָך. ׁשִ ׁשְ ר ּבִ ֲאׁשֶ

)דברים ט"ז, י"ג-י"ד(

* מי הם האנשים שעליי לשתף בשמחת החג? 

* מה המשותף לקבוצת האנשים הבאה:  הלוי, הגר, היתום, האלמנה, העבד והאמה? 

* מדוע אנו מצווים לשתף אנשים אלו בשמחת החג?

הרשב"ם )רבי שמואל בן מאיר(

"… בשעת אסיף, כאשר מלאו הגרנות בר והיקבים 
תירוש ויצהר, ציווה הכתוב לישב בסוכה לזיכרון כי 
במדבר ישבו באהלים ולא היה להם קרקע ולא דגן 
ותירוש ויצהר. לבלתי רום לבם על בתיהם המלאים 

כל טוב…"

על פי הקטע של אריה בן גוריון:

מהם הטעמים לישיבה בסוכה? ·

כיצד בא לידי ביטוי ערך השוויון במצוות הישיבה בסוכה?  ·
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מטרות 

 היכרות עם המקור מתוך ההגדה. 

 העמקה במשמעות של כל בן.

 הבהרת המסרים המרכזיים של נושא זה:

* צריך להסביר את ההגדה לכל אחד בדרך אחרת, המתאימה לרמה שלו.

* אחדות ישראל - לכל הבנים יש מקום בהגדה, בעם.

מהלך השיעור

העבודה בקבוצות היא לפי הקבוצות שבהן עבדו הילדים עבדו 

בשיעור הקודם. 

פתיחה   .1

* נשאל את הילדים – איזה בן הייתם רוצים להיות? 

* נשמיע לילדים את השיר של נעמי שמר )יש מצגת 
מצורפת( + מטלת שמיעה: איזה בן נעמי שמר ממליצה 

להיות?

כל קבוצה תקרא את הקטע מתוך ההגדה בנוגע לבן  .2
"שלה", ותענה על ארבע המשימות המצורפות לו.

 במליאה:  .3
כל קבוצה תספר בקצרה על הבן שעליו למדה: מה הוא 

אומר ומה עונים לו?  

 דיון:  .4
מדוע לדעתכם יש הבדל בשאלות ובתשובות של כל בן? 

 הסבר: 
הבנים שונים זה מזה ועל כן כל אחד שואל שאלות 

שונות, ולכל אחד צריך לענות תשובות שמתאימות לו.

 בקבוצות :  .5
כל קבוצה דנה באמצעות השאלות לדיון לגבי המשמעות 

של כל בן.

 במליאה:  .6
כל קבוצה תבחר שאלה אחת שעליה היה ויכוח ותציג 

את הדעות השונות בקבוצה. 

 דיון:  .7
יש אחד טוב מהאחר? האם אפשר לוותר על מישהו? 

יש לוודא שהמסר המרכזי עבר: לכולם יש מקום בהגדה. 
 כלומר:

לכולם יש מקום בעם ישראל. אפילו לרשע!!!

פסח שיעור 3 

כיתות - ה'-ו'
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אֹול." ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם, ְוֶאָחד ׁשֶ ע, ְוֶאָחד ּתָ ָרה ּתֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ֶנֶגד ַאְרּבָ "ּכְ

משימות:

1. סמנו בצבע אחד את השאלה.

2. סמנו בצבע אחר את התשובה. 

3. כתבו את השאלה במילים שלכם. היעזרו בפירושים המופיעים למטה.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. כתבו את התשובה במילים שלכם. היעזרו בפירושים המופיעים למטה.

____________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

חכם – שאלות לדיון:

מדוע החכם מתמקד דווקא בחוקים ובמשפטים? •

מדוע החכם אומר "אתכם" ולא "אותנו"? •

מדוע אומר "אלוקינו" ולא "אלוקיכם"? •

האם התשובה באמת עונה לשאלתו? •

האם החכם מתנשא, מתחכם או סקרן? •

מיהו אדם חכם לדעתכם? •

האם אתם מזדהים עם החכם?• 

ה ה' אלוקינו  ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ים ְוַהִמׁשְ "ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר: "ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחּקִ
ַסח ֲאִפיקֹוָמן." ַסח: ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאָמר לֹו ּכְ ֶאְתֶכם?" ְוַאף ַאּתָ

 

אֹול." ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם, ְוֶאָחד ׁשֶ ע, ְוֶאָחד ּתָ ָרה ּתֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ֶנֶגד ַאְרּבָ "ּכְ

ע ָמה הּוא אֹוֵמר: 'ָמה ָהֲעֹבָדה ַהּזֹאת ָלֶכם'? 'ָלֶכם' - ְולֹא 'לו'ֹ. "ָרׁשָ
יו  ה ַהְקֵהה ֶאת ִשיּנָ ר. ְוַאף ַאּתָ ִעּקָ ַפר ּבְ ָלל ּכָ הֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ּוְלִפי ׁשֶ

ְצָרִים". 'ִלי' - ְולֹא 'לֹו'.  ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ ֶוֱאֹמר לֹו: "ּבַ
ם, לֹא ָהָיה ִנְגָאל" ִאיּלּו ָהָיה ׁשָ

משימות:

1. סמנו בצבע את השאלה.

2. סמנו בצבע אחר את התשובה. 

3. כתבו את השאלה במילים שלכם. היעזרו בפירושים המופיעים למטה.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4. כתבו את התשובה במילים שלכם. היעזרו בפירושים המופיעים למטה. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

רשע – שאלות לדיון:

האם הרשע מזלזל באמת בעבודת החג? •

מדוע מדגישים שהרשע אמר "לכם" ולא- "לו"? •

אם משמעות שאלת הרשע הייתה משתנה אילו היה אומר- "מה  •

העבודה הזאת לנו"?

מדוע חשוב ל"הקהות את שיניו" של הרשע?  •

מדוע התשובה מדגישה שכתוב "בעבור זה עשה ה' לי"? •

מה כל כך רשע ברשע? במה נמדדת רשעותו? •

מה הופך אדם לרשע לדעתכם? •

מילון:האם אתם מזדהים עם הרשע? •

כפר בעיקר = לא הסכים עם הדבר המרכזי
הקהה את שיניו = תוכיח לו שהוא טועה עד 

כדי כך שתגרום לו לבושה ולצער
נגאל = ניצל

מילון:

העדות = מצוות
מפטירין = אוכלים.
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ם ָמה הּוא אֹוֵמר: ַמה ּזֹאת? "ּתָ
ית ֲעָבִדים." ְצָרִים, ִמּבֵ ֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמּמִ ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו: "ּבְ

משימות:

סמנו בצבע את השאלה.  .1

סמנו בצבע אחר את התשובה.   .2

כתבו את השאלה במילים שלכם.   .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

כתבו את התשובה במילים שלכם.  .4

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

תם – שאלות לדיון:

למה מתכוון אדם כשהוא שואל- "מה זה?"? •

נסו לשער לאור התשובה- מהי שאלתו של התם? •

האם התם באמת לא יודע? •

האם התם מטומטם? •

האם תמימות פירושו ילדותיות? •

מה חיובי ומה שלילי בתמימות? •

האם לדעתכם- התשובה מספקת אדם שהוא תם? •

האם כעת לאחר התשובה הוא כבר לא תם? •

האם אתם מזדהים עם התם? •

ַאול- ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ "ְוׁשֶ
ה ה' ִלי  ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ יֹום ַההּוא ֵלאֹמר, ּבַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ֱאַמר: "ְוִהּגַ ּנֶ ַתח לֹו, ׁשֶ ַאּתְ ּפְ

ְצָרִים." ֵצאִתי ִמּמִ ּבְ

משימות:

סמנו בצבע את השאלה.  .1

סמנו בצבע אחר את התשובה.   .2

כתבו את השאלה במילים שלכם.   .3

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

כתבו את התשובה במילים שלכם.   .4

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

שאינו יודע לשאול – שאלות לדיון:

מה ההבדל בין אדם שאינו שואל לאדם שאינו יודע לשאול? •

האם זו אשמתו שאינו יודע לשאול? •

האם הוא דמות חיובית או שלילית? •

למה הכוונה ב- "את)ה( פתח לו"? •

מה המסר בתשובה? •

כיצד התשובה גורמת לבן הזה כן לשאול? •

האם גם לכם יש רגעים שאינכם רוצים או אינכם לשאול? •

 

אֹול." ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם, ְוֶאָחד ׁשֶ ע, ְוֶאָחד ּתָ ָרה ּתֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ֶנֶגד ַאְרּבָ "ּכְ

 

אֹול." ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ם, ְוֶאָחד ׁשֶ ע, ְוֶאָחד ּתָ ָרה ּתֹוָרה: ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרׁשָ ּבְ ָעה ָבִנים ּדִ ֶנֶגד ַאְרּבָ "ּכְ


