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 לוח השנה העברי.ובמועדים בשער זה מתמקד בחגים 
את הוא עם ישראל וארצו, ונקודת המבט הזבשער זה, כמו בספר כולו, הציר המרכזי 

 . מועדיםכל אחד מהמנחה את העיסוק ב
 מקורות מהמסורת –למקורות מגוונים חשוף את התלמידים היחידות בשער י דומיל

 עוד. ו , יצירות אמנות סרטוניםהיהודית, שירה מודרנית, שירים
הלימוד יעלו סוגיות מרכזיות הקשורות לחגים ולמועדים, והעיסוק בהן יסייע במהלך 

ינת ישראל העצמאית לתלמידים לבחון את מקומם ואת אופיים של החגים והמועדים במד
  .והריבונית

סגרת לבירור הקשר של מסיפור הגיבורי תרומתם הייחודית של את רצוי לציין כאן 
 ות עולים(היהודים בישראל ובתפוצות לחגים: ענבר )הצברית( ואורן ותמר )בנים למשפח

יציגו את המועדים מנקודת מבטם של היהודים החיים בארץ ישראל ובמדינת ישראל, 
 מייקל )ילד יהודי אנגלי( יציג את נקודת מבטם של היהודים בתפוצות. ואילו

בכמה מהיחידות במדריך למורה זה תוכלו למצוא הרחבה על מנהגי החגים בכמה עדות 
שיכול פעילות  מצורף דף על כך, לכל יחידה )במדריך למורה( נוסףובתפוצות ישראל. 

 . ל מנהגיולשמש לחזרה על מידע בסיסי על כל חג או מועד וע
 
 
 

 

 שער א': עם חוגג
  הקדמה למורה

 

 

 שער א':

 עם חוגג 

  :היחידות בשער

אווירת החג במרחב הציבור בישראל והקשר בין החג  : איפה אתם בחגים?ראש השנה .1
 לטבע הארץ־ישראלי.

 יום הכיפורים. הממד הציבורי של לכולם: כולם דואגים יום הכיפורים .2

ייחודו של חג הסוכות בארץ ישראל ומשמעות  : "בסוכות תשבו שבעת ימים"חג הסוכות .3
 הישיבה בסוכה.

ִעּתֹו :שמיני עצרת, שמחת תורה ו־ז' בחשוון .4 ביטוי למרכזיותה  –בקשת הגשם  גשם בְּ
 של ארץ ישראל בתודעה היהודית.

הלימוד אין יחידה המוקדשת ליום הזה, אולם יש, כמובן, : בספר רביןצחק הזיכרון לייום  *
משער ב': 'בשבילי  9חשיבות רבה לציין אותו. לקראת היום הזה, אפשר ללמד את יחידה 

בספר הלימוד(, העוסקת בקשר בין התנהגות מוסרית  109האגדה והמדרש' )עמ' 
 .לישיבה בארץ ישראל

 ערך חופש הדת. נאמנות ליהדות וְַּלֶזהּות היהודית :חנוכה .5

ביטוי לקשר בין עם  –נטיעת עצים  עם ישראל על אדמתו –עת לנטוע  :ט"ו בשבט .6
 ישראל לארץ ישראל.

פ   :פורים .7  חג הפורים.וב ערך האחדות במגילת אסתר ָרד או עם מאוחד?ַעם מְּ

 המושג 'עם' והיווצרות עם ישראל במצרים. ַעם נולד :פסח .8

תרומת ניצולי השואה שעלו  חיים חדשים בארץ ישראל :יום הזיכרון לשואה ולגבורה .9
 .ארצה למדינת ישראל ולחברה הישראלית

טקס הדלקת  –הטקס הרשמי בהר הרצל  בל לשמחהמא   :יום הזיכרון ויום העצמאות .10
 מבנה הטקס ומשמעותו. –המשואות 

בספר אין יחידה המוקדשת ליום זה. אפשר לציינו במועדו בלימוד יחידות  יום ירושלים: *
בספר  189-219'ירושלים בירת ישראל' )עמ'  –משער ד' )'המדינה וסמליה'(, פרק ג' 

 הלימוד(. 

סוגיות הקשורות לארץ ישראל ולהשתייכות לעם ישראל  ארץ ישראל –הכיוון  :שבועות .11
 העולות ממגילת רות.
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 מטרות יחידת הלימוד:
 ייחודיות שבכךלישראל ולאווירת החג במרחב הציבורי במדינת התלמידים  מודעותאת  פתחל. 
 זדמנויות שמזמנת שנה חדשהלדון בה. 
 ישראל. ארץה בעונה שהוא חל בל ,ראש השנה ו של החג,בין מהותשבהתאמה  ריהכל 
 

  שני שיעורים  :משך לימוד היחידה
 

 :מבנה היחידה

 )חידון( בסיסי על ראש השנהמידע 
 ההבדל בין אווירת החג בישראל לאווירה בתפוצות החגים בישראל, זה 'באוויר' :1חלק 

 קריאת השיר 'התחלה חדשה'  מתחדשים לקראת השנה החדשה :2חלק 

  הקשר בין הפעילות החקלאית בעונת הסתיו לחודש אלול בסתיו מתחילה שנה חדשה :3חלק 
 סיכום 

 

 מחשב ומקרן לפעילויות העשרה )בחירה(  :ציוד מיוחד

 מעטפות )אחת לכל תלמיד(                       

 

: ראש השנה1יחידה   
 איפה אתם בחגים?

בספר הלימוד 11-11עמ'   
 

 

 שער א':

 עם חוגג 

 על ראש השנה   מידע בסיסי
  בנספח תמצאו חידון שתוכלו לחלק לתלמידים, ובעזרתו לחזור על מידע בסיסי על אודות החג.

 ר לפתוח את השיעור בחידון, או לחלק אותו בסיומו, לפי שיקול הדעת של המורה.אפש
 
 
 
 (14-13)עמ' , זה 'באוויר' החגים בישראל. 1 

 ההבדל בין אווירת החג בישראל לאווירה בתפוצות
הזכירו לתלמידים שלהבדיל מהילדים האחרים בסיפור, מייקל במליאה.  את סיפור המסגרתקראו 

י מאנגלייה שבא לישראל לשנה, וזו הפעם הראשונה שהוא מבלה את חגי תשרי הוא ילד יהוד
 בארץ. עמדו על ייחודה של אווירת החג )כאן ראש השנה( בארץ ושאלו: 

איזה הבדל חשוב בין אווירת החג בארץ לאווירת החג בתפוצות מוזכר בסיפור? )החגים בארץ   –
 גם במרחב הציבורי(  אינם נחגגים רק במשפחה ובקהילה היהודית, אלא

 ממה נובע הבדל זה? –
 אילו דוגמאות בסיפור מדגימות את חגיגת החג בארץ בממד הציבורי? –
 כיצד משפיע ציון החג במרחב הציבורי על חוויית החג של הפרט? מדוע הוא מעצים אותה? –
 

 תקיעות השופר  –פעילות העשרה 
 מה שמעה תמר ברחוב?

 תוקע'. לקראת ראש השנה  מי שתוקע בשופר מכונה 'בעל
 מתאמנים בעלי התקיעה, כדי שיצליחו להפיק מן השופר 

 את הצלילים הנדרשים בזמן התפילה בבית הכנסת.  
 .סרטוןאפשר להשמיע בכיתה את צלילי השופר בעזרת 

 ע בעמוד זה, ציירו על הלוח ציור דומה לציור המופי
 ובקשו מהתלמידים לזהות  השמיעו שוב את צלילי השופר

 את הצלילים. 
 שימו לב שהתקיעה האחרונה בסרטון היא תקיעה ארוכה במיוחד, היא נקראת 'תקיעה גדולה'. 
עתה תוכלו לבקש מהתלמידים לחקות את צלילי השופר על פי ההנחיות שתתנו להם )תקיעה, 

 ולה( כפי שעושים בבתי הכנסת.שברים, תרועה, תקיעה גד

 המשך

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9n3RfS9In4w
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 (14)עמ' . מתחדשים לקראת השנה החדשה 2
 'התחלה חדשה'קריאת השיר 

 חדשה. השנה לת ההתחהפרט לבין חיי קשר השיר מ
 , ולאחר מכן לשאול: המובאת בשירלדף חדש, שנה חדשה  לעמוד על ההשוואה ביןכדאי 

מצב'? כיצד עשויה בדיקה זו של מעשיו בשנת מדוע הילד הדובר בשיר מתחיל בבחינה של 'ה –
 החולפת, לסייע לו לכתוב 'דף חדש'? 

 אילו מילים בשיר משקפות אופטימיות? ממה נובעת האופטימיות הזאת? –
 שלצד השיר, אפשר למלא במליאה. משימה ג' את

  . הזמינו כל תלמיד לערוך רשימה של דברים שהיה רוצה לשנות.1על פי שאלה 

  השנה החדשה שלי –ה פעילות העשר
אפשר לחלק לתלמידים מעטפות, ולבקש מכל תלמיד להכניס את הרשימה שכתב למעטפה, 

תשמרו שסבירו לסגור את המעטפה היטב, לרשום על המעטפה את שמו ולמסור אותה למורה. ה
לכל תלמיד את המעטפה שלו, והוא יבדוק אם אכן  ות המעטפות הסגורות, ובסוף השנה תחזירא

 את השינויים שקבע לעצמו לשנות.  שינה
 רצוי, כמובן, לאפשר שיחה באווירה פתוחה.  3סביב שאלה 

יש בכך ביטוי לתפיסה שהעבר אינו כובל את האדם,  ;ראש השנה הוא הזדמנות לשנות דברים
 שהאדם יכול לשנות ולתקן. 

 לתקן.   אם הסיק שרצוי לשנות, חובה עליו לנסות –תפיסה זו מטילה על האדם אחריות 
מהם הדברים שהם  . ולבחון1אפשר להזמין את התלמידים לחזור לרשימה שעשו בעקבות שאלה 

 .יכולים לשנות ומהם הדברים שאינם יכולים לשנות )כמו גובה האדם או צבע העיניים, למשל(
אפשר להעלות את הסיכוי להצליח בשינוי שהם רוצים כיצד גם לחשוב כדאי לעודד את התלמידים 

למשל, להפיק לקחים מהעבר )כפי שהילד הדובר בשיר עשה(, לתכנן שינוי הדרגתי אם  –ות לשנ
שינוי חד ומיידי נראה קשה מדי, להשתדל להתרחק ממקומות וממצבים שיהיו בהם פיתויים 

כדי להדגים את הדברים בדוגמאות מחיי התלמידים. למשל,  .גדולים לחזור על טעויות העבר
 לעזור לתלמיד לזכור להכין שיעורי בית בכל יום.אפשר לשאול מה יכול 

 

כוונו את התלמידים   (, אפשר למלא בזוגות או כל תלמידי בעצמו.13)אמצע עמ'  משימה א' את
לחשוב על מוצרים הנמכרים בחנויות, על פרסומות, ועל ברכות לקראת השנה החדשה 

ים לשתף את הכיתה המופיעות בכל מקום. לאחר כמה דקות אפשר להזמין את התלמיד
 במחשבותיהם.

 

 למטה( ואת המדרש שלצדו 13קוראים את דברי המחשב בתיבת הטקטס הירוקה )עמ' 
ומתמקדים בדרך הייחודית של המסורת היהודית להתחיל את השנה: התקיעות בשופר. פירוש 

המילה 'חודש' במדרש הוא ראש חודש תשרי, כלומר ראש השנה. בתחילת השנה המסורת 
ית קוראת לפרט ולחברה 'לעשות חשבון נפש', כלומר, לבחון את מעשינו בשנה שחלפה: היהוד
 צריך התנהגויות אילו? להפסיק רצוי ומה לעשות להמשיך רצוי מה? שעברה בשנה עשינו מה

 ? לעשות להתחיל רוצים היינו מעשים אילו – וגם? לשפר
 (.14' עמ תחילת)' ב ימהמשל אותם הפנו, המדרש את הבינו שהתלמידים שתוודאו לאחר

 השופר הוא מעין שעון  –פעילות העשרה 
( ראה בתקיעות השופר אמצעי להקיץ 11הרמב"ם )רבי משה בן מיימון, ספרד ומצרים, המאה־

בקשו מתלמידים להשוות בין )משנה תורה, הלכות תשובה, פרק ג' הלכה ז'(. את "הנרדמים מתרדמתם" 
 :משפט, ולהשלים את השעון מעוררלשופר 

 , היום כפי שבתחילת
 , צלצול השעון המעוררבעת שמיעת 

 : את עצמושואל האדם 
 מה עליי לעשות היום?

 
 

 , בתחילת השנהכך 
  ,תקיעות השופרבעת שמיעת 

 האדם שואל את עצמו: 
  מה עליי לעשות השנה?

 

 המשך

ראש השנה: 1יחידה   
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 מקורות להרחבה:
 (, חגים ומועדים: ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות ם הכהן )עורכיםדבורה והרב מנח

 .1998, כתר, ירושלים 17-25עמ' )כרך ב'(, 
 באתר החגים של משרד החינוך ראש השנה 

ראש השנה: 1יחידה   
 

 (16-15)עמ' ה נה חדש. בסתיו מתחילה ש1
 הקשר בין הפעילות החקלאית בסתיו לחודש אלול

ולנסות לענות  15המידע שבתיבה הירוקה, את המקור התלמודי בעמ'  כדאי לקרוא במליאה את
 (.15)בתחתית עמ'  משימה ד'במליאה על 

, חסה, של צמחים מגוונים, כמו גזר, פטרוזיליה, ארטישוקבארץ ישראל הסתיו היא עונת הזריעה 
 שמיר, צנון ועוד. רצוי לציין שחז"ל התעניינו מאוד בטבעה של הארץ וכמובן, בחקלאות. 

( נקשר קשר בין הפעילות 16ובקומיקס )בתחילת עמ'  (15בסיפור המסגרת )בתחתית עמ' 
 (.יותר לפורייה השנה את שיהפכו חדשים מעשים של' זריעה)'מהות החג ל בעונה החקלאית

( המדגים כיצד 16)בתחתית עמ' התעוררות"  –"בתשרי  רוא את המקורלסיכום, אפשר לק
בלוח העברי מעצים  החגים הקשר בין עונות השנה בארץ ישראל והפעילות החקלאית בהן למהות

חי בסביבה שאת חוויית החג. ואולי אין להתפלא שאת השורות האלה כתב בן קיבוץ, כלומר, אדם 
 חקלאית.

 

 סיכום
את לשאול אפשר . ישראל רת היהודית יש עוצמה חזקה במיוחד בארץלמסושיש הטוענים 
 . הזאת מה ביחידה שלמדנו עתה תומך בטענההתלמידים 

להבדיל מהחגים בחוץ לארץ, החגים בארץ ישראל הם חוויה כוללת יותר, חוויה המערבת כמה 
את תכני החג. רבדים בחיי האדם, מפני שסביבתו כולה )הן הציבור שמסביבו הן הטבע( מבטאים 

 בדרכים מגוונות.
 

 הלוח העברי  –פעילות העשרה 
בעזרת השיר 'התחלה חדשה' דנו במשמעות ראש 

. בראש השנה מתחילה שנה חדשה לאדם היחידהשנה 
 ישוב ויחגוג את חגיו.  עם ישראל כולובלוח העברי, 

באתר משרד אפשר להקרין את איור מעגל החגים 
ולבקש מהתלמידים לזהות את החגים והמועדים  החינוך

 על פי הסמלים המופיעים באיור. 
רצוי לכתוב על הלוח את שמות החודשים העבריים, את 
שמות החגים החלים בהם ואת התאריכים המדויקים של 

 –הלימוד כל חג )בקשו מהתלמידים לדפדף בספרי 
תאריכי החגים והמועדים מופיעים בתיבה הכחולה 

 שבראש העמוד הראשון בכל יחידה(. 
 –לחלופין, אפשר לבקש מהתלמידים לצייר מעגל חגים 

לעצב סמליל )אייקון( לכל חג בלוח העברי, לציירו בעונה 
המתאימה ולצדו לרשום את תאריך החג )ראו דף עבודה 

 (.בנספח

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/roshhashana/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/roshhashana/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/portalhagim/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/portalhagim/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/portalhagim/
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ראש השנהל חידון  
 

 תשובות לחידון:
על פי המסורת, בראש השנה נברא העולם. – . א1◄   
"יהיה רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שנהיה לראש ולא לזנב". . א.2◄   

שתהיה שנה מתוקה כדבש. –ב. תפוח בדבש   
 שייקרע רוע גזר דיננו. –גזר או קרע )דלעת(     
 שיסתלקו אויבינו. –סלק     
 שייתמו אויבינו. –תמר     
 .יום הזיכרון –ד  / א. 1◄ 

 יום הדין – ג/  ב        
 ;השם 'כסה' מזכיר שראש השנה חל בראש חודש )ראש חודש תשרי(, הירח אינו נראה בשמים והוא כאילו מכוסהאגב, 

 השם 'יום תרועה' מזכיר שבראש השנה תוקעים בשופר.
 כלומר יישארו בחיים., ם'אנו מאחלים שייכתבו ב'ספר החיי –. ב 4◄ 
התפילה הנאמרת מול הים, או ליד מקור מים חיים, בצהרי יומו הראשון של ראש השנה, נקראת  –שאלת בונוס ◄

 'תשליך'. בתפילה זו משליכים למים, כביכול, את החטאים, כדי לבטא את הרצון להיפטר מהם ולעולם ולא לחזור עליהם. 

 

ה במשפחות רבות אוכלים בראש השנ
מאכלים סמליים. אלו 'סימני החג'. למשל, 
 יש הנוהגים לאכול ראש כבש או ראש דג.

השלימו את הברכה הנאמרת על  .א
ה'  רצון מלפניךמאכלים אלו: "יהיה 

אלוהינו ואלוהי....... שנהיה...... ולא 
."....... 

הביאו עוד שתי דוגמאות ל'סימנים'  .ב
  והסבירו מה הם מסמלים.

 
 

 
 
 

מסורת, מה קרה בראש העל פי  ◄
 השנה? 

 א. נברא העולם 
 ב. נברא היהודי הראשון 

 ג. נבראו הג'ירפות
 

 

 לראש השנה כמה שמות:
   ה  כֶּסֶּ
   ראש השנה 
   יום הדין 
  יום הזיכרון 
 יום תרועה 
איזה משמות החג מזכיר לנו שעל פי  .א

המסורת בראש השנה האל נזכר בכל 
 המעשים שעשינו בשנה שחלפה?

מזכיר לנו שלאחר שהאל נזכר איזה שם  .ב
 במעשים הוא שופט אותנו על פיהם? 

בראש השנה, נהוג לברך את ידידינו 
 ותחתמו".  תכתבובברכה "לשנה טובה 

 היכן אנו מאחלים שהם ייכתבו?◄ 
 ברומן שסֹופר יכתוב עליהם .א
 ב'ספר החיים' שכותב אלוהים .ב
 בספר הטלפונים  .ג

 

 
 
 

 שאלת בונוס
הים בצהרי היום הראשון של וף אם תזדמנו לח ◄

ראש השנה, קרוב לוודאי שתראו אנשים מתפללים 
 מול הים. מנהג זה מכונה 'תשליך'. המתפללים

מרוקנים את כיסיהם או משליכים לים פירורי לחם. 
 ממה הם רוצים להיפטר?  מה מסמל המנהג הזה?

 

ִגזרו את התשובות, 
ולאחר מכן צלמו את דף 

 החידון.
 

2 

1 

1 

4 
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 מעגל החגים

 שימת החגים והמועדים שלמטה. ציירו )לפי הסדר ובעונה המתאימה( סמליל המסמל כל אחד מהם.עיינו בר .1
השלימו את הטבלה )כדי להשלים את התאריכים העבריים של כל חג ומועד תוכלו להיעזר בספר הלימוד.  .2

 .התאריך כתוב בתיבה הכחולה המופיעה בתחילת כל יחידה בשער 'עם חוגג'(
 

 תאריך סמליל )אייקון( ועדשם החג או המ עונה

   ראש השנה ◄ 

   יום הכיפורים◄ 

   סוכות◄ 

שמיני עצרת )המבשר ◄ 
 על בוא הגשם(

 
 שמחת תורה◄ 

1.............................. 
 
 
2............................. 

 

 י"ב בחשוון  יום הזיכרון ליצחק רבין◄  

   חנוכה◄ 

   פורים◄ 

   בשבטט"ו ◄ 

   פסח◄ 

   יום השואה◄ 

   יום הזיכרון ◄ 

   יום העצמאות◄ 

 י"ח באייר  ל"ג בעומר◄ 

 כ"ח באייר  יום ירושלים◄  

   שבועות ◄ 

 

 

 סתיו 

 
 

 חורף

 

 קיץ

 אביב 
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  : יום הכיפורים2יחידה 
 םכולם דואגים לכול

 בספר הלימוד 17-22עמ' 

 

 

 

 שער א':

 עם חוגג 

 (17)עמ'  את העםהן הגדול מייצג והכ. 1
 קורבנות הכוהן הגדול מכפרים על כל העם 
 משימה א' , ומלאו אתתכולהאת הפסוקים בתיבה הִקראו את דברי המחשב בתיבות הירוקות, ו

 למטה( במליאה. 17)עמ' 

אוהל ' המשכן' וגםהאוהל שבו עבדו בני ישראל את אלוהיהם במדבר נקרא ' מידע למורה:
לשם היה נכנס הכוהן הגדול ביום הכיפורים לבדו, ועורך את טקס הכפרה )לכן הילדים '. מועד

המקדש בסיפור המסגרת עומדים מול הכניסה לאוהל ואינם נכנסים אליו(. כשהוקם בית 
 –הגדול עורך את הטקס הזה בחלק הפנימי והקדוש ביותר בבית המקדש  בירושלים היה הכוהן

 קודש הקודשים. ב
יום הכיפורים הוא חג שמקורו בתורה, הוא יום המוקדש ל'כפרה', כלומר, לעשיית מעשים 

הקריב הכוהן הגדול קורבנות  –המביאים לכך שחטאים שחטאנו ייסלחו. בתקופת בית המקדש 
 )בין היתר, העידו הקורבנות על נכונות האדם לתת מרכושו כדי להשיג את מחילת האל(. 

, אפשר לבקש מהתלמידים להשוות בין סנגור במשפט לכוהן הגדול: מיהו 1לשאלה  בתשובה
 ? את מי מייצג כל אחד מהם? מה הם מבקשים? השופט שהם פונים אליו

 כפי שהסנגור אמור להיות שומר חוק למופת, הכוהן הגדול אמור להיות נקי לגמרי מחטאים.
ל חטאי ה עביקש מחיל הגדול כאשרהן ושער מה הרגיש הכהזמין את התלמידים לאפשר ל

שנה )ביום הכיפורים(, במקום הקדוש ביותר )בקודש בישראל, לבדו, ביום הקדוש ביותר 
 כו'.ו? חשש שלא יצליח ?אחריותאת כובד ה –הקודשים(? 

אילו מעשים יכול לעשות אדם שפגע  –מחזירה אותנו לימינו אנו: נדון בשאלה הכללית  2שאלה 
דרך הדוגמה של ילד ששבר חלון בעת ששיחק  –ר על חטא שחטא כלפיו? באדם אחר כדי לכפ

בכדור. שימו לב: דוגמה זו מראה שגם אם פגענו באדם בלי כוונה, יש לתקן את העוול שגרמנו. 
בעקבות מקרה זה, אפשר לציין שבקשת סליחה ותיקון החלון הם מעשים ממשיים הדורשים 

ליחה, ותיקון החלון דורש 'הקרבה' של זמן וכסף. לא נעים להודות באשמה ולבקש ס –מאמץ 
עתה אפשר לחקור את מהות הכפרה ולשאול מדוע עשיית מאמצים כאלה עשויה לגרום לאדם 

 שפגענו בו לסלוח לנו.
 

 
 

   

 מטרות יחידת הלימוד:
 .'ללמוד את המקור התנ"כי ליום הכיפורים ולמושג 'כפרה 
  מאמץ המשותף של עם ישראל לכפר על לחלקו של כל אדם בישראל ב מודעותלפתח

 עוונותיו, מתוך סולידריות ושאיפה לאחדות.
  הווידוי. –להכיר את אחת התפילות המרכזיות ביום הכיפורים 
  מרחב הציבורי במדינת ה המיוחדת ביום הכיפורים בלאווירלהפנות את תשומת הלב

 . ייחודיות שבכךלישראל ו

 כשני שיעורים משך לימוד היחידה:

 :ה היחידהמבנ

 עםהקורבנות הכוהן הגדול מכפרים על כל  הכוהן הגדול מייצג את העם :1חלק 
 כולם מתוודים על כל החטאים  –הווידוי  כולם דואגים לכולם :2חלק 
 מדרש על ערבות הדדית כולנו באותה הספינה :3חלק 

 היכרות עם פיוטים מתפילת יום הכיפורים שרים ביום הכיפורים פעילות העשרה:
חידון יום הכיפורים בארץ במרחב בציבורי סיום:  

 עשרה(ההת מחשב עם מקרן )לפעילו ציוד מיוחד:
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 (19-18)עמי  . כולם דואגים לכולם2
 כולם מתוודים על כל החטאים  –הווידוי 

 (. 18ִקראו את סיפור המסגרת ואת דברי המחשב בתיבה הירוקה )עמ' 

יל כל בית ישראל, כבר בתקופת המקרא השתתפו אף על פי שהכוהן הגדול ביקש מחילה בשב
ֵֹׁתיכֶּם"  הציווי של הכוונות אחת זו. הזאת המשותפת במשימהבני העם  ת נְַפש ם אֶּ )ויקרא "וְִענִיתֶּ

 שבעקבותיו הם נמנעו, למשל, מלאכול ומלשתות ביום הכיפורים.  כ"ג, כ"ז(,
ן חשוב לעמוד על ערך הערבות בסוף היחידה נזכיר את האיסורים האחרים ביום הכיפורים. כא

 ההדדית. נרחיב עליו מיד, בהקשר לתפילת הווידוי.

למטה(. תחילה רצוי להתעכב על  18קראו במליאה את תפילת הווידוי בתיבה הכתומה )עמ' 
ר " ההקדמה לווידוי, המבהירה את מטרת התפילה. רצוי להשוותה לפסוק ַבֲעדֹו )הכוהן הגדול( וְִכפֶּ

ֵאל ּוְבַעד ֵבית קראו את גוף התפילה והדגישו שכל  .)ויקרא, פרק ט"ז פסוק י"ז(ֹו, ּוְבַעד כָּל ְקַהל יְִשרָּ
מתפלל מתוודה ומקבל אחריות לחטאים שעשה, וגם לחטאים שלא עשה, אך שיש להניח 

אחריות מקבל ושליח הציבור, כל אחד מהמתפללים הגדול  הןו. כמו הכשיהודים אחרים עשו
 (.19)עמ'  משימה ב'ישראל. ענו יחד על מביע אכפתיות ודאגה לכלל ם ואישית למעשי

 אגב, תפילת הווידוי היא רק דוגמה אחת. תפילות רבות מבטאות את הסולידריות היהודית. 
רצוי לבקש מהתלמידים לספר על מקרים שבהם ביקשו ממישהו לסלוח לאדם  מחיי התלמידים:

 וכו'(.אחר )למשל, לאח קטן, לתלמיד אחר בכיתה 
באמצע(. הערבות ההדדית נחשבת לערך  19סכמו את החלק הזה בקריאת סיפור המסגרת )עמ' 

 עוסקים בעניין זה. מייקל מרכזי כל כך בעם היהודי, שיש הרואים בה תכונה ייחודית לו. דבריו של

 (20-19)עמ'  . כולנו באותה ספינה1
 מדרש על ערבות הדדית

 משימה ג'למטה(. את  19רש בתיבה הוורודה )עמ' קראו את סיפור המסגרת ואת המד
במדרש ממחיש את הרעיון שמעשי היחיד עשויים להשפיע על  אפשר למלא בזוגות. הסיפור

( 3)שאלה  וידוי בגוף ראשון רביםו. ניסוח תפילת ה2בשאלה כמו בדוגמה ש –החברה כולה 
לעוולות הנעשות אי ושבמידה מסוימת הוא אחר ,כך שהאדם אינו חי בבועההכרה במבטא 

באה להמחיש את הרעיון דונו בחברותא המשימה ב. בסביבתו ושאותן לא פעל למנוע
המורכב למדי המובא במדרש. דוגמה לכך יכולה להיות, למשל, ילד המעליב ילד אחר בכיתה 

 גם באווירה הכללית בכיתה.אינו פוגע רק בילד שהעליב, אלא 

 ביטוי בחוברת()אין לחלק זה שרים ביום הכיפורים 
 פעילות העשרה  

 לכל עדה פיוטים משלה.  כלומר שירי קודש. ,נוספו פיוטים יום בכיפורים,לתפילות 
, גם תפילות ופיוטים אחרים, וידויותפילת ה. כמו שיר עם תלמידים שניים מהםכדאי לבכיתה 

ראו נספח( מילות הפיוטים )לתלמידים את לחלק כדאי הדדית. הערבות את המשקפים הפיוטים 
 .'אל נורא עלילה'ולאחר מכן את הפיוט  'כי אנו עמך'תחילה את הפיוט , בכיתהם תוולהשמיע א
 בגוף ראשון רבים.גם הפיוטים האלה כתובים וידוי, כמו הושימו לב ש

 'בחזרת שליח הציבור בתפילות יום  ,וידויופיוט אנונימי קדום, ששרים לפני ה הוא 'כי אנו עמך
אפשר  פעמים ביום הכיפורים. וכמה פיוט כמהאת השרים כלומר, ות אשכנז. הכיפורים בקהיל

  .אורן צור ונדב בכרהפיוט בביצוע  להשמיע את
שורות פיוט למדרש האומר שכולנו באותה ספינה? )כל המה הקשר בין הבכיתה אפשר לשאול: 

 מוצג כגוף אחד(, והעם ישראללעם בין האל  יחסעוסקות ב
 בחרו שורה אחת מהפיוט והסבירו את בחירתכם.  –
 (.י אני בניך ואתה אבינו"? )אחווהמהו היחס בין בני העם היהודי המשתקף במילים "כ –

 המשך

יום הכיפורים: 2יחידה   
 

http://www.youtube.com/watch?v=r04xVZlEp74
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 מקורות להרחבה:
 נה, יום הכיפורים, חג הסוכות (, חגים ומועדים: ראש השדבורה והרב מנחם הכהן )עורכים

  .1998, כתר, ירושלים 28-30)כרך ב'(, עמ' 
 באתר החגים של משרד החינוך יום הכיפורים 
 ' אל נורא עלילה', ו'כי אנו עמךאתר 'הזמנה לפיוט': הפיוטים  ' 
 

 )נספח(וחידון  (20)עמ' יום הכיפורים במרחב הציבורי  –סיום 
הכיפורים במדינת ישראל (. יום 20קראו את סיפור המסגרת המסכם את היחידה )עמ' 

נושא אופי שאין לו בשום מקום אחר בעולם. הילדים בסיפור המסגרת דנים בכך 
ומדגישים שלצד המימד האישי של יום הכיפורים, נוצרת ביישובים היהודיים בארץ ביום 

 זה אווירה מיוחדת.
 

  חידון:
מידע בסיסי על על תמצאו חידון שאפשר לחלק לתלמידים. בעזרתו תוכלו לחזור  נספחב

החג. יש להדגיש כיצד הפרטים המוזכרים בחידון יוצרים תחושה שיום הכיפורים הוא יום 
 מיוחד. 
 :לשאלות תשובות

 . מנהג עתיקוא תרנגול הבאמצעות הכפרות נכון.  .1
 להיפטר מהם. כדי האדם מבקש להעביר את חטאיו לתרנגול 

 .נתינת צדקהבכיום רבים מעדיפים לכפר על חטאיהם 
 וכך כתוב:  נכון. .2

 וברחיצה  "יום הכיפורים אסור באכילה ובשתייה
 )שימוש בקרמים, בשמנים ובמוצרי איפור(ובסיכה 

 )נעילת נעלי עור(ובנעילת הסנדל 
 ".)קיום יחסים אינטימיים(ובתשמיש המטה 

 )משנה, מסכת יומא, פרק ח' משנה א'( 

  .ם""ְוִעִניֶתם ֶאת ַנְפשֵֹׁתיכֶ  קשרו משנה זו לציווי
 ולהימנע  נהוג ללבוש לבן. א. 1

 .מנעילת נעלי עור )ראו במשנה שלעיל(
 .א .4
 תפילת נעילה נועלת )מסיימת( את היום.. ב. 5

 

אינה הסיבה . הדאגה לסביבה ב. 1
יום בדיעבד אך  ,להשבתת התנועה

". כדאי יום ירוקאכן "הוא  יםכיפורה
לציין לתלמידים שלהבדיל משבתות 

ם, שגם בהם אסור לנסוע ומועדים אחרי
על פי ההלכה, ביום הכיפורים גם מי 
 שאינם שומרי מסורת אינם נוסעים.
ניתן לראות בכך דוגמה למאמץ 

קולקטיבי ליצור אווירה מיוחדת בחג 
 זה.

 . א.7
 . ב.8
 

 

  'הוא פיוט ששרים בפתיחת תפילת הנעילה )התפילה המסיימת את 'אל נורא עלילה
בבתי הכנסת של עדות המזרח. את המילים כתב רבי משה אבן עזרא, תפילות יום הכיפורים( 

שבו הזמר מאיר בנאי שר את הפיוט בניגון  סרטון. אנו ממליצים להקרין 11בספרד במאה־
 משתי סיבות:מסורתי בהופעה. הביצוע הזה מומלץ 

 קוצרת וקלה יותר להבנה של הפיוט.מאיר בנאי שר גרסה מ
הביצוע הזה מדגים את התעניינותם של זמרים ישראלים בעת האחרונה בפיוטים מן המסורת. 
בעקבות תופעה זו נכנסו פיוטים רבים לבתים רבים בישראל, דרך הרדיו דרך הִמרשתת ודרך 

 נגן התקליטורים, ולאו דווקא דרך בתי הכנסת. 
 

 המשך

כיפוריםיום ה: 2יחידה   
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/RoshHashana/Sliha/Yomhakipurim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/RoshHashana/Sliha/Yomhakipurim/
http://www.piyut.org.il/tradition/1791.html?currPerformance=2332
http://www.piyut.org.il/textual/108.html
http://www.youtube.com/watch?v=tzXhZPwvlkI
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ליום הכיפורים חידון  

 מספר אורן:כך 

הימים שלפני יום הכיפורים הם, לכאורה, ימים 

רגילים, אם כי באמצעי התקשורת שומעים על בואו 

של "היום הכי קדוש בשנה", על הדרכים להתמודד 

וכו'. ואז בא ערב יום  1מנהג הכפרותעם הצום, על 

קם מאוחר )אין בביתי זהו יום מיוחד. אני  ;הכיפורים

בית ספר ביום הזה( והבוקר רגוע בדרך כלל. אולם 

לקראת השעה שלוש אחרי הצהריים מתחילים 

 'להגביר את הקצב'... 

זה מתחיל ב"האם כולם כבר התקלחו?" טוב, אני 

 2.להתקלחהולך 

וממשיך ב"מהר, תתלבש לחג". טוב, אני הולך 

 1 .להתלבש
 

השעה רק  אחר כך באה הקריאה: "בואו לאכול!"
  4.הצום, אבל זאת הסעודה שלפני תחילת 15:30

במהלך הארוחה אבא מסתכל על השעון כמה וכמה 

פעמים ומעדכן אותנו מה השעה: "השעה כבר 

", "השעה כבר 15:50", "השעה כבר 15:40

", ובכל פעם מוסיף: "אני לא רוצה לאחר". 16:10

אף על פי שההורים שלי אינם דתיים, כמו רבים 

ם, הם הולכים לבית הכנסת ביום הכיפורים, אחרי

הפותחות את היום ומסיימות בעיקר לתפילות 

ומיד , לאחר הארוחה אנחנו מדליקים נרות 5.אותו

  אחר כך יוצאים לבית הכנסת.
 

החזרה מבית הכנסת בערב יום הכיפורים ארוכה 

מאוד. איש אינו ממהר לשוב הביתה. לעתים קרובות 

־אט מבית שבים גם הם אטפוגשים ברחוב מכרים ה

 הכנסת.
 

שאין כמוהו בשום   1שורר בעיר שקטלמחרת בבוקר 

זהו יום של דממה, יום המוקדש  .יום אחר בשנה

 למחשבה ולחשבון נפש. 
 

יום הכיפורים מסתיים עם צאת הכוכבים. אז חוזר 
הרעש אל העיר. בבתי הכסת תוקעים בשופר, 

מתכנסים  – משפחתי ואני –ואנחנו  7,שריםרוקדים ו

לארוחת חגיגית, גם היא רועשת במקצת. ויש עוד 
רעש מיוחד ששומעים במוצאי יום הכיפורים, יודעים 

 8 ?מהו הרעש הזה
 
 

 מהו הרעש הזה?  .8

שאגה של אריה  .א
 . רעב

דפיקות הפטישים  .ב
של מי שמתחילים 

 לבנות סוכה.

מדוע נפסקת  .1

תנועת המכוניות ביום 
הכיפורים בערים 

היהודיות  ובשכונות
 בארץ?

כדי להפחית את  .א
 זיהום האוויר. 

משום שעל פי  .ב
המסורת 
, אין היהודית

לנסוע במכוניות 
 .ביום הכיפורים

 

תפילת 'כל נדרי'  .5

פותחת את יום 
הכיפורים. כיצד 
נקראת התפילה 

 המסיימת את היום? 

 תפילת ביי־ביי א.

 נעילה תפילת ב.
 
 

 
 

 

על פי המסורת,  .2

ום אסור להתקלח בי
 הכיפורים עצמו.  

 נכון / לא נכון?
 
 

 

עזרו לאורן לבחור  .1

לבוש הולם ליום 
 הכיפורים:

חולצה  לבנה,  .א
מכנסיים לבנים 

ונעלי ספורט לבנות 
 מבד.

חולצה שחורה,  .ב
מכנסיים שחורים 

שחורות  ונעלי עור
 ת(.-ו-ח-צ-ח-ו-צ-מ

 

כיצד נקראת  .4

הסעודה שלפני 
 תחילת הצום?

 –סעודה מפסקת  .א
 לאחריהכי 

 מפסיקים לאכול.
 –סעודה מספקת  .ב

היא מזינה  כי
 וטעימה.

 
 

מה שרים בסוף  .7

התפילה ביום 
  הכיפורים?

לשנה הבאה  .א
 בירושלים 

סביבון, סוב,  .ב
 סוב, סוב

 אחד מי יודע? .ג

בערב יום   .1

הכיפורים יש 
הנוהגים לעשות 

מעשה  –'כפרות' 
סמלי שבו מסובבים 
סביב הראש תרנגול 

, המיועד לשחיטה
וחטאי האדם 

מועברים, כביכול, 
לתרנגול. כיום רבים 

לעשות  נוהגים
כפרות בכסף הניתן 

 לצדקה. 

 נכון / לא נכון?
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ביום הכיפורים שרים  
 

 מהו פיוט?
 לכל עדה פיוטים משלה. פיוט הוא שיר קודש. 

 

 כי אנו עמך
יום תפילות פיוט המושר כמה פעמים לאורך 

 הכיפורים בקהילות אשכנז.

 

ה ֱאֹלֵהינּו ָך ְוַאתָּ י ָאנּו ַעמֶּ   כִּ

ינּו ה ָאבִּ נֶּיָך ְוַאתָּ  ָאנּו בָּ

ה ֲאדֹוֵננּו יָך ְוַאתָּ דֶּ  ָאנּו ֲעבָּ

ְלֵקנּו ה חֶּ לֶָּך ְוַאתָּ  ָאנּו ְקהָּ

ֵלנּו* ה גֹורָּ ָך ְוַאתָּ תֶּ  ָאנּו ַנֲחלָּ

ה רֹוֵענּו  ָאנּו ֹצאנֶָּך ְוַאתָּ

ה נֹוְטֵרנּו ָך ְוַאתָּ  ָאנּו ַכְרמֶּ

ה יֹוְצֵרנּוָאנּו ְפע   ָך ְוַאתָּ  לָּתֶּ

ה דֹוֵדנּו ָך* ְוַאתָּ  ָאנּו ַרְעיָּתֶּ

ה ֱאֹלֵהינּו ָך* ְוַאתָּ  ָאנּו ְסג לָּתֶּ

ה ַמְלֵכנּו ָך ְוַאתָּ  ָאנּו ַעמֶּ

יֵרנּו ה ַמֲאמִּ יָך* ְוַאתָּ ירֶּ  .ָאנּו ַמֲאמִּ

 
 פירושי מילים:
ֵלנּו  ה גֹורָּ  אתה קובע את גורלנו –ְוַאתָּ

ָך  אהובהאשתך ה – ַרְעיָּתֶּ
ָך  בחרת בנו – ָאנּו ְסג לָּתֶּ
יָך ירֶּ  מייחדים אותך  – ַמֲאמִּ

 אל נורא עלילה
פיוט לתפילת הנעילה )התפילה האחרונה 

ביום הכיפורים( בקהילות של בני עדות 
 המזרח.

 
ה,  ילָּ א ֲעלִּ ילָּה, ֵאל נֹורָּ א ֲעלִּ  ֵאל נֹורָּ
ילָּה ְשַעת ַהְנעִּ ילָּה בִּ נּו ְמחִּ יא לָּ  ַהְמצִּ

 
י ם ְוַכְחַשםשֹוְפכִּ ְשעָּ ם, ְמֵחה פִּ  ם ְלָך ַנְפשָּ

ילָּה ְשַעת ַהְנעִּ ילָּה בִּ יֵאם ְמחִּ  ְוַהְמצִּ
 

ם ת ְיֵמיהֶּ ם, ְוַחֵדש אֶּ יהֶּ ְדַקת ֲאבִּ  ְזֹכר צִּ
ילָּה ְשַעת ַהְנעִּ לָּה בִּ ם ּוְתחִּ דֶּ  ְכקֶּ

 
ָאבֹות ים ְוהָּ נִּ ים ַרבֹות, ַהבָּ נִּ ְזכּו ְלשָּ  תִּ

ְש  ה בִּ ֳהלָּ ה ּוְבצָּ יצָּ ילָּהְבדִּ  ַעת ַהְנעִּ
 

יֵאל יָּהּו ְוַגְברִּ ֵאל, ֵאלִּ ְשרָּ ֵאל ַשר יִּ יכָּ  מִּ
ילָּה ְשַעת ַהְנעִּ לָּה בִּ  .ַבְשרּו נָּא ַהְגא 

 
 

 פירושי מילים:
א  ילָּה ֵאל נֹורָּ אלוהים הוא בעל עלילות,  –ֲעלִּ
 מעשים

ה  ילָּ ְשַעת ַהְנעִּ  בשעת נעילת שערי השמים,  –בִּ
 בשעת תפילת הנעילה  

 והשקר שלהם  –ְחַשם ְוכַ 
לָּה   ביאת המשיח –ַהְגא 
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  : חג הסוכות1יחידה 
ַעת יִָמים" בּו ִשבְּ שְּ כ ת ּת  "ַבסֻּ  

בספר הלימוד 21עמ'   

 

 

 שער א':
 עם חוגג 

 

 (21)עמ' . ייחודיות חג הסוכות בישראל 1
 חג הסוכות בתפוצות לעומת חג הסוכות בישראל

 למעלה(.  21)עמ'  חילת סיפור המסגרת והתבוננו בתצלוםתראו את קִ 

 נבנות סוכות בערים וביישובים היהודיים, ולפעמים גם –בחג הסוכות משתנה הנוף הישראלי 
וגופים מעין אלו, הדואגים לספק  ,בטבע )בזכות רשות הגנים הלאומיים, החברה להגנת הטבע

ש השנה ויום הכיפורים הזכרנו שבישראל סוכות ציבוריות למטיילים בחג(. ביחידות על רא
מורגשים החגים גם במרחב הציבורי. חג הסוכות הוא עוד דוגמה לכך ולייחודה של מדינת ישראל 

  –בחוץ לארץ המצב אחר  כאן, בארץ, צצות סוכות בכל מקום. ,בהקשר זה. כאמור
וט ומספר היהודים בתפוצות )להוציא שכונות מסוימות בערים ספורות בעולם( היהודים הם מיע

אלא אם יש ברשותם גינה  ,יהודים לא יבנו סוכה ,לארץ לכן, בחוץהבונים סוכות קטן עוד יותר. 
או לא שלא ירצו  ,פרטית או מרפסת פתוחה, וגם במקרים אלו, לא תמיד ירצו להפריע לשכניהם

בל לקיים את סוכה. בקהילות היהודיות בחוץ לארץ מקו בהתנגדות שאר הדיירים לבנייתלהיתקל 
ילד , מצוות הישיבה בסוכה בסוכות הנבנות בחצרות בתי הכנסת. מכאן אפשר להבין מדוע מייקל

 מתפלא למראה ריבוי הסוכות ברחובות. ,יהודי מאנגלייה
 

נזמין את התלמידים להיזכר במנהגים של  הצעה לפעילות נוספת:
ת את יוכלו לחוויצד ולהציע הצעות ליהודי התפוצות כ ,חג הסוכות

גם אם אינם יכולים לבנות סוכה )למשל, לקחת חופשה  ,חגה
לסעוד  ;בחו"ל חג הסוכות אינו שבתון –בחג הסוכות מהעבודה 

 ;ליטול את ארבעת המינים ;סעודה אחת בסוכה בבית כנסת קרוב
להכין קישוטים לסוכת בית  ;לאכול מטעמים מיוחדים לחג הסוכות

 הכנסת ועוד.( 
 

 הערה מקדימה
ן שבדרך כלל לא עומד לרשות המורים זמן רב ללמד על חג הסוכות, היחידה כיוו

המוקדשת לחג זה בספר הלימוד קצרה מאוד. עם זאת, יחידה זו היא בסיס, ואפשר 
 על פי הרצון והצורך )ראו פעילויות להעשרה(. הלהרחיב אות

 מטרות יחידת הלימוד: 
  הציבורי במדינת ישראל  מרחבה המיוחדת בחג הסוכות בלאווירמודעות לפתח

 .ייחודיות שבכךלו
  שחג הסוכות הוא חג מן התורה, ולקשר בין החג לבין מה שנלמד בשיעורי תנ"ך ללמוד

 שראל.על תולדות עם י

 .להבין את מהות הישיבה בסוכה 

 שיעור אחד, אפשרות להרחבה  משך לימוד היחידה:

 :מבנה היחידה

 סוכות בתפוצות לעומת חג הסוכות בישראל חג ה ייחודיות חג הסוכות בישראל: 1חלק 
ַעי: 2חלק     הסוכה היא דירת ַארְּ
  אחד משלושת הרגלים –סוכות : 3חלק 
על חג הסוכות(.)חזרה על מידע כללי  לסוכותחידון סיום:   

 

 המשך
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 'יום טוב שני של גלויות'  –מידע להעשרה 
הראשון והשני( ואת , את פסח )החג את חג הסוכות )יומו הראשון של החג(, כמו את שמיני עצרת

שבועות, חוגגים בתפוצות במשך יומיים. הסיבה לכך היא, שבעבר, לפני שנקבע לוח השנה העברי 
 ולאחרהשני בארץ ישראל בתקופת בית המקדש הקבוע, הייתה הסנהדרין )בית הדין הגבוה 

או את הלבנה בחידושה, ת של שני עדים שרדּו( מכריזה על תחילת כל חודש חדש על פי עֵ חורבנו
וההודעה על כך הייתה מועברת על ידי שליחים לכל הקהילות. בגלל החשש שהודעה לא תגיע 

, תיקנו ספק במועד החגיםלמקומות המרוחקים מירושלים עד 'יום טוב' )כלומר עד החג( וייווצר 
בו גם , וינהגו (ובספק יום ט) 'ספיקא דיומא'יום נוסף, לכל חג יוסיפו במקומות המרוחקים חז"ל ש

 .. היום הנוסף נקרא יום טוב שני של גלויותהחגדיני  כלאת 
, חוגגים את יום רצופיםיומיים הקושי לצום בשל  –ים כיפורהלכך יש שני יוצאים מן הכלל: יום 

אפשר להודיע לא היה מכיוון שראש השנה חל בראש חודש,  –ראש השנה ו הכיפורים רק יום אחד;
 ,יומייםבמשך שראש השנה ייחגג לכן קבעו הוא יחול, ו קלירושלים באיזה יום בדיולמקומות שמחוץ 

  ב' בתשרי, בכל המקומות.־וב בתשרי א'־ב
המשיכו יהודי התפוצות  ,הלוח העברינקבע על פי הראייה וי שהפסיקו לקדש את החודש גם אחר
 .', וכך הם נוהגים גם היוםטוב שני של גלויות את 'יום לחגוג

 
 
 
 

 (21)עמ' הסוכה היא דירת ארעי . 2
של תמר מכוונת להיותה של הסוכה 'דירת ארעי'.  על סופו של סיפור המסגרת. שאלתהזרו חִ 

לפני שתיגשו לפסוקים המשיבים לשאלתה של תמר, רצוי ללמד את הביטוי 'דירת ַאְרַעי' )או: 
 ע', זמני.בַ י(. 'ארעי' הוא ההפך מ'קֶּ אִ רָּ עֲ 

תחילה נשאל מהו הזמן הקצוב לישיבה . (21)בעמ'  משימהה או אתומל את הפסוקיםקראו 
ולשרטט על הלוח ציר  ,בסוכה. מכאן אפשר לחזור לתאריך חג הסוכות המופיע בראש היחידה

 זמן שימחיש את ריבוי החגים בחודש תשרי.
אפשר לשאול את התלמידים: למה חשוב לזכור אירועים  ,עוסקת בזיכרוןה 1שאלה בתשובה ל

 חשו לפני זמן רב כל כך?שהתר
על פי המתואר במקרא, הסוכות הגנו על בני ישראל מפני כמה  –עוסקת באירועי העבר  2שאלה 

עם זאת, להם צל.  געי המדבר, בעיקר מפגעי מזג האוויר )שמש לוהטת, רוחות וקור( ונתנומפִ 
, עקרבים ועוד(. הסוכה היא מבנה 'קל', היא לא הייתה יכולה להגן בפני חיות המדבר )נחשים

 ההגנה שהסוכה מספקת היא חלקית.
מובן שחווית הישיבה במבנה חלופי לכמה ימים, כמו באוהל בקמפינג, כמו  ,3שאלה בתשובה ל

מיוחדת, חגיגית  בבתים מאולתרים שילדים אוהבים לבנות לעצמם בבית ומחוצה לו, היא חוויה
במו ידנו יש סיפוק רב. אולם, לישיבה ומשמחת. נוסף על כך, בישיבה בבית שבנינו וקישטנו 

כאמור, הסוכה היא מבנה צנוע ולא חזק. חז"ל ראו בישיבה בסוכה דרך  –בסוכה יש גם פן אחר 
 להמחיש ליהודים את פגיעותם ואת הצורך בהשגחה ובהגנה. 

בהקשר זה אפשר להזכיר את המנהג שלא לאטום את הסכך לגמרי, אלא להשאיר 
ממש, את השמים  – ר לראות את השמים ואת הכוכביםבו מרווחים שדרכם אפש
זיכרון ווה בַ ת מל  המטפורי. עם זאת, ההיזכרות בפגיעּו וגם את 'השמים' במובן

שלמרות התנאים הקשים במדבר, עם ישראל שרד והגיע לארץ ישראל, כלומר, 
היה מי שהגן עליו, ובכך יש מסר אופטימי. השהות בסוכה הארעית עשויה לגרום 

להעריך יותר את היציבות בשאר ימות השנה. אפשר לשאול את התלמידים  לנו
איזו תחושה מעניקה לנו  ? )בית, הורים וכו'(בחיי היום־יום עלינונים מגִ מה ומי 

איך אנחנו מרגישים  )ביטחון, כוח, אומץ ליזום דברים חדשים וכו'( ?אתההגנה הז
 ? ועוד.כלפי המגנים עלינו
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חג הסוכות: 1יחידה   
 

 (21)עמ' אחד מ'שלושת הרגלים'  –. סוכות 1
  .(למטה 21' )עמ במסגרת כדאי לדעתקראו את ההסברים 

' של היחידה על סוכות צרּהבגלל 'קֹו '.רגליםת השלוש', פסח ושבועות מכונים החגים סוכות
 ',לדעתי אכד'הקטע את (. כאן די בקרי38 ו עמ'אל פסח )רעביחידה בעניין זה הרחבנו 

 רגלים. שלושת ההחברתי של  המדגיש את הצד

 
 פעילות העשרה 

שבית בזמן בהקשר זה אפשר להציג לתלמידים מדרש המספר על נסים שאירעו בירושלים 
 :אלהה 'נסים'קיים. ברשימת הנסים מופיעים שני ההיה המקדש 

 

 

  שאישן עליה בירושלים, מיטהמצאתי  לחברו: לאמעולם לא אמר אדם 

 שאלין בירושלים. מעולם לא אמר אדם לחברו: צר לי המקום
 )מדרש אבות דרבי נתן, פרק ל"ה סעיף א'(

 
 

בסוכות )וגם לרגל אפשר לצפות שלא כל העולים היה : מדוע תלמידיםאפשר לשאול את ה
יצד אפשר להסביר לירושלים(. כעלו  משום שהמוניםאו איפה ללון? )ברגלים האחרים( ימצ

ובחג הסוכות, אולי גם , אירחו את העולים בבתיהםמצאו מקום ללון? )תושבי ירושלים  לוכהש
 ?כך, גרם להם לנהוג כםבסוכותיהם(. מה, לדעת

  
 

 פעילות העשרה 
סוכה היא בית שאפשר לגור בו, אך זו 'דירת ארעי', דירה 

 שאינה יציבה. ה'מתח' הזה מתבטא גם בהלכות סוכה.
 תחילה נחזור על ההלכות, שאולי מוכרות לתלמידים:  א.
  למה כל הסוכות בתצלום בנויות מחוץ לבתים? )סוכה

מתחת סוכה אין לבנות  ;נבנית מתחת לכיפת השמים
 לגג או לעץ(.

  מה מכסה את הסוכות? )סכך מצמחים שנקטפו זה
 כן' מצמחים מעובדים ]למשל מחצלת[;עתה, או 'סכך מו
הסוכה בצמחים שהם 'מחוברים אסור לכסות את 

 לקרקע'(.
  ְנות, אך סוכה פָּ מהי צורת הסוכות? בדרך כלל הסוכות רבועות או מלבניות ויש להן ארבע ד

ס' כ' ה' כמו באותיות שלוש דפנות ואפילו שתיים וחצי )רק נחשבת כשרה גם אם יש בה 
כה בכתיב חסר, כפי שהיא כתובה בתורה:  קווים  3', סם באות קווי 4המרכיבות את המילה ס 

 '(.הקווים באות  2.5', כבאות 
 'פילוא ;ממה בונים את דפנות הסוכה? אפשר להשתמש בכל החומרים: בד, עץ, מתכת וכו 

 קירות אבן מתאימים.
בטא את היותה  עתה נשאל: מה בהלכות האלה משקף שסוכה היא בית של ממש, ומה מ ב.

ו אטום; הסוכה נבנית מתחת לשמים ולא מתחת גג; 'דירת ארעי'? )לסוכה יש סכך, אך הסכך אינ
 שתיים וחצי דפנות כדי שתחשב לסוכה כשרה(.  ותאך מספיק ,יש לסוכה דפנות

 

 
 
 
 

  
 

 המשך
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 חידון לסוכות –סיום 
 מידע בסיסי על החג

  

 תשובות לחידון )החידון עצמו בעמוד הבא. תוכלו לצלם את העמוד ולחלקו לתלמידים(
חה. בשנים אחרונות התפתח המנהג להזמין לסוכה גם שבע אושפיזות, זו שאלה פתו .7

אך לא נקבעה 'רשימה סגורה'. יש הנוהגים להזמין שבע מהדמויות האלה: שרה, רבקה, 
רחל, לאה )לפעמים גם זִלפה וִבלהה(, מרים הנביאה, דבורה השופטת, אסתר המלכה, 

ת )מנומקות(, ובהן גם נשים אביגיל, חנה ורות. אפשר, כמובן, לקבל תשובות אחרו
מההיסטוריה הקרובה יותר. רצוי להדגיש כאן את כוחה של המסורת היהודית להתפתח 

 ולהתחדש.
ב. על פי המסורת, רק ביום הראשון של החג יש להימנע מעשיית מלאכה. אין מגבלה  .1

'חול  –כזאת בשאר ימי החג. ימי החג האחרים נחשבים 'ימי חול', אך הם ימי חול מיוחדים 
 הימים שבין פסח ושבועות. 49המועד', כלומר, חול שבחג. ימי ספירת העומר הם 

 . החג מתחיל ב־ט"ו בתשרי.5
א. לקראת חג הסוכות אוספים את התבואה אל הגורן, ולכן כבר בתורה נקרא החג 'חג  .4

יהיה מזון לשנה החדשה. הכינוי 'החג' בה"א הידיעה,  –האסיף'. זו גם הסיבה לשמחה 
 כר בספרות חז"ל, והכינוי 'זמן שמחתנו' מקורו בלשון התפילה.מוז
 .ב. 1
 ג.. 2

שונים, מאוחדים, מברכים,  ב.. הדס // 4. ערבה; 3. אתרוג; 2. לולב; 1. א. 1. א.   1
 מסמלים, חברים. 

 
 

 מקורות להרחבה:
 וכות )כרך (, חגים ומועדים: ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסדבורה והרב מנחם הכהן )עורכים

 .1998, ירושלים 181-192עמ' ב'(, 
 באתר החגים של משרד החינוך. סוכות 

חג הסוכות: 1יחידה   
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/RoshHashana/Vesamachta/Hagsokot/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/RoshHashana/Vesamachta/Hagsokot/
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שבע שאלות 
 על חג הסוכות 

 

 
 הידעתם שחג הסוכות, 

 ג השבועות חג הפסח וח
 שם מיוחד ביחד נושאים?

 הרגלים'. תשלושהם נקראים '
 למה ומדוע? ◄

 . נחשו את הסיבה
 .רגיליםכי הם שלושה ימים  .א
 לירושלים. לרגלכי בהם נהגו לעלות  .ב
כי בימים אלו נוהגים לשיר "כל הארץ  .ג

 ".רגלים־רגלים
 

1 

 
 בשבוע,שני בחג הסוכות, מדי שנה בשנה, ביום 

 ומברכים את העם.  מתכנסים כוהנים
 נושאים הכוהנים את ברכתם? איפה  ◄
בקודקודו של מגדל אייפל בפריז )אף על פי שזה  .א

 לא נוח(.
 בבית הכנסת הגדול בשנחאי שבסין.  .ב
 בכותל המערבי בירושלים. .ג
 

2 

 

 
 הראשוןבחג הסוכות רק היום 

  .נקרא 'יום טוב' והוא יום שבתון
 –ימי החג האחרים  ששת –גם לנו 

 מיוחד שאולי אתם מכירים. שם
  ?מה ְשֵמנּו ◄

 א. ימי ספירת העומר
 ב. ימי חול המועד

 ג. ימי הטיולים
 

1 

 
 ימים לאחר יום הכיפורים  חמישה

 בא חג הסוכות. לכבודו בונים 
 בתים קטנים וארעיים,  

 עלים,בנויים מסכך ומֵ 
 ובהם שבעה ימים אנו אוכלים, 

 ולפעמים אף ישנים. 
 דו אתם, הבנים והבנות,עתה, הגי ◄

 באיזה תאריך מתחיל חג הסוכות?
 ובאיזה תאריך יוצא ומסתיים.

 

5 

 
 , ארבעהלחג הסוכות שמות 

 חג הסוכות ועוד שלושה.
 מהם השמות האחרים? ◄

 '.  גחַ הַ א. חג האסיף, זמן שמחתנו, ו'
 '. גחַ הַ ב. חג האסיף, חגיגה נחמדת ו'

 '.גחַ הַ ג. חג הדקלים, יום הולדת לסוכה ו'
 

4 

 באגודה אחת ביחד מחברים 
 .'ארבעת המינים' –ארבעה מיני צמחים 

 מיוחד:הוא צמח  מהםכל אחד 
 )היעזרו בתרמילון( מיהו? מיהי?א. 

  .ענף דקל צעיר וחדהוא  .1
 .דומה ללימוןהוא פרי  .2
  .נושאת עלים ארוכיםהיא  .3
 .עלים קטנים, צפופים ומבריקים לה .4
 

 ערבה ,לולב אתרוג, הדס, :תרמילון
 
 . 

 
 
  
 

 : ב. השלימו
  - - - שוחנו זה מזה אנ

  - --חורק כאשר אנו מאו
  ים- - -מבאגודה אחת עלינו ברכה 

 - -ביחד אנו מסמלו
 . - -ר-שעל כל ישראל להיות ח

1 
 

 

 
 שבעה אורחים אנחנו.  –אושפיזין  השבע
 ,קרבסוכה יבַ תנו כל אחד מאִ הסוכות בחג 

  .רכל אחד יתארח ביום אח
 נו עתה לכם נגיד:ישמות

 אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד.
 בתים רבים אחרונות בבבשנים 

  הנשים.גם אלינו מצטרפות 
 שמותאולי תוכלו אתם להציע 

  ,,ם יהודיות חשובותנשי שבעשל 
 ,, שבע אורחות'אושפיזות'שבע 

 שתבואנה גם הן לבקר בסוכות?
  

 
 הגידו מי אנחנו:ועתה  ◄
 אברהם, אהרון, דוד, יוסף, יעקב, יצחק, משה. .א
 אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. .ב
 דוד, יוסף, אהרון, משה, יעקב, יצחק ואברהם. .ג
 
 

 

7
1 
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  ז' בחשוון־: שמיני עצרת ו4יחידה 
תועִ גשם ב  

בספר הלימוד 22-24עמ'   

 

 

 שער א':
 עם חוגג 

 

  (22עמ' ). שמיני עצרת: לקראת הגשם 1
 הציפייה לגשם בתפילה

 (.22)עמ'  המחשב בתיבה הירוקהאת סיפור המסגרת ואת דברי קראו 

שמיני עצרת' מבשר את פתיחת עונת הגשמים בארץ ישראל. המילה 'עצרת' בשם החג משמעה '
שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו, נפרד מחג  .התכנסות, והיא רומזת להתכנסותו של עם ישראל בחגיו

כות, אולם המילה 'שמיני' בשם החג מזכירה שהוא חל מיד אחרי שבעת ימי הסוכות, כלומר הסו
ב־כ"ב בתשרי. בארץ ישראל חוגגים באותו היום גם חג אחר לגמרי, את 'שמחת תורה'. בשמחת 
תורה מסיימים לקרוא את התורה )קוראים את פרשת 'וזאת הברכה', הפרשה האחרונה בספר 

קריאתה מחדש )קוראים את תחילת פרשת 'בראשית'(. בחוץ לארץ )שם כל  דברים(, ומתחילים את
 .חג נמשך יומיים, ראו ביחידה על חג הסוכות( חוגגים את שמחת תורה ב־כ"ג בתשרי

( מביעים את חשיבות המים בתיבה הכתומה 22)עמ'  הפיוט והברכה השנייה בתפילת עמידה
ם. ראו את הפיוט בתפילת העמידה ואת השינויים בוא תקופת הגשמי מבשר אתשמיני עצרת  בחיינו.

החלים בו: משמיני עצרת ועד פסח )כלומר לקראת תקופת הגשמים ולאורך תקופה זו( מפסיקים 
גם הפיוט וגם  לכנות את האל בתפילה "מוריד הטל" ופונים אליו בהיותו "משיב הרוח ומוריד הגשם".

רבים )כמו רפואה לחולים, פרנסה ועוד( אינם הברכה בתפילת עמידה מביעים את התפיסה שדברים 
תלויים רק במעשי אדם, אלא גם בחסדי שמים. הגשם הוא אחד הביטויים המובהקים למוגבלותו של 

יודעים שתלות זו בגשם מורגשת האדם, ויש המאמינים שגם לתלותו באלוהים. נבדוק שהתלמידים 
עיקרי. בארץ ישראל אין נהרות גדולים. מאוד בארץ ישראל, משום שבארץ הגשם הוא מקור המים ה

הגשם ממלא את ימת הכינרת ואת המאגרים של מי התהום. עוד נבדוק שהתלמידים מודעים 
לחשיבות המים בחיינו. אפשר לשאול אותם, למשל: מה עשיתם אתמול? אילו פעולות לא הייתם 

 ?יםאילו לא היו מים בברזיכולים לעשות 

זמן )'גשם בעתו'(, בעוצמה ובכמות כה' הם גשמים היורדים בַ 'גשמי בר. משימה א' מלאו את

 שהאדמה יכולה לספוג אותם ושהאדם יכול לנצלם כראוי. 'גשמי קללה' הם גשמים המזיקים 

)למשל, לצמחים החדשים שהחלו לצמוח( ועלולים לחקלאות 

התלמידים  2שאלה ב לפגוע גם בתשתיות ובמבנים.

ת שיכולות גם להועיל וגם דוגמאות לתופעו מתבקשים להביא

הן חשובות,  שאלותהנה כמה דוגמאות:  להזיק )כמו הגשם(

 אכילהלהזיק;  אך יותר מדי שאלות ובזמן לא מתאים, עלולות

 היא פעולה חיונית, אך אכילה רבה מדי מזיקה, ועוד ועוד.

 
 

  

 ' בחשוון.פשר ללמד את היחידה הזאת הן לקראת שמיני עצרת, הן לקראת זא הערה מקדימה:

 מטרות יחידת הלימוד:
 .להכיר בחשיבות המים והגשם בארץ ישראל 
 .ללמוד שההלכה מבטאת ערכים 
 .לעמוד על מרכזיותה של ארץ ישראל בתודעה היהודית 
 

  כשני שיעורים משך לימוד היחידה:
 

 :מבנה היחידה

 הציפייה לגשם בתפילהשמיני עצרת: לקראת הגשם  :1חלק 
 בקשת גשם בתפילהגשם גשם בוא  –ז' בחשוון  :2חלק 
 בקשת גשמים כביטוי לערבות הדדיתיהודים דואגים זה לזה  :3חלק 
 האדם  לא הכול בשליטת :4חלק 
  וםכסי

 
  מחשב עם ברקוציוד מיוחד: 
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 (23)עמ' גשם גשם בוא  –. ז' בחשוון 2
 בקשת גשם בתפילה

)בתיבות הירוקה והכתומה בעמ'  את הברכה התשיעית בתפילת העמידהואת דברי המחשב קראו 
שינוי שמשנים בשמיני עצרת. עתה  –ראינו את השינוי בברכה השנייה  .משימה ב'נו ללמעלה( ופ 23

שתקופת הגשם קרבה להזכיר ז' בחשוון מפסיקים ־נראה שינוי נוסף, בברכה התשיעית בעמידה: מ
 לברכה".  רטמטל וותן גשם, ולכן אומרים: " לבקשומתחילים 

  
 

 (24-23)עמ'  . יהודים דואגים זה לזה1
 בקשת גשמים כביטוי לערבות הדדית

 בתיבה הירוקה. דברי המחשב ( עברו לקריאתם שללמטה 23)עמ'  סיפור המסגרת לאחר קריאה של
בתיבה הוורודה(  24)בעמוד המשנה המאפשר לתלמידים להבין את רקע ספקים דברי המחשב מ

הזכירו לתלמידים שכפי  ?ין מבקשים גשמים כבר בשמיני עצרתלהשיב לשאלה המתבקשת: מדוע או
ירושלים לכבוד החג )כפי שצוו לעשות בימי לחל למחרת חג הסוכות. מי שעלו מיני עצרת ש ,שראינו

 בית המקדש( היו צריכים לחזור הביתה.
 .משימה ג'המילים והשאלות ב יבעזרת פירוש (24עמ' ב) המשנה עתה הבהירו את

ז' בחשוון היא ביטוי ־מסביר שההלכה הקובעת שיש להתחיל לבקש גשמים רק מרבן גמליאל 
את הדרך, נקבע עליהם שהגשם היה מקשה לאכפתיות לגורלם של העולים השבים לבתיהם. כיוון 

שכל היהודים ישהו את בקשת הגשם עד שכל אדם בישראל יספיק להגיע למעונו, הן היהודים מארץ 
 ם, הן היהודים החיים בחוץ לארץ.ישראל הגרים רחוק מירושלי

כדאי להזכיר בכיתה מושגים כמו 'התחשבות', 'ערבות הדדית' וכדומה. עוד רצוי להדגיש שזאת 
 חברתיים. דוגמה להלכה המבטאת ערכים

 (24)עמ'  . לא הכול בשליטת האדם4
 (.למטה 24)עמ' משימה ד' והפנו את התלמידים ל את סיפור המסגרתקראו 

אין ל האדם להשפיע על ירידת הגשמים מזמנת שיחה על דברים אחרים בחיים שלאדם אי יכולתו ש
טוענת שיש גם אך בשיחה בין הילדים תמר  ,עלול להקשות עלינו מאוד' שליטה'חוסר . עליהם שליטה

. כך שלא הכול תלוי בנו, או 'נוח' לנו יותר, שמחיםפן החיובי לעובדה הזאת )למשל, לפעמים אנחנו 
כדאי לשאול את  .(גם אחרים 'אשמים' – אחריות שעלולה להיות כבדההמאתנו קצת מוסרת מ

 התלמידים אם הם מסכימים עם עמדה זו, ואם כן, מהו הצד החיובי הזה.
: באיזו ארץ, באיזו משפחה, באיזו תקופה נולדנו, כמה אחים יטה בהםשללנו שאין  למצביםדוגמאות 

כל אלה אנו ב, אילו ילדים ילמדו אתנו בכיתה וכו'. נלך ית ספרוב איזה גן ילדיםלואחיות יהיו לנו, 
מסוגלים לקבל החלטה איננו . הדבר חשוב בעיקר כאשר ' בגורל ובהחלטות של אחריםתלויים'

 תאימה לנו.מאנו מבקשים מהרופא להחליט איזו תרופה  ,. למשל, או שלא טוב שנעשה כךבעצמנו
ים להשפיע: מנסים לשכנע, משתדלבכל זאת, , אנו עליהםשאין לנו שליטה  עם זאת, במקרים רבים

)ולעתים אנו נאלצים לקבל את המצב וללמוד להתמודד  השליטהלהחזיר לנו את מצוא דרכים מנסים ל
 עמו(. 

 

 פעילות העשרה 
אכן, מצער מאוד שאין בכוחו של האדם לשלוט בירידת הגשמים ובכמות המים בעולם. בצורת היא 

 ,לרעב ולמוות, ולכן, במקרה זה, בני אדם אינם משלימים עם 'חוסר השליטה' תופעה קשה הגורמת
אלא מנסים למצוא פתרונות לחוסר המים, למשל, מחפשים שיטות להגדלת כמות המשקעים, 

צות את האל טכניקות להתפלת מים מלוחים ועוד. המסורת היהודית מזמינה אותנו לרַ מפתחים 
 .פיע עליו להוריד גשמיםבעשיית מצוות ומעשים טובים ולהש

 :אפשר להציג לתמידים את הפסוקים מספר דברים
 

ְצו ל מִּ ְשְמעּו אֶּ ֹמַע תִּ ם שָּ יָּה אִּ ם ַהיֹום... ְוהָּ ְתכֶּ ה אֶּ י ְמַצּוֶּ ר ָאֹנכִּ  ַֹתי ֲאשֶּ
ה ּוַמְלקֹוש... תֹו יֹורֶּ ם ְבעִּ י ְמַטר ַאְרְצכֶּ  ְונַָּתתִּ

 י"ד(.-)דברים, פרק י"א פסוקים י"ג
 

 

 

ז' בחשוון־שמיני עצרת ו: 4חידה י  
 

 המשך
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 )לחלק זה אין ביטוי בספר הלימוד(סיכום 
  ההמלווובביטוי הערבות ההדדית  , בטיבועסקנו בגשם, בחשיבותוזו ביחידה 

 . לפניכם כמה פעילויות להעשרה ולסיכום:בקשתואת 

  :פעילות העשרה לסיום
מקור השראה דוגמה להיותו של הגשם גם  – הסרטון 'גשם גשם בוא'ין את אנו ממליצים להקר

ף האנושי גובלי עזרת כלים, בעזרת האת צלילי הגשם חקה מ בסרטון זה מקהלה. יצירת אמנותל
, כפי שעשתה המקהלה את צלילי הגשםכן ות גם קידים לחאפשר להזמין את התלמ בלבד.

 כלים פשוטים למיניהם )פעילות בקבוצות קטנות(. או בעזרת בסרטון, 

  :פעילות העשרה לבית
 . 'המוביל הארצי'הסבירו בקיצור מהו 

 או למשימת חקר המפורטת למטה. ,תה את התלמידים לדף העבודה שבסוף קובץ זהעהפנו 
 ( 'קלוז') השלמת מילים בטקסט מתוך רשימהדה: עבוהדף תשובות ל 

 יַמת והמקור העיקרי הוא  בצפון הארץ, מקורות המים העיקריים בארץ ישראל נמצאיםכידוע, 
 לערים הגדולות שמתגוררת בהן  מהמים מהצפון לדרום,נעביר חלק "למה שלא  .הכינרת (1)
 כתכך הוחלט על הקמת מערישראל.  ?" שאלו חברי ממשלתרבה, וגם לתושבי הנגב אוכלוסייה (2)

 11ונמשכו  1951 (3)עבודות ההקמה החלו בשנת  הכנרת לכל חלקי הארץ.מת יַ להזרמת מים מ
 פועלים התקינו משאבות שישאבו מים מן הכינרת והתקינו  4,222 (4) שנים.

דרום  (8)־הארץ לצפון  (7)־שיובילו את המים מפתוחות  (6)תת־קרקעיים ותעלות צינורות  (5)
ובזכותה יש היום מים  ,המוביל הארצי (9) . רשת הצינורות והתעלות הגדולה הזאת נקראתהארץ

המוביל הארצי, החוצה את הארץ,  .מדבר (10)־בכל יישוב בישראל, גם אם הוא נמצא באמצע ה
יחסי של מים, למקומות שפע  (11) והוא מפעל אדיר, ובזכותו מועברים מים מאזור שיש ב

 .לכולם (13) במים, וכך יש מיםמחסור  (12) ם עםהמתמודדי
 

 :רשתת והכנת מצגתמשימת חקר במִ 
 ולהכין מצגת בנושא. ,מהו המוביל הארצי (אינטרנטמרשתת )בלחקור ב יםתלמידהבקשו מ

  שהמצגת צריכה להשיב עליהן הן:שאלות ה
 מהו המוביל הארצי? מהו תפקידו? .1
 ?דווקא ? מדוע הוא מחבר בין שני האזורים האלהאיפה מתחיל המוביל הארצי ולאן הוא מגיע .2
 הסתיימה?בנייתו? מתי  המתי התחיל .3
 הוסיפו עוד פריט מידע מעניין על המוביל הארצי. .4
מהי משמעותו של הביטוי 'חלוקת משאבים' בהקשר זה? )תחילה חפשו את משמעות המילה  .5

על המבטא 'חלוקת 'משאבים' ואחר כך הסבירו מדוע אפשר להגיד שהמוביל הארצי הוא מפ
 משאבים' צודקת? 

 

 מקורות להרחבה:
 ראש השנה, יום הכיפורים, חג הסוכות שמיני חם הכהן )עורכים(, חגים ומועדים: דבורה והרב מנ

 .1998, כתר, ירושלים 193-195, עמ' )כרך ב'( עצרת ושמחת תורה
 באתר החגים של משרד החינוך.  עצרת שמיני 

 

 גשם נדיב  – מטרצוי לפרש את המילים: ר

 (סתיויורד ב) בשנה הראשון גשםה – יורה    
 (אביביורד ב)האחרון  הגשם הוא המלקוש – מלקוש   

 

פסוקים אלו נאמרים בקריאת שמע, פעמיים ביום. אפשר לשאול את התלמידים מה משקפת החזרה 
 הזאת )את דאגתו של האדם בארץ ישראל לירידת הגשמים, את אי יכולתו לגרום לירידת גשם 

 (.ישראל הוא הגשם העיקרי בארץגשם בעצמו ואת האמונה באל. כאמור, מקור המים המתוקים 
 

 

ז' בחשוון־שמיני עצרת ו: 4יחידה   
 

 המשך

http://www.youtube.com/watch?v=PeKC3x6VDdI
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/RoshHashana/Vesamachta/SimchatTura/Saminihatzret.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
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 השלימו את הקטע בעזרת המילים שבמאגר המילים:
 

, מקורות המים העיקריים בארץ ישראל נמצאים בצפון הארץ, והמקור כידוע
שלא נעביר חלק מהמים מהצפון "למה  .________(1) יַמת העיקרי הוא

רבה, וגם  ___________(2)לערים הגדולות שמתגוררת בהן  לדרום,
כך הוחלט על הקמת ?" שאלו חברי ממשלת ישראל. דרומה לתושבי הנגב

  מערכת להזרמת מים מהכנרת לכל חלקי הארץ.
 

 שנים.   11ונמשכו  _______ (3) לו בשנתחה ההקמה עבודות

התקינו פועלים התקינו משאבות שישאבו מים מן הכינרת ו _______ (4)
 שיובילו את המים  _______(6) ותעלות יםקרקעי־תת _________ (5)
   .________  ________(8)־הארץ ל _________(7)־מ
 
 

  ,_______  ________(9) הצינורות והתעלות הגדולה הזאת נקראת רשת
ובזכותה יש היום מים בכל יישוב בישראל, גם אם הוא נמצא באמצע 

 ._________(10)־ה
 
 

הוא מפעל אדיר, ובזכותו מועברים מים המוביל הארצי, החוצה את הארץ, 
 יחסי של מים, למקומות המתמודדים עם  _______(11) ומאזור שיש ב

 ._________(13)במים, וכך יש מים  _________(12)
 
 
 

 המילים: מאגר 
, צינורות, פתוחות, 1953, 4000מדבר, צפון, דרום הארץ, שפע, הכינרת, אוכלוסייה, 

 כולם.המוביל הארצי, מחסור, ל

 

 דף עבודה 

 המוביל הארצי
 

 

 
 

 כנרת
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 מטרות יחידת הלימוד:
 .הכרת סיפור החנוכה והבנתו 
  תבהיותה דת מונותאיסטי דת ישראלעמידה על ייחודה של. 
  ֵבערך חופש הדת.  י החג והתמקדותעיסוק במסר 
 יינו האישיים ולחברה הישראלית.מסרי החג לח הבנת הרלוונטיות של 

 שיעורים.שלושה -ייםשנ :משך לימוד היחידה

 :מבנה היחידה

 מידע בסיסי על חג החנוכה
 שכבש.  הצו שציווה אנטיוכוס על כל העמים? האומנם, חוק אחד ודת אחת לכל העמים :1חלק 

  רות אנטיוכוסגז   :2חלק 
 .באלים רבים ל אחד להבדיל מאמונהמשמעות האמונה בא בין ישראל לעמים אחרים :3חלק 
  מרד היהודים :4חלק 
  .סיכוםעל חופש הדת במדינת ישראל ו? מה למדנו מההיסטוריה: 5חלק 

חנוכה בתפוצות ובישראל העשרה:   
 פעילות בחירה בחינוך לשוני. סיום פעילות

 
 

 

 

: חנוכה5יחידה   
 נאמנות ליהדות ולזהות היהודית

 בספר הלימוד  29-25עמ' 

 

 שער א':

 עם חוגג 

 )לחלק זה אין ביטוי בספר הלימוד(החנוכה על חג  מידע בסיסי
ידון שתוכלו לצלם ולחלק לתלמידים. בעזרת החידון תוכלו לחזור עם התלמידים בנספח תמצאו ח

 על מידע בסיסי על החג.
 
 
 

 (25)עמ' ? האומנם –חוק אחד ודת אחת לכל העמים . 1
 הצו שציווה אנטיוכוס על כל העמים שכבש 

סיפור  ות קריאתחג החנוכה, חג האורים, חל בחורף, בעונה שבה הימים קצרים והלילות ארוכים. בעקב
אפשר לשאול את התלמידים אילו אסוציאציות מעוררים בהם ההפכים 'אור' ו'חושך'  המסגרת

כפייה וכדומה( ולבקש מהם -חשש, חירות-פחד, תקווה-עצב או צער, ביטחון-בהיר, שמחה-)כהה
 להסביר את הביטוי 'תקופה חשוכה'.

י, אך הנאמנות ליהדות ולזהות היהודית חשוכה בתולדות העם היהוד סיפור החנוכה התרחש בתקופה
 הביאה למרד ולניצחון האור על החושך.

 

מידע בסיסי: מתי חלו האירועים שעליהם  המביאים (,25)בעמ'  הירוקהבתיבה  לדברי המחשב פנו
נתחיל לספר, שמותיהם של בני משפחת החשמונאים שהובילו את המרד נגד היוונים, מוצאם והסיבה 

 יוכוס(.למרד )גזרות אנט
 

 .משימה א' את ( ומלאו25)בעמ'  , בתיבה החומהפר המקביםסֵ מהראשון  ראו את הקטעקִ 
כבר כמעט ן לשלטון יווות נתונאחרות במאה השנייה לפני הספירה היו ארץ ישראל וארצות רבות 

 מאתיים שנה. עד עלייתו לשלטון של המלך אנטיוכוס לא כפו היוונים את דתם על העמים שכבשו. 
: אנטיוכוס ביקש לאחד את הזאתסובלנית המדיניות מדוע השתנתה המקבים מוסבר הפר טע מסֵ בק

הוא ההלניסטי. כך,  להרגיש שהם חלק מהעולםבני העמים הכבושים העמים באימפריה שלו, לגרום ל
 היווניםמלבד זאת, קלות. ביתר יקבלו אותו הם ו ,שלטון זר יחשב בעיניהםהשלטון היווני לא יֵ  סבר,
 האמינו שתרבותם נאורה יותר ודתם דת אמת., משום שעמים הכבושיםעם השהם מטיבים  חשבו
וץ ח –דתותיהם המקוריות  המקבים מספר שכל העמים קיבלו את הצו של אנטיוכוס ונטשו אתספר 

 מדוע.  למדמהיהודים. בהמשך נ
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 (26)עמ'  רות אנטיוכוסגז  . 2
מהתלמידים לפרט מה היו  בקשו (,26פר המקבים )בעמ' לאחר קריאת הקטע השני מסֵ 

 .אנטיוכוס על היהודיםהאכזריות שגזר גזרות ה
רות משקף תקיפות והתעקשות . רצוי להוסיף שריבוי הגזמשימה ב'הפנו את התלמידים ל 

לעקור את התורה מהעם היהודי. הגזרות משקפות רצון "שישכחו ]היהודים[ את התורה" 
 לדורות. 

ספר המקבים מתאר ימי שמד ורדיפות. לפני הגזרות היו מ: הקטע השני 3תשובה לשאלה 
חליטו שלא יהודים שהתייוונו מרצון, עתה יהודים רבים התייוונו מחשש לחייהם. ליהודים שה

להיכנע ושלא לציית לגזרות נותר רק לברוח, והיו שמצאו מסתור במערות, כמו משפחת 
 .(25המחשב בעמ' החשמונאים )ראו בדברי 

בתחילת השיעור דנו במשמעות הסמלית של האור ושל החושך, עתה אפשר לבקש 
 חשוכה'.מהתלמידים להסביר מדוע מתאים לכנות את התקופה המתוארת בקטע הזה 'תקופה 

 
 
  
 
 (27)עמ' בין ישראל לעמים אחרים . 1 

 אמונה באלים רביםמשמעות האמונה באל אחד להבדיל מ
 קראו את דברי המחשב בראש העמוד.

בכמה אלים. אמונה כזאת מכונה  אנטיוכוס, כמו היוונים עצמם, האמינוהעמים האחרים בממלכת 
=אחד(. נֹוית' )מֹוטִ יסְ אִ תֵ נֹו'מֹו הס=אל(, להבדיל מאמונאּוי=הרבה, תֵ לִ ֹוית' )פטִ יסְ אִ יתֵ לִ ֹואמונה 'פ

נו שיש אלים השולטים בתחומים שונים בעולם או בחיים )למשל, איסטים האמיתהעמים הפולי
 ושיש אלים חזקים יותר ואלים חזקים פחות. על פי אמונתם, ניצחון היוונים ,אלת הפריון ואל הים(

כדי לזכות  גם אותםעליהם הוכיח שהאלים היווניים חזקים יותר מהאלים שלהם, ולכן רצוי לעבוד 
בעיה  הכבושים האלה תה לעמיםילא הי ינו בריבוי אלים,בהגנתם ובחסותם. משום שהאמ

 שלהם.  )כלל האלים(ון' אלהוסיף אלים ל'פנתי

 העמים הפוליתאיסטיים משום שאמונההיהודים לא יכלו לאמץ את גישת ש דיםיהבהירו לתלמ
 – האמונה באל אחד ויחידאת  –סותרת את עיקר האמונה היהודית ועבודתם  אחריםבאלים 

ִֹׁכי הראשון מעשרת הדיברות: " ֵברדִ בת במפורש היא נאסרו ץ ה' ָאנ רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ יָך ֲאשֶּ ֱאֹלהֶּ
ִדים ִרים ַעל ָפָני .ִמְצַריִם ִמֵבית ֲעבָּ ָך ֱאֹלִהים ֲאח  יֶה לְּ יהודים רבים ראו  פרק כ' פסוק ב'(. ,)שמות "ֹלא יִהְּ

תתיהו: 'הפרת הברית' עמו, ונשארו מ בגידה בה', אלוהי ישראל, ובלשוןבעבודת האלים היוונים 
 נאמנים לתורה. 

 .משימה ג' את ומלאו( 27בעמ'  החומה)בתיבה קראו את הקטע מתוך ספר המקבים 
חשוב להדגיש שנאמנותם של היהודים לאלוהיהם אפשרה להם לשמור על זהותם היהודית 

דים הקפידו )מי יותר ולהנחיל אותה לדורות הבאים. כך היה גם בהמשך תולדות העם היהודי: יהו
ומי פחות( על שמירת כשרות, שבת ומנהגי החגים, המשיכו בלימוד תורה ועוד, וכך הועברה 

 המסורת היהודית מדור לדור. 
יוכלו התלמידים להביא דוגמאות כמו הדלקת נרות חנוכה וסדר פסח. רצוי  2בתשובה לשאלה 

לוב המעניק לה צביון יהודי: שבת וימי להרחיב ולדבר על שילוב המסורת בחיי מדינת ישראל, שי
 החג היהודיים הם ימי שבתון, במוסדות ציבור ובצה"ל המטבחים כשרים וכו'.

אפשר "(, אחד מההוגים החשובים של תנועה הציונית, אמר: 1856-1927אחד העם ) למורה:
על : תוך)מ" בלי שום הפרזה, כי יותר משעם ישראל שמרו על השבת שמרה השבת אותם לאמר

 . (שבת וציוניות ,פרשת דרכים, מאמר נ"א
 

הגיבורים היהודים בסיפור החנוכה נקראים בכמה . (27עמ' ב'כדאי לדעת' ) פנו עכשיו לתיבה
טע 'כדאי שמות וכינויים )חשמונאים, מכבים, מקבים(, ולעתים קשה להבחין ביניהם. בעזרת הק

 ם. תדרך כתיבאת לתלמידים את משמעותם ו לדעת' הבהירו
 
 
 

חנוכה: 5יחידה   
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 (28-29)עמ' . מה למדנו מההיסטוריה? 5
 על חופש הדת במדינת ישראל וסיכום

מתולדות ת ישראל שהפיקה מדינלקחים עתה על אחד ה (, נעמוד28ב )בעמ' המחשבעזרת דברי 
. ודאו שהתלמידים מבינים את שני קטעי החוק שבתחתית בין היתר מסיפור החנוכה, היהודי העם

 העמוד.

נדרשו היהודים  1492בשנת  :העם היהודי על עוד תקופה חשוכה בתולדות –העשרה למורה 
 או לצאת מספרד. היונוצרים, יות ליות קשות: להמיר את דתם ולהבספרד לבחור בין שתי אפשרו

 אחרים המירו את דתם רק למראית עיןלארצות אחרות. אך רבים עזבו את ספרד  ,יהודים שהתנצרו
 . 'אנוסיםו מכונים 'המשיכו להאמין באלוהי ישראל ואף לקיים כמה מצוות. יהודים אל ובסתר

אירוע בהם אתרים שאירע בדרך כלל מקומות הקדושים הם הש נבהיר (29)עמ'  משימה ה' בעזרת
פולחן אמור לשמור על המתחייב להבטיח חופש הדת ושלטון לרגל. אליהם ושעולים  חשוב דתי

 .לבקר בהם לקהלהמקומות הקדושים לכל הדתות ולאפשר 

 (28)עמ' מרד היהודים . 4
 .בתיבה הירוקה דברי המחשב קראו את

  מידע נוסף:
היוונים היו מצוידים טוב . ארוכה וקשה הייתה י הספירה(לפנ 160-167) ביווניםהודים ת הימלחמ
ִגנו היו להם נשק ואמצעי הגנה טובים יותר )חניתות – יותר ים(. בשנים האחרונות של המלחמה מָּ

של הימים ההם(. המכבים נמנעו מלתקוף את היוונים בשדה  'טנקים'אף עמדו לרשותם פילים )ה
שבה קבוצות קטנות  מלחמה –'( לוחמה זעירה' )בעברית 'מלחמת גֶּרילה'נגדם  ניהלופתוח וקרב 

עמדו מעל  המכביםלמשל,  לוחמות בצבא סדיר גדול על ידי תקיפות נקודתיות, כגון מארבים.
העליונות הצבאית של היוונים.  לגבור עלהצליחו כך , ומלמעלה היוונים תקפו אתמעברים צרים ו

את לחנוך מחדש ירושלים ושוב את  כבושלהצליחו שנים לאחר שהמכבים  כמההמלחמה נמשכה 
 .(י הספירהלפנ 164)בשנת  בית המקדש

בספר  מנורה. להדליק. כאשר נכנסו לבית המקדש ביקשו המכבים משימה ד'הפנו את התלמידים ל
יקו במקבים מסופר שאנטיוכוס בזז את מנורת המקדש, שהייתה עשויה כולה מזהב, והמכבים הדל

משיפודי ברזל. חנוכת בית המקדש והדלקת המנורה חתמו את ניצחון  מנורה אחרת שהרכיבו
 המכבים בקרב על ירושלים ונחשבו לסמל לניצחון במערכה כולה.

בתחילת השיעור דיברנו על המשמעות הסמלית של האור. אפשר לראות בהחזרת האור לבית 
דתם, ובהדלקת האור אפשר לראות סמל  המקדש סמל לחזרת חירותם של היהודים לקיים את

 לחופש דת בכלל.
 
 

 סיכום 
ללמוד ממנו לקחים רבים. ביחידה זו הדגשנו את חשיבות חופש ערכים, ואפשר דגיש כל חג יהודי מ

 למקד את השאלה ולשאול:  הדת. כדי לסייע לתלמידים למצוא מסרים נוספים מסיפור החנוכה, אפשר
 בים המעטים גברו על צבא היווני החזק מהם? מה אפשר ללמוד מכך שהמכ

 :מסרים שאפשר למצוא בחג החנוכהכמה לפניכם עוד 
  נתקלים בקשיים או בעוינות, אסור להתייאש.גם אם 
 אם אנו נתקלים בבעיה גדולה ואיננו יכולים להתמודד עמה  –א נר קטן וכולנו אור איתן" "כל אחד הו

 ויים לעזור לנו )המכבים קראו ליהודים אחרים להצטרף למרד(.רצוי לגייס את כל הכוחות שעש לבדנו,
  ְהלוחמים היהודים בחרו במלחמת גרילה כדי להתגבר על  –מאבק יש לחשוב על דרך מתאימה ל

 היתרון הצבאי של היוונים.
  מכאן אפשר ללמוד שאדם צריך להתחיל,  –על פי המסורת היהודית אלוהים עזר למכבים במאבקם

 על נסזה משתקף, למשל, במסורת  מהשמים )או ממקום אחר(. רעיוןתכן שיזכה לעזרה ליזום, ואז יי
המנורה במשך יום אחד בלבד  לבערתשמן שהייתה אמורה להספיק  פך השמן, שעל פיה כמות
 הספיקה לשמונה ימים. 

חנוכה: 5יחידה   
 

 המשך
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 )לחלק זה אין ביטוי בספר הלימוד( חנוכה בתפוצות ובישראל העשרה:

 .מתנות וכרטיסי ברכה בחנוכה

בנצרות המציין את חג מרכזי מאוד  – חנוכה חל באותה תקופה בשנה שחל בה 'חג המולד'חג 
את  לעשות שחיו בארצות הנוצריות   משום כך השתדלו היהודים בדצמבר. 25־הולדתו של ישו וחל ב

חג המולד אומצו לחגיגות חג החנוכה. מהסממנים של וכמה  יותר, למרכזי ,'שלהם'החג חנוכה, 
נעשו  מתנות גדולות, ואלו במקום לתת לילדים דמי חנוכה )כלומר כסף(, החלו לתת להם  לדוגמה,

 בחג. למרכיב מרכזי 
איורים וקישוטים ' ועל גביהן לעונת החגים'אפשר למצוא כרטיסי ברכה יות בתפוצות בקהילות יהוד

 המתאימים הן לחג המולד הן לחנוכה. 

  הסביבון
' )או ייהודהסביבון הוא '; 19מן המאה ה־ –מנהג לשחק בסביבון בחנוכה הוא מנהג חדש יחסית ה

נית היו חקוקות על הסביבונים גרמהדוברות היהודי. בארצות  של משחק הימורים לא'גיור'( 
=לשים(. כל שחקן  Stellen=כלום;Nichts=חצי; Halb=הכול;  Ganz) S־ו ,G ,H ,Nהאותיות 

כל הקופה, קיבל חצי ממנה, לא הסביבון הוא זכה ב שהראהולפי האות בתורו, בב את הסביבון וס
יבונים את האותיות קיבל כלום או שם בקופה את כל כספו. היהודים בארצות אלו כתבו על הסב

' ושיחקו במשחק בזמן ש־' וה', ג', נ – היידיש, הקרובה לגרמנית(העבריות )שבהן נכתבה גם 
דול גס נ העבריות חנוכה דלקו. עם הזמן התפתח הרעיון שאלו ראשי התיבות של המיליםהשנרות 

 ,ת ארץ ישראלבתפוצות א םהיהודי, ומזכירים, ועדיין ם )כלומר בארץ ישראל(. כך הזכירושיה ה
לאמצעי דידקטי לפיתוח מודעות הילדים למרכזיות ארץ ישראל. עם משחק ההימורים נהפך ו

ֹׁ 'ב 'שם'השיבה לארץ ישראל התחלף ה  '. ש־' החליפה את הפאות וה 'הפ

 ערכו דיון בכיתה:
 מה הן מרמזות. אחר כך רצויולְ  'ישראלי'לו אותיות מופיעות על סביבון ילפתוח בבדיקה אאפשר 

 דים מדוע. יהתלמולשאול את  להסביר שבתפוצות במקום האות פ' מופיעה האות ש'
 

 שאלות לדיון: 
  מה דעתכם על שמנהגים מסוימים של החג אינם זהים בישראל ובתפוצות? האם יש בכך

 מהם? אם כן, מהי? האם יש בכך יתרונות? אם כן, בעיתיות? 
  מה דעתכם על  .במקורם לא יהודייםם מנהגים החנוכה הגם הסביבון וגם מנהג מתן מתנות בחג

התומכת לפחות אחת  סיבההביאו מנהגים מסוימים משתנים בעקבות השפעות חיצוניות? ש
 בשינויים בעקבות השפעות חיצוניות, ואחת המתנגדת לכך. 

 
נראים לנו במסרים שבחרנו אנחנו לקחים אחרים שאפשר להפיק מסיפור החנוכה.  ,כמובןיש, 

כמה אפשר להפיק כל אירוע היסטורי, אירוע לאומי או אירוע פרטי , מועילים וחינוכיים. מחיוביים
ת ולבחון אילו עיש להפעיל שיקול דתמיד,  כמו, אולם .לקחים הסותרים זה את זהלעתים אף  ,לקחים

 .לאמץ ולהנחיל גם לדורות הבאיםרצוי להילמד, אילו ערכים  לקחים ראויים
רועים יאגם ממאירועים שקורים לנו, גם תלמידים: אפשר וראוי להפיק לקחים יש כאן מסר חשוב גם ל

לבחור בין גם , אלא שאפשר ללמוד ללמוד לא רק לזהות את הלקחים, וכדאי יומיים־םיופרטיים ו
 . המגוונותאפשרויות ה

 .29 'עמשבסיימו בקריאת סיפור מסגרת ובהתבוננות באיור 
ומעלים רעיון נוסף: ערך חופש הדת  מזכירים אתהילדים 

 מחוויות קשות אפשר ללמוד מסרים חשובים וחיוביים.
ה המאירה את החושך. רצוי לשאול את יחנוכי יתבאיור נרא
את  תסמלידרך ה מביעה ביכיצד הדלקת החנוכי :התלמידים

 .ם שאפשר ללמוד מחג החנוכהמסריה
 

חנוכה: 5יחידה   
 המשך 
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 הלימוד( )לפעילות זו אין ביטוי בספר סיום פעילות 
 פעילות בחירה בחינוך לשוני

  שלב א:
  עוזי חיטמן וחני נחמיאס  – שירי חנוכה  והקרינו את הסרטון חלקו את תלמידים לשתי קבוצות

כמה אך בוודאי, כירים ממציגים שירי ילדים שהתלמידים  ו. סרטונים אלימי החנוכההשיר  ואת
. לפני ההקרנה הנחו את התלמידים לשים לב למילות יםפשוט םאינהמילים ומהביטויים בהם מ

כדאי לרשום על הלוח את שמות השירים  .הם יידרשו לזכור את המילים ולהבין אותן – השירים
  המושרים בסרטון.

  ב ב:של
 .ביטויהשאלו את התלמידים מאיזה שיר לקוח , הזכירו ביטוי או חלק ממשפט מן הרשימה שבהמשך

 לאחר שניתנה התשובה הנכונה חשוב לברר שתלמידים מבינים את הביטוי. 
  :'ן", "ביוונים נלחמנו", "ולנו הניצחון"גלנו רם נכֹוקה", "דִ "נס ואבּומתוך 'הבה נרימה  
  :'נתן", "מאליו הוא מתמלא", "והכריז אך זהו נס" נֹומְּ "שַ מתוך 'כד קטן  
  :'רה חושך, הלאה שחור""סּומתוך 'באנו חושך לגרש  
 ' :נס גדול היה פה" מתוך 'סביבון סוב סוב סוב" 
  :'י", "ללחום ַהֲעִליך נא ר  אֹואט", ""וְָּשָחה לי ַבלָ מתוך 'חנוכייה שלי ק רַ הדרור", "כיצד פֹו ֱאל 

  ל"העֹו
 ם לרוב", "על אכל ב"חנוכת מקדשנו", "סביבוננו ייסוב", "סופגניות נ  'ימי החנוכה':  מתוך

  הנסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים"
, בתפילות 'הנרות הללו' ו'על הנסים', הנאמרות בחנוכה, )'ימי החנוכה'( שימו לב! להבדיל מהשיר הזהנ"ב 

ותינו". כלומר, בתפילות מייחסים את נס הניצחון של לאב שעשיתָ אומרים: "על הנסים ועל הנפלאות... 
 .היהודים המעטים על היוונים הרבים והחזקים לאלוהים ולא למכביםהלוחמים 

  :'נרי יאיר"מתוך 'נר לי, נר לי"  

 אפשר גם לשאול על מילים מתוך שירים שאינם מופיעים בסרטונים: 
  :'יצוקה""לביבה חמה ומתוקה", "עופרת מתוך 'לכבוד החנוכה  
  :'בימים ההם בזמן הזה" שמע!"מתוך 'מי ימלל  
 המילים "בימים ההם, בזמן הזה" הן ציטוט מהתפילות "הנרות הללו" ו"על הנסים"."ב נ

ג: שלב  
צטט מהשיר כדי להצדיק את שהמורה תבקש, ול להציע שיר חנוכה בנושא תורּהב על כל קבוצה

 יחידה:נלמד במה שחוזרים על . הנושאים האלה תשובתה
 (ימי החנוכה /כד קטן /נר לי דקיק /שלי ייה)חנוכ מצוות הדלקת הנרות בחנוכה ונס פך השמן

 לכבוד החנוכה(  /)סביבון סוב, סוב, סוב/ ימי החנוכה מנהגי חנוכה
 מי ימלל( /ימי החנוכה /נרימה ההב [/הבתים האחרונים]ה שלי י)חנוכי יווניםהניצחון המכבים על 
 )באנו חושך לגרש(  חושךניצחון האור על ה

 
 

 מקורות להרחבה
  ,)כתר, 9-27: חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, עמ' חגים ומועדיםדבורה והרב מנחם הכהן )עורכים ,

 .1998ירושלים, 
 החינוך.  באתר החגים של משרד חנוכה 

חנוכה: 5יחידה   
 

http://www.youtube.com/watch?v=pg3Be6doSCU
http://www.youtube.com/watch?v=UlVrrlRVDUI
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/hanuka/
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/hanuka/
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את החנוכייה ליד להדליק רבים מקפידים  ◄
 חלון. מדוע?

משום שהשתקפות הנרות בחלון  .א
יוצרת מראה יפה, ובחג שרים "חנוכה, 

 חנוכה, חג יפה כל כך".
ראו את אור יִ כדי שהעוברים ברחוב  .ב

כך 'מפרסמים את הנס' שאירע הנרות. 
 לישראל בימי המכבים.

 משום שהמילה 'חלון' מתחרזת עם .ג
 המילה 'סביבון'.

 
 
 

1 

  ,התכנסו נגדי(=) ִנְקְבצּו ָעַלי ְיָוִנים
   ... )=חשמונאים( ִביֵמי ַחְשַמִנים ֲאַזי

 'מעוז צור'הפיוט בבית הרביעי של כך נאמר 
  .שנוהגים לשיר לאחר הדלקת נרות חנוכה

  מי היו החשמונאים? ◄
 .אופים שהתמחו בטיגון סופגניות א.
 .הן ובני משפחתוומתתיהו הכ ב.
 .מפלצות יווניות ג.
 

 
 

4 

 שני משפטים:פניכם ל
על הנסים ועל הנפלאות אשר חוללו  .א

  המכבים.
על הנסים ועל הנפלאות... שעשית  .ב

 נו בימים ההם בזמן הזה.  ילאבות
"הנרות  המופיע בתפילשפט איזה מ ◄

הדלקת נרות  לאחרשאומרים הללו" 
  חנוכה?

 
 

1 

אילו  .נרותדלקת הברכים על הבחנוכה מ
שאומרים בעת ברכות שלוש המילים חסרות ב

 ?ת הנרות בחנוכההדלק

  :ראשונההברכה ה ◄
רּוְך עֹולָּם, __ ____, ____ בָּ ְך הָּ לֶּ  ֱאֹלֵהינּו מֶּ

יק  נּו ְלַהְדלִּ ּוָּ יו ְוצִּ ְצֹותָּ נּו ְבמִּ ְדשָּ ר קִּ   ל____ שֶּ ֲאשֶּ
_________ .__ 

  :שנייההברכה ה ◄
______  ֱאֹלֵהינּו _  _____, ______  _____

ים __, ______ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ַביָּמִּ סִּ ה נִּ שָּ עָּ שֶּ
 ._____ַבְזַמן _____ 

)נאמרת רק ביום שלישית הברכה ה ◄

 : הראשון של החג(
ה _______  , ________ ____ ____ ____, ַאתָּ

נּו ַלְזַמן יעָּ גִּ נּו ְוהִּ ְימָּ נּו ְוקִּ ֱחיָּ הֶּ   ._____ שֶּ

 

 

 

2 

הביאו היוונים פילים לארץ  בסוף המלחמה
  מדוע? ◄. ישראל

ת העתיקה פילים שימשו משום שבעֵ  .א
 מעין 'טנקים'.

היוונים חשבו שבחנוכה שרים משום ש .ב
  ."פיל פילון, סוב, סוב, סוב"

 פילים עושים פלאות.משום ש .ג
 

 
 
 

5 

 
 

לחנוכה חידון  
 

חידון:לתשובות   

  ב. 1 ◄
רּוְך . 2 ◄ יו וְִצּוָּנּו ְלַהְדִליק 'ַאָּתה הבָּ נּו ְבִמְצֹותָּ ר ִקְדשָּ ם, ֲאשֶּ עֹולָּ ְך הָּ לֶּ  .ֲחנָֻּכהל שֶ  נ ר, ֱאֹלֵהינּו מֶּ

 ל'(. " )בלי המילה 'שֶּ ְלַהְדִליק נֵר ֲחנ כָּהנ"ב רבים מברכים "
ה נִִסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַביָּמִ ָברּוְך ַאָּתה ה שָּ עָּ ם, שֶּ עֹולָּ ְך הָּ לֶּ םים ', ֱאֹלֵהינּו מֶּ  .ַהֶזהַבְזַמן  ָהה 

ה  רּוְךבָ  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ה'ַאתָּ נּו ַלְזַמן ֱאֹלה  נּו וְִהִגיעָּ ֱחיָּנּו וְִקיְמָּ הֶּ  . ַהֶזה, שֶּ
רק ביומו הראשון של החג. ובחנוכה היא נאמרת, חגיםכמה נאמרת בהשלישית ה כברה  

ימי ')הלקוח מהשיר  'במשפט אאילו והים, ובתפילה הניצחון על היוונים מיוחס לאל .ב .1 ◄
 הוא מיוחס לכוח הצבאי של המכבים.'( החנוכה

מטרת השאלה היא . ב .4 ◄
להשלים את בירור המושגים 

ולהבהיר את  27שנעשה בעמ' 
הקשר בין הפיוט 'מעוז צור' 

  וחנוכה.
 א .5 ◄
 שאלת בונוס. א◄
 

 שאלת בונוס
 

  ,בית המקדשב ה שעמדהמנורההיוונים בזזו )לקחו שלל( את 
כבשו את בית המקדש מידי היוונים וחנכו אותו וכאשר המכבים 

ר ספמִ  .מנורה חדשהבנות נאלצו להם (, 'חנוכת בית'עשו מחדש )
 המקורית.   במנורהזהה למספר הקנים  היהבמנורה הזאת  םקניה

 כמה נרות הדליקו המכבים?  ◄

 מנורה המופיעה בסמל המדינה(בכרו זַ הִ  :)רמז
 7א. 
 8ב. 

 9ג. 
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 מטרות יחידת הלימוד:
  .הכרת משמעותה של נטיעת העצים בתרבות היהודית 
 .דיון בערכים שנטיעת עצים מבטאת בכלל, ונטיעת עצים בארץ ישראל בפרט 

 כשני שיעוריםמשך לימוד היחידה: 

 :מבנה היחידה

 מידע בסיסי על ט"ו בשבט
 )מדרש חז"ל(צו לארם הענטיעת עצים קושרת את  לנטוע –דבר ראשון  :1חלק 
 הנטיעות בארץ ישראל בימינולהכות שורשים  :2חלק 
נטיעת עצים מבטאת דאגה לדורות הבאים ואמונה בהמשך לנטוע גם לדורות הבאים  :3חלק 

 ישיבתם במקום )אגדת חז"ל(
   הנטיעה יוצרת קשר אישי  עם האדמה ועם הארץ )קטע מ'הנסיך הקטן'(במו ידינו  :4חלק 
 ג שהוא סמלח :5חלק 

 דיון במנהגי ט"ו בשבט בעדות ישראל ובקרב יהודי התפוצות. העשרה

 מחשב ומקרן )ברקו(ציוד מיוחד: 

 

: ט"ו בשבט1יחידה   
עם ישראל על אדמתו –עת לנטוע   
בספר הלימוד  12-11עמ'   

 

 

 שער א':

 עם חוגג 

 )לחלק זה אין ביטוי בספר הלימוד( ט"ו בשבטעל  מידע בסיסי
מצאו חידון שתוכלו לצלם ולחלק לתלמידים. ת נספחב  
 
 
 

 

 (30)עמ' לנטוע!  –דבר ראשון  .1
 )מדרש חז"ל(צו לארהעם נטיעת עצים קושרת את 

בזוגות.  משימה א'במליאה והנחו את התלמידים למלא את  30בעמ'  קראו את סיפור המסגרת והמדרש
ע ה' אלוהים גן בעדן", והשני מספר המדרש מתבסס על שני פסוקים: הראשון מספר בראשית: "ויט

 ויקרא: "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל". 
הפסוק הראשון הוא חלק מסיפור בריאת העולם, והוא מופיע בתורה מיד אחרי סיפור בריאת האדם. 
כלומר, נטיעת עצים, המכונים בפסוק "גן", היא הדבר הראשון שעשה אלוהים לאחר שברא את בני 

סוק השני מובא הצו האלוהי לבני ישראל לנטוע עצים עם כניסתם לארץ ישראל. כזכור, ארץ האדם. בפ
ישראל הייתה ארץ אבותיהם, אבל גם ארץ חדשה להם. שאלו את התלמידים: אילו דברים אנשים עושים 

הם  –כשהם נכנסים לבית חדש, או עוברים לגור בסביבה חדשה? בין היתר, נצפה לשמוע תשובות כמו 
פשים מוסדות לימוד ומקומות עבודה, מסדרים את הבית כפי שהם אוהבים ועוד. כל אלו מאפשרים מח

לאדם למצוא את מקומו במקום החדש. נטיעה של עצי מאכל עזרה לבני ישראל להרגיש שהגיעו למקום 
ו הרי יעברו שנים עד שעצים אלו יניב –מקום שלא יעזבו אותו במהרה שלהם, לבית הלאומי שלהם, לְ 

 רות. אפשר להניח שכשבני ישראל נטעו עצים בארץ ישראל, הם חשו שהם מכים בה שורשים.פֵ 

 (31)עמ' שורשים להכות  .2
 הנטיעות בארץ ישראל בימינו

חולקים כבוד למפעל הייעור האדיר של הקרן הקיימת לישראל עם חידוש  (31)בעמ'  דברי המחשב
נטיעת העצים בט"ו בשבט.  –הנהיגה הקק"ל מנהג חדש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. כמו כן, 

המנהג התפשט, והוא דוגמה ליכולתו של עם ישראל לחדש מנהגים. )כזכור, על פי המשנה, ט"ו בשבט 
ר הוא "ראש השנה לאילן", כלומר התאריך שלפיו מונים את 'גיל העצים' וקובעים לאיזו שנת מעשֵ 

 רות שהעץ מניב(.שייכים הפֵ 
בעקבות משימה זו, אפשר לציין שישראל היא אחת המדינות היחידות בעולם  .משימה ב'לפנו עתה 

 שמספר העצים בהן היום גבוה ממספר העצים שהיו בשטחה לפני מאה שנה. 
שנוהגים לתרום כסף לקק"ל וליעדו לנטיעת עצים בארץ ישראל,  אפשר גם לספר שיש יהודים בתפוצות

ולתעודה  לתעודה ליַלדה מצווה, יום נישואין וכדומה )ראו דוגמאות לכבוד יום הולדת, בת מצווה ובר
שאול: מדוע הקק"ל מזמינה יהודים מכל העולם לנטוע עצים בארץ? ומדוע אפשר ל. לאיש מבוגר

 יהודים אלו נענים להזמנה זו? 
 
 

 המשך

http://www.kkl.org.il/?catid=%7B60CF6C8F-D8E6-4532-BC81-437F481A95E0%7D
http://www.kkl.org.il/?catid=%7B870E02A8-F617-4372-B838-D977FA5F9BCE%7D
http://www.kkl.org.il/?catid=%7B870E02A8-F617-4372-B838-D977FA5F9BCE%7D
http://www.kkl.org.il/?catid=%7B870E02A8-F617-4372-B838-D977FA5F9BCE%7D
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 (32)עמ' הבאים לנטוע גם לדורות  .1
 עצים מבטאת דאגה לדורות הבאים ואמונה בהמשך ישיבתם במקום )אגדת חז"ל( נטיעת

דים לסכם את הסיבות לנטיעת עצים בקשו מהתלמי (.32עמ' ב) אגדת חז"ל קראו במליאה את
במשימה ב'(. לאחר מכן  1וכתבו אותן על הלוח. )הפנו את התלמידים לתשובותיהם לשאלה 

 קראו את סיפור המסגרת ואת האגדה וודאו שהתלמידים הבינו אותם. 
 מהי הסיבה לנטיעת עצים באגדה? אם היא אינה כתובה על הלוח, הוסיפו אותה לרשימה. שאלו:

היום טבריה היא עיר גדולה וצפופה, . משימה ג'עתה את התלמידים להפנו 
, לפני כאלפיים שנה, הייתה טבריה עיר קטנה. המדרש ההיא אך בתקופה

הזקן מספר שאבותיו  מספר על זקן שנוטע עץ באחת הדרכים המובילות לעיר.
נטעו עצים בשבילו. נטיעה זו העידה על תקוותם שצאצאיהם ימשיכו לשבת 

ם. ובכן, כפי שעשו אבותיו, הזקן נוטע עצים למען הדורות הבאים, במקו
העצים עם הגעתם נטיעת  –בתקווה שגם הם ישבו בארץ. כך גם החלוצים 

סביר פה כדי להישאר'.  לארץ הביעה קשר חזק לארץ, מעין אמירה: 'אנחנו
כדאי לברר . בשבילם'טעו ינ'יערות בארץ הלהניח שהתלמידים טרם חשבו ש

הם , ואם העצים בארץעל שבה חדשה זו משנה את מבטם על היערות ואם מח
 יהם בפעם הבאה שיטיילו ביער בארץ.מצפים שהיא תשפיע על חוויות

אזור לפני בששלט  ,אנוסיהקיסר הרומי אדר –אגדה זו 'מולבשת' על דמות היסטורית למורה: 
מפני שאסר על בעיקר  כלל,בדרך  הוא דמות שליליתאדריאנוס כאלפיים שנה. במסורת היהודית 

את מרד באכזריות ומפני שדיכא  החשובות )גזרות אדריאנוס( המצוותהיהודים לקיים כמה מ
ד המקורות אח הווז ,הזקןבפני מודה אדריאנוס בטעותו . באגדה זו היהודים נגדו )מרד בר כוכבא(

 .חיובי יחסית אורהם במוצג בהקיסר שהיחידים 
 
 
 
 

 (33)עמ'  במו ידינו .4
   הנטיעה יוצרת קשר אישי  עם האדמה ועם הארץ )קטע מ'הנסיך הקטן'(

 (.33)עמ' סיפור המסגרת ואת הקטע מן 'הנסיך הקטן'  אתקראו במליאה 
שושנה היא שבעיני כל אדם אחר  –מדוע השושנה של נסיך הקטן ה נסו להסביר קריאהלאחר 
 . לו כל כךיקרה  –רגילה 

כלפי שאנו חשים המיוחד אנו נוטים לייחס את הקשר . ( במליאה33 )עמ' משימה ד' בצעו עתה את
. תכונותיו המיוחדות של אותו 'דבר' )הוא יפה, טוב או חכם במיוחד(ל ,אדם אחראו  מקום, חפץ

של מם ומדגיש את מקוהזה,  קשרהתהליך יצירת בט מעניין יבמאיר ה 'נסיך הקטןמ'ההקטע 
 . ו באדםמשקיעים בחפץ, במקום אהמאמצים שאנו 

 פעילות  העשרה 
המספר על המאמצים הנדרשים  ,הקק"ל(ה קי)שהפ 'סיפורו של שתיל' מומלץ להקרין את הסרטון

   לייעור הארץ.
מיוחד: למשל, העזרה קשר יוצרים המהתלמידים להביא דוגמאות מחייהם למאמצים  כדאי לבקש

חשוב לנו יותר הרבה, מבחן שלמדנו בשבילו תו; הקשר שלנו אִ את חזקת לאח קטן מעזרנו ש
לליבנו יותר מעץ ים בדנו, קרובישעדמה נו, פיסת איעץ שאנו נוטעים במו יד ,ממבחן אחר וכו'. כך
  אחר או ממקום אחר.

 בית( )שיעורי פעילות חקר בנושא 'הקופסה הכחולה' של הקק"ל 
ולעצב ולהכין  ',הקופסה הכחולה'מהי  (באינטרנטבמרשתת )אפשר לבקש מהתלמידים לחקור 

  .זוקופסה לדגם חדש 

 אפשר למצוא באתר הקק"ל. 'הקופסה הכחולה'על מידע בסיסי  למורה:

 המשך

ט"ו בשבט :1יחידה   
 

http://www.youtube.com/watch?v=eWMM2W8_XCM&feature=relmfu
http://www.kkl.org.il/about-us/blue-box/
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 (33)עמ' סמל . חג שהוא 5
ט"ו בשבט מבטא את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל ולטבע בכלל. ראוי להרחיב את 

היריעה ולשאול אילו ערכים מובעים בחגים או במועדים אחרים. לדוגמה, אילו ערכים באים לידי 
)בספר  בחנוכה?, ו(בבקשת סליחהו ביטוי ביום הכיפורים? )למשל, הצורך בעשיית חשבון נפש

 חופש הדת(. חשוב להדגים ולהסביר שכל חג מבטא כמה ערכים. חשיבות זה התמקדנו ב

 יכוםס
. בקשו מהתלמידים להסביר 'ארץ ישראל של ּהחג' ישראל אפשר לומר שט"ו בשבט הואמכל חגי 

 זה על סמך מה שלמדו ביחידה.הכינוי את ה

 

 התפוצות ב יהודי דיון במנהגי ט"ו בשבט בעדות ישראל ובקר

 )לחלק זה אין ביטוי בספר הלימוד(
 

  מנהגים
לאחר שעסקנו בנטיעת עצים בארץ, נרחיב על סדר ט"ו בשבט, ונדגיש שגם הסדר הוא ביטוי 

  להיותו של ט"ו בשבט חגה של ארץ ישראל.
 

 התפתחות סדר ט"ו בשבט
 ,בשבט, לאורך כל התקופות ט"ובא אחד מהמנהגים המרכזיים ייה של ארץ ישראל הרותפֵ אכילה מ

  .בארץ ישראל ובתפוצותבכל העדות, 
 .ביום זה באכילת פרות ארץ ישראל להרבות נהגו כבר בימי הבינייםאשכנז יהודי 

 ט"ו בשבט' בצפת תיקנו את 'סדר שהמקובליםעד  ,לא ציינו את ט"ו בשבט ספרד בקהילות
י, 'הסדר' בידי מחבר אנונימ 18מאה ה־שנכתב בהספר 'חמדת ימים' פי  על .17־בתחילת המאה ה

ברכות ותפילות על בה  ת, נאמרורץ ישראלא פרותמ פרותשלושים מיני בה  יםשנאכלהוא סעודה 
כמו כן, שותים בסדר זה ארבע  הזוהר. רפסוקים מהתנ"ך, מהמשנה ומספבה ונקראים  ,כל פרי

 , מהן מיין לבן ומהן מיין אדום. סדר פסחבכוסות יין, כמו 
איטליה, בתורכיה, בארצות הבלקן : בקהילות ישראלב תיאור 'הסדר' הודפס בנפרד מהספר ונפוץ

 .בכל הארצות האלה התפתח סדר ט"ו בשבט דומהמבוכרה ועד מרוקו.  ,בארצות המזרחו
 

 ביהדות התפוצותט ט"ו בשב
בו , וישראלי־סדר ט"ו בשבט ארץבארץ עם חידוש ההתיישבות היהודית בארץ ישראל התפתח 

עם הזמן נפוץ . הארץ אלא גם על רעיונות ציוניים ועל נופי ארץ ישראל פרותהושם דגש לא רק על 
רבות  ותשפות ובקהילכמה ב של ט"ו בשבט' הגדות'למצוא אפשר וכיום  בתפוצות רבות,דגם זה 

  ארץ ישראל וגידוליה.ברחבי העולם. ברבים מהן מספרים בשבח 

 ישראל עדותבמנהגי ט"ו בשבט 
טקס קטיף ומקיימים  ,יוחאי )רשב"י( שבפקיעין למערת ר' שמעון בר היו יוצאים בצפתהמקובלים 

 חרובים מן האילן שבפתח המערה. 
 איש לרעהו.  'פרותמנות של 'נהגו לשלוח בכורדיסטן 

 טים ומערמונים קלויים. יחמין מח פרותהוסיפו לסעודת ה)שביוון(  לוניקיבס
 .של ארץ ישראל ופרותיה םדיו בשבחמספר לתלמי 'מלמד'היה ה בחצרות החסידים

 

 אפשר לדון בשאלות האלה:
 כיצד השפיע סדר ט"ו בשבט  ?ארץ ישראל פרותמה הרגישו יהודים בתפוצות כאשר אכלו מ

 יחסם לארץ ישראל? )ומשפיע גם היום( על 
  בסדר ט"ו בשבט יש הנוהגים לאכול משבעת המינים )גידולים שארץ ישראל השתבחה בהם(. יש

ץ  רֶּ ן ּוְתֵאנָּה וְִרּמֹון, אֶּ ה וְגֶּפֶּ ֹׁרָּ ה ּוְשע ץ ִחטָּ רֶּ הדואגים לאכול אותם לפי הסדר שהם מופיעים בתורה: "אֶּ
ן ּוְדבָּש" )דברים מֶּ ל בחורף, אי אפשר להשיג כמה בשבט, החַ  בט"וח'(.  פסוק ח'פרק  ,זֵית שֶּ

 :ענבים )"גפן"(, תאנים, רימונים ותמרים )"דבש"(. אפשר לשאול את התלמידים – האלה פרותמה
מה אפשר לעשות כדי לאכול מהם בכל זאת? )לאכול אותם יבשים(. לסיום, אפשר ללמד את 

 . יחד תלמידים את הלחן לפסוק ולשיר אותו

 

ט"ו בשבט: 1יחידה   
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-18
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באיזו עונה חל ט"ו  ◄
  בשבט?

 סתיוב .א
 חורףב .ב
 אביבב .ג
 קיץב .ד

 
 
 

1 

ט"ו בשבט מכונה 'ראש השנה לאילנות',  ◄
  משום ש... וגם 'יום הולדת לאילן'

 זו עונת הפריחה של השקדיות. .א
 .מונים את גיל האילנות מתאריך זה .ב
 . סיבה מיוחדתבלי  .ג

 
 

1 

  ..הוא.ט"ו בשבט  ◄
 ראש השנה לאילנות  .א
 נותאילה לש יפוריםכיום ה .ב
 חג האביב .ג

 
 

2 

 ט"ו בשבט נוהגים לשתות סדרב◄
 ב... כמו ,כוסות יין ארבע
 חג הסוכות .א
 יום הכיפורים .ב
 פסחבסדר  .ג
 .מנהג דומהובו אין עוד חג  .ד
 

 
 

5 

אלה, והסבירו השלימו את הפתגמים ה ◄
 את משמעותם:

 .נופל רחוק מהעץאינו ........  .א
 ......... את מרוב עצים לא רואים .ב
 .דבר אל ...... ואל האבנים .ג

 
 

1 

 
 

ט"ו בשבט חידון  
 

החידון:תשובות   

 )חודש שבט חל בחורף בארץ ישראל(  . ב1 ◄
 . 3שאלה לראו הסבר  א. 2 ◄
, על פי ההלכה רות. למשלמצוות הקשורות בעצים ובפֵ כדי לקיים גיל האילן קבוע את ב לוחשהיהודית  הלכהב ב. 1 ◄

 (. 'רלהוע'מכונה זה יו הראשונות של העץ )פרי אסור לאכול פרי בשלוש שנות
 ג. 4 ◄
 ג. 5 ◄
התמקדות בפרטים  – 'מרוב עצים לא רואים את היער'הילדים דומים להוריהם.  – 'התפוח אינו נופל רחוק מהעץ' .1 ◄

 .תגובה למה שנאמראין  – 'ל העצים ואל האבניםאדבר ' .תמונה הכלליתמונעת את הבנת ה
כי האדם עץ ', 'עץ הרימון נתן ריחו' על ט"ו בשבט באירופה(,, עירי")שלג על  'עשר־חמישהפרות : 'הצעות לשירים :7 ◄

 ' ועוד ועוד.כי תבואו אל הארץ', 'צדיק כתמר יפרח', 'השדה
 
 

 

 

ארץ על בט"ו בשבט שרים שירים  ◄
  .עצים ועל צמחים אחריםעל  ,ישראל

ירים מתאימים לט"ו הציעו שלושה ש
 .בשבט

 
 
 

7 

 15בט רבים נוהגים לאכול ר ט"ו בשבסד ◄
 דווקא? 15רות. מדוע סוגים פ

מספר המדרגות שהובילו לבית לזכר  .א
 .המקדש

בסדר ט"ו בשבט יושבים משום ש .ב
 .אנשים, לא פחות ולא יותר 15תמיד 

 15־ט"ו בשבט חל ביום המשום ש .ג
 (.15 –בחודש שבט )ט"ו בגימטריה 

  .חודש שבט
 

4 
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  : פורים7יחידה 
פ ָרד ַעם  מאוחד עם או מְּ

בספר הלימוד 17-14עמ'   

 

 

 שער א':
 עם חוגג 

 

 מטרות יחידת הלימוד:
  בחג הפורים. אסתר והדגשת מרכזיותובחינת ערך הערבות ההדדית במגילת 
  שראל.מודעות לחשיבות הערך הזה גם בימינו במדינת יפיתוח 
 

 .שיעוריםי שנכ :משך לימוד היחידה
 

 :מבנה היחידה

חלק זה אינו ) חזרה על סיפור המגילההצעה לפעילות פתיחה: משחק משלוח המנות 
 (הלימוד בספרמופיע 
זָּר ּובהיותו "עַ על עם ישראל  באוויר דאגה :1חלק  ד".ם ְמפ  ֹׁרָּ  ְמפ
 ראל.ערבות הדדית בעם יש להתערב מאסתר דורש מרדכי :2חלק 
  "היהודים כל את כנוס" :3חלק 
  היהודי העם לטובת מתערבת אסתר :4חלק 
 .ערבות הדדית במצוות החג ובמנהגיו הפורים בחג הדדית ערבות :5חלק 
 לכבודה של ארץ ישראל :סיכום

 

 ציוד מיוחד: 
 לפעילות הפתיחה() אחד גדול משלוח מנות

 כרטיסי שאלות )ראו נספח(
 

 )חלק זה אינו מופיע בספר הלימוד( : משחק משלוח המנותהצעה לפעילות פתיחה

  חזרה על סיפור המגילה
בחזרה על סיפור המגילה. בנספח שבסוף קובץ זה תמצאו את הוראות לימוד רצוי לפתוח את ה

 תשובות לשאלות.  ו שאלות כרטיסי, המשחק
 
 

 (34)עמ' באוויר  . דאגה1
ָזר ּו"עַ בהיותו על עם ישראל  פֻּ פ ָרד"ם מְּ   מְּ

בקש רצוי ל אם לא ערכתם בכיתה את פעילות הפתיחה המוצעת )משחק משלוח המנות(,
 על סמך ידיעותיהם הקודמות: סיפור המגילה תחילתחזור על לתלמידים מה

 גירש את המלכההמלך אחשורוש לאחר ש נלקחה לארמון מלך פרס ,היבחורה יהודיה, הדס
מלכה החדשה. מאז היות הנבחרה לה פניו. הדסירבה להתייצב למפני שס ,ושתי הקודמת,

על  אסתר. –הפרסי מה רק בשקראה יה ונילאיש שהיא יהודהדסה לתה ישהגיעה לארמון לא ג
המדינות  127־למלך( חתם המלך על צו להשמיד את כל היהודים ב משנהההמן )פי עצת 

 .שבממלכתו

זו בסיפור המגילה. בתיבה ( המביא אותנו לנקודה 34)עמ'  המסגרתאת סיפור קראו יחד 
שכנע את המלך ניסה לכאשר שנאמרו נתמקד בחלק מדברי המן באמצע(  34)עמ'  התכלת

  .לחתום על הצו
 פיזור .בארצות רבות היהודיהעם עוסקות בפיזור  2־ו 1שאלות  )במליאה(. משימה א'מלאו את 

 לנצל.  המןהזה ביקש  סרוןיחעל התארגנות ותגובה, ואת הקשה הִ להתכנס ו מהםם מנע היהודי
הפך ה. פירוד הוא 'פירוד'עוסקות בפירוד העם. בכיתה רצוי להקדים בהבהרת המילה  4ו־ 3שאלות 

הכול יתרון יש בגיבוש? ) זהגובשת? איממהי כיתה ומאחדות. אפשר לשאול, למשל,  גיבושמ
 היה בכוחוי םגם אחשש שכל אחד ידאג רק לעצמו, אחדות? )חוסר מה הסכנה ב(. עוזרים זה לזה

 . (לאחריםגם לסייע 

ם אדמו"ריה( היה האדמו"ר השלישי בשושלת 1847-1905רבי יהודה אריה לב אלתר )למורה: 
שעל שמו  ',שפת אמת'. ספרו 19־חסידות גור ומן הבולטים במנהיגי יהדות פולין בשלהי המאה הב

 .אוסף של דרשות על פרשת השבוע וחידושים על התלמוד הואמכונה, הוא 
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  (35)עמ' להתערב  מאסתר דורש . מרדכי2
 ערבות הדדית בעם ישראל

  .משימה ב'ומלאו את  למעלה( 35)עמ'  ולההתכ בתיבה קראו את סיפור המסגרת ואת הפסוקים
הניח לשאסור לה ו ,כל היהודיםומשפחתה חולקים את הגורל המשותף ל שהיאזהיר את אסתר המרדכי 
ֵלט ְבנְַפֵשך ְתַדִּמי : "ַאלה אחריהי שגורלה ך ֵבית ְלִהּמָּ לֶּ  ".ַהיְּהּוִדים ִמָכל ַהּמֶּ

להשפיע על המלך לטובת נסות ה ללפשרה ה בעמדה שאִ נמצא ציינו שאסתר 2 שאלהבתשובה ל
אסתר הייתה בארמון בקרבת המלך, המלך אהב אותה  –מהתלמידים להסביר מדוע  היהודים. בקשו

  לעשות זאת. אחריותה לנסותהיה בלמנוע אסון, ם שהיא הייתה עשויה והעריך אותה, ומשו

 :הרחבה למורה
ל ְך ְוַעם "כָּ לֶּ ל ַעְבֵדי ַהמֶּ ר כָּ ים ֲאשֶּ ְך ֹיְדעִּ לֶּ ינֹות ַהמֶּ ר יָּבֹוא ְמדִּ ה ֲאשֶּ שָּ יש ְואִּ ל אִּ ל אֶּ ְך אֶּ לֶּ ר  ַהמֶּ ית ֲאשֶּ ימִּ ֵצר ַהְפנִּ חָּ הֶּ
ית ֹלא מִּ תֹו ְלהָּ ֵרא ַאַחת דָּ קָּ יט יִּ ר יֹושִּ ת ְלַבד ֵמֲאשֶּ ְך אֶּ לֶּ יָּה לֹו ַהמֶּ ב ְוחָּ הָּ יט ַהזָּ ל ,ַשְרבִּ בֹוא אֶּ י לָּ ְקֵראתִּ י ֹלא נִּ  ַוֲאנִּ

ים יֹום" ה ְשלֹושִּ ְך זֶּ לֶּ  . פרק ד' פסוק י"א( ,)אסתר ַהמֶּ
אינו מובא בספר הלימוד, אסתר השיבה למרדכי שייתכן שסיכויה לעזור קטנים ממה שזה,  פסוקב

לקרוא להם את  ,ואם אינם זוכרים ',סיפור השרביט'מהתלמידים להזכיר מהו  לבקש שחשב. אפשר
, ולכן משימתה עלולה בעיני המלךעוד מוצאת חן מפסוק זה מובן שאסתר חששה שהיא אינה  הפסוק.
סיכוי היו להם הרצון והש נותרה אחד מהאנשים היחידים )אם לא היחידה( אסתרזאת,  ובכל .להיכשל
 .את הצו על השמדת היהודים לבטל להצליח

ליהודים אינו רק אחריותה  שסיוע את האפשרות העלהמרדכי : הדגישו ש3 שאלה  בעקבות
אסתר עלתה למלכות לאחר סדרה של אירועים יעודה. יאלא גם של אסתר המלכה, 

, על פי המדרש נכדתו של המלך שתי המלכההסיכוי שוַ )הייתה נמוכה שהסתברותם 
ושנערה יהודייה אלמונית תיבחר למלוך על ממלכת פרס במקומה, היה  ,נבוכדנצר, תגורש

תוכל אסתר אך ורק כדי שבעת הצורך  והתרחש יםומרדכי מציע שהדבר ,(נמוך ביותר
 אבק על גורלם של היהודים בממלכה.להי

 שאלות לדיון: 
 הציללסכן את חייו כדי ל ראוי לצפות מאדםאדם שיכול לעזור חייב לעזור? האם  האם

ר ועזיבמה שיקרה אם לא ההצלחה של עזרתו,  ייסיכוב –נסיבות תלוי בהדבר אחרים? אולי 
 חיים ומוות של רבבות יהודים(?במדובר היה )כאן 

 אפשר גם בזוגות(. ) משימה ג' את ( ומלאו35הירוקה בעמ' דברי המחשב )בתיבה קראו במליאה את 
 בתוך עמים אחרים.  מיעוטבגלות והיה די חי העם היהו ,כמעט אלפיים שנהבמשך בימי אסתר, ו

 חברות לא יהודיות. תוך מיעוט קטן ב, גם היום קצת יותר ממחצית העם היהודי חי בתפוצות
בני מיעוטים )כל מיעוט שהוא, גם מהגרי העבודה בישראל, למשל( מרגישים שהם שונים מחברת הרוב 

סביב המכנה המשותף להם, לעזור זה לזה הסובבת אותם וחולקים גורל משותף, ולכן נוטים להתקבץ 
 ולגלות ערבות הדדית. אפשר לשאול: 

 איך אפשר להסביר את הצורך של בני המיעוט להתאחד? -
)דת, תרבות, לפעמים  מה היה משותף ליהודים בממלכות אחשוורוש?? מה משותף לכל היהודים -

 .מעמד(
עמים תוך מיעוט ב היומדינה משלהם והם מכיוון שלאורך תקופה ארוכה בהיסטוריה לא הייתה ליהודים 

 ומוסרי.   דתי אחרים, התפתחה מסורת של ערבות הדדית ותפיסה שסולידריות בין בני העם היא ערך 
)תלמוד הערבות ההדדית מושרשת במסורת היהודית, והאמרה התלמודית "כל ישראל ערבין זה בזה" 

פגשנו כשלמדנו על  ה לכך. דוגמה אחרת לערבותעוד דוגמ היא א'( ודבבלי, מסכת שבועות, דף ל"ט, עמ
 תפילת הווידוי ביום הכיפורים.

)תיקוני  פורים ְכפּורים"י"כ :יום הכיפוריםלפורים בין מקובלי צפת קישרו במשחק מילים מפורסם : למורה

ת ות בערבואפורים. אפשר לרמו חג הליום של עונג כם הכיפורים עתיד להיות מפני שיו ,נ"ז( ,רההזו
  .החגיםשני בין  נוספת נקודת דמיוןההדדית 

טחוני יהב הכוח. במצבלמקור לאחדות ו ,כמובן ,היאההדדית  רצוי להדגיש שהערבות 2בעקבות שאלה 
היא גם ערבות הדדית חוץ. בתמודד עם איומים מית כדי להמדינת ישראל אחדות זו הכרחרגיש של ה

 מתוקנת. ליצור חברה שאיפה המקור ל

 

 
 

פורים: 7יחידה   
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  (36)עמ' היהודי  העם לטובת מתערבת . אסתר4
 למטה(. 36)עמ'  ולהאסתר בתיבה התכאת דברי המחשב בתיבה הירוקה ואת הפסוקים ממגילת קראו 

 בין אסתר לכוהן הגדול ביום הכיפורים –הרחבה 
הגדול ביום הכיפורים. כבר ראינו שאסתר ביקשה מהמלך במסורת היהודית משווים את אסתר לכוהן 

לבטל את 'רוע הגזרה'. וכפי שהכוהן הגדול ביום הכיפורים לבש בגדים מיוחדים ונכנס לחלק הפנימי 
לקודש הקודשים, אסתר הניחה על ראשה את כתר המלכות שלה ונכנסה לחצר  –ביותר בבית המקדש 
 הפנימית בבית המלך. 

נקודות הדמיון האלה חיזוק לקשר בין פורים ליום הכיפורים, המתבטא במשחק אפשר לראות גם ב
 רים". ּופכְ  –המילים "כיפורים 

  למטה(. אפשר למלא אותה בזוגות. 36)עמ' משימה ה' הפנו את התלמידים ל
מגלה למלך שהיא יהודייה.  בבקשה האישית שלה אסתר מצטרפת אל עמה. זו פעם הראשונה שאסתר

אם הרגישה כתוב אי אפשר לדעת )על פי פשט ה האחרים מנותקת מהיהודיםה שהייתה אעד כה נר
לא עליה ש הרי מרדכי ציווה –יה יהיא רק לא רצתה שידעו שהיא יהוד ,מנותקת, או כפי שחז"ל מתרצים

היא הביעה  –אסתר קשרה בין גורלה לגורל כל היהודים , בעת הסכנה מכל מקוםלגלות זאת(. 
 סולידריות. 

 סוף הסיפור: 
ְך וְנְַחתֹום  לֶּ ב ְבֵשם ַהּמֶּ ר נְִכתָּ ב ֲאשֶּ אסתר לא הצליחה לבטל את הצו שציווה על הריגת היהודים "ִכי ְכתָּ

ִשיב" )אסתר, פרק ח' פסוק ח'(, אך הצליחה להביא את היהודים להתאסף  ְך ֵאין ְלהָּ לֶּ ְבַטַבַעת ַהּמֶּ
אויבי היהודים החלו לתקוף אותם ביום המתוכנן )י"ג  לעמוד על נפשם", כלומר, להגן על עצמם."ו

 באדר(, וזו הסיבה לקרבות המתוארים בסוף המגילה.

פורים: 7יחידה   
 

 (37)עמ' הפורים  בחג הדדית . ערבות5
 ערבות הדדית במצוות החג ובמנהגיו

למעלה(. רצוי להדגיש שבפורים יש מצווה  37במליאה )עמ'  סיפור המסגרתקראו את 
מיוחדת לתת צדקה ומתנות לאביונים )לעניים(. מצווה זו נוספת על המצווה הרגילה לתת 

ה קופה מיוחדת לחג הפורים. קראו את צדקה, ולכן בסיפור המסגרת מציבים בכית
הפסוקים בתיבה התכלת, וודאו שהתלמידים מבינים אותם. אחר כך קראו את דברי 

 (. 37המחשב בתיבה הירוקה )במרכז עמ' 
 את היהודים )בימים נועדו גם הן לאחד המצוות 'מתנות לאביונים', 'משלוח מנות' ו'משתה'

 כדי להתמיד באיחוד הזה(.  –מפורדים, וגם לדורות  הרי בתחילת מגילת אסתר הם היו –ההם  
 

 

 (36)עמ'  "היהודים כל את כנוס". 1
 אפשרלמעלה(.  36)עמ'  התכולהבתיבה קראו במליאה את סיפור המסגרת ואת הפסוקים 

בין קטע זה במגילה ליום  לבקש מהתלמידים להיזכר במה שלמדו על יום הכיפורים ולקשר
 היהודים וצמו כדי לבטל את 'רוע הגזרה'.  בשושן הבירה התכנסוהכיפורים: גם 

ת ְכנֹוס ְךלֵ " אסתר מפרשים עמדו על כך שבקשתכמה  .משימה ד'מליאה את עתה ב מלאו  אֶּ
 .לפגיעותם )ראו משימה א'(שהיה המקור  רוד העםי" היא תשובה ישירה לפַהיְהּוִדים כָּל

למעשה, כינוס זה היה עשוי להביא את היהודים להתארגן, לחפש יחד פתרונות ודרכי תגובה 
)אנשים בודדים, קשישים, בתוכה  יותרהחלשים  שמשתדלת להגן עללהפוך לקהילה  –

 כלל חבריה.  ועלאלמנות וכו'( 

 הבעיהאת מקור צו של אסתר הוא צו של מנהיגה )אסתר בוחנת האפשר לשאול מדוע 
הליך ולשים לב לת, (התמודד עם המקור הזהעניינית שמטרתה לועממית יאה לפעולה ומב

 למנהיגת העם. המלך בארמון  'כלואה'מאישה בודדה האיך נהפכה  –שעבר על אסתר 
 

 המשך
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 סיכום 
 ? בחג הפורים דגשאיזה ערך מו –מה שלמדנו : בעקבות לסיכום, שאלו את התלמידים

 :  העשרה למורה
 ירושלים במגילת אסתר 

 :ת אסתר פעם אחת בלבדמגילמוזכרת בארץ ישראל 
ן" ן יִָּאיר בֶּ ַכי בֶּ ְרדֳּ ה ּוְשמֹו מָּ יָּה ְבשּוַשן ַהִבירָּ ן ִאיש יְהּוִדי הָּ ה  ִשְמִעי בֶּ ְגלָּ ר הָּ ִקיש ִאיש יְִמינִי. ֲאשֶּ
נְיָּה מֶּ  ִעם ירּוָשַליִםמִ  ה ִעם יְכָּ ְגְלתָּ ר הָּ ה ֲאשֶּ ֹׁלָּ ְךַהג ל  לֶּ בֶּ ְך בָּ לֶּ ה נְבּוַכְדנֶַּצר מֶּ ְגלָּ ר הֶּ ה ֲאשֶּ יְהּודָּ

 .('ו-')אסתר, פרק ב' פסוקים ה
מארץ איש היא ' כאן יהודי'יש הטוענים שמשמעות המילה , ואלה מוזכרת ירושליםהבפסוקים 
 יהודה.

 זכר למחצית השקל 
 היה צריך לשלם פעם בשנה המקדשו משכןבתקופת ה יהודי שכל מסכינוי לא יה 'מחצית השקל'

י התפוצות יהודֵ  .באותה שנה קורבנות הציבור י מחצית השקל שימשו לקנייתכספֵ . בחודש אדר
. מאז חורבן ולארצו לעם ישראלהקשר שלהם ובכך הביעו את  למקדש מחצית השקלאת שלחו 

לפני  , לרובפוריםבכל שנה סמוך ל 'זכר למחצית השקלנוהגים לתרום ' הבית וביטול הקורבנות
ים כספים שנתרמה לע)נוסף בישראל  לעניים צדקהלניתן קריאת מגילת אסתר, והכסף 

  ₪. 40־' שווה בימינו לכמחצית השקלמעריכם ש'(. 'לאביוניםמתנות 'ב
 
 
 

 מקורות להרחבה:
  חנוכה, ט"ו בשבט, פורים,  –דבורה והרב מנחם הכהן )עורכים(, חגים ומועדים 

 .1998כתר, ירושלים  134-143עמ' 
 של משרד החינוך. באתר החגים פורים 

 הרחבה:
שלוח ממוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובלדעת הרמב"ם "

מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות 
ואת החברתי פן מדגיש את האמר זה . מ(ז"הלכה י 'פרק ב ,הלכות מגילה וחנוכה) "וגרים

 במשימה ג'(.  2)אפשר לקשר זאת לשאלה  שהמצווה הזאת מבטאתסולידריות ה

 הצעה לפעילות נוספת:
חברים הבאת משלוח מנות "איש לרעהו" היא הזדמנות להפגין ידידות ואכפתיות כלפי 

  יהיו חברים. כל ישראל. אולם חג הפורים מלמד אותנו שחשוב גם שוידידים
חלקו את התלמידים לשלישיות ובקשו מהם לחשוב על אנשים שהם היו רוצים לשמח, 
לתמוך בהם או להפגין ידידיות כלפיהם )ואינם 'ידידים' מובהקים שלהם, כמו שכנים 

מבוגרים, חיילי צה"ל, חולים המאושפזים בבית חולים, עובדי נקיון בבית הספר וכדומה(. 
החליטה להכין את משלוח המנות המיוחד הזה ותכין  לאחר מכן כל שלישייה תספר למי

 משלוח מנות וכרטיס ברכה.
 
 

פורים :7יחידה   
 המשך 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%93%D7%A7%D7%94
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/HagimVmoadim/Purim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/PortalHagim/HagimVmoadim/Purim.htm
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  לפתיחת היחידה –נספח: משחק משלוח המנות 
משלוח מנות. , הפתעה ו...ר'(ּו)'פ גרלהשיש בו הברוח חג הפורים נציע לתלמידים משחק   

 :קודמות הידיעות שצברו התלמידים בשניםלחזור על סיפור מגילת אסתר על סמך  מטרה. 

 אביזרים: 
  6עד  1־פתקים ממוספרים מ –
 (בעמודים הבאיםכרטיסי שאלות ) –
 (בהמשך עמוד זהדף תשובות ) –
על פי ההלכה  –משני סוגים )סוכרייה מכל סוג לכל תלמיד  בו סוכריותומשלוח מנות  –

 . (מנות צריכים להיות לפחות שני מאכלים במשלוח
 הוא מכיל.אין לגלות לתלמידים מה ו בנייר אטוםעטוף ת יהיה מנוהמשלוח 

 

 :מהלך המשחק 
מספר לכל קבוצה.ערכו הגרלה ותנו . שוות חלקו את התלמידים לשש קבוצות  

כלפי מטה. כשפניהםשאלות ההניחו את כרטיסי   
לא ענתה הקבוצה . אם נסה להשיב עליהת 1מס' קבוצה , והמורה תקרא את השאלה הראשונה

תניח קבל את משלוח המנות וענתה נכון תהלאה. קבוצה ש ךוכ 2מס' ן, תופנה השאלה לקבוצה נכו
ערמה, ה את הכרטיס שעליו השאלה הראשונה בתחתית הניחוצד בלי לפתוח אותו. באותו 
.לזהותו בין שאר הכרטיסיםדי שלא יהיה אפשר כ ,למטהשפניו כלפי כש  

מנות המשלוח העבירו את  בכל פעם, וורהתהגיע קבוצה שאת השאלו את השאלה השנייה 
תשובה נכונה.נתה בוצה שעקל  

 שימו לב!
 חשוב לשאול את השאלה שעל הקלף שבראש הערמה ולאחר שניתנה תשובה לשאלה, לשים את

  בתחתית הערמה.הקלף 
 מיהו זה ואיזה'שאלות אחר כך , 'שאלות כלליות'סדר )תחילה הלשאול את השאלות לפי מומלץ 

!'נהפוך הוא'ושאלות חר כך וא '?אוה  
 

 :שכבר נשאלה( השאלה הראשונהשעליו גביו סתיים כאשר הכרטיס יהמשחק  סיום המשחק( 
זכה בו. הקבוצה תפתח ת. הקבוצה האחרונה שהחזיקה במשלוח מנות יופיע שוב בראש הערמה

ה תלמיד סוכריי למשני סוגים, ושאפשר לחלק לכ מנות ותגלה שיש בה סוכריותהאת משלוח 
 . במהלך היחידה כפי שנראה והערבות ההדדית, חג הידידותגם א ופורים האחת מכל סוג. 

 
 
 תשובות לשאלות 

 שאלות כלליות:
 

 .ג .6.   .יהודייה שהיא לגלות .5.   .א .4.   ב. .3.   .הדסה .2.   .ג .1.
 

יֶזה הּוא?'שאלות   'ִמי הּוא ֶזה וְּא 
 

 . ז'( פסוק ב' פרק )אסתר, אסתר" היא "הדסה – אסתר .10.  .מרדכי .9.  .ואסתר ושתי .8.   )אסתר( הדסה .7.
 

 . היהודים( את להשמיד הצו על )שחתם אחשוורוש המלך וגם המן .11.
 

ֹׁנֹות ִדְבֵרי  –. המלך 12  ר ַהִזְכר ת ֵספֶּ ִביא אֶּ ר ְלהָּ ֹׁאמֶּ ְך וַי לֶּ ה ְשנַת ַהּמֶּ ה ַההּוא נְָּדדָּ ( )אסתר, פרק ו' פס' א'  ַהיִָּמים""ַבַליְלָּ

  .'סיפור הסוס'זו החוליה המקשרת ל נ"ב:
 

 .המן .13.
 

 'ונהפוך הוא!'שאלות 
 

  רצונה( נגד הלכה כלומר המלך, לבית 'נלקחה' )היא אסתר .17.  .ושתי .61.  .אסתר .15.    .ושתי .14.
 

 . מרדכי .19.    .המן .18.
 

דים והשמדתם, אך ביום הזה ניצחו היהודים את אויביהם. יום זה היה י"ג באדר היום המתוכנן לתקיפת היהו. 20
את י"ד באדר )וגם  –.  אפשר לקבל כתשובה נכונה גם את תאריך שחוגגים בו את חג הפורים )אסתר, פרק ט' פס' א'(

 ט"ו באדר(.

 
 

 
 
 

 

פורים: 7יחידה   
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 שאלות כלליות
 
אסתר הוא שם פרסי. מה היה שמה  .2

 לכה?העברי של אסתר המ
 

 

 כלליות שאלות 
כמה מדינות היו בממלכתו של  .1

 אחשוורוש?
 12א. 
 17ב. 
 127ג. 
 

 

 שאלות  כלליות
מרדכי  . מה השיבה אסתר כאשר ביקש ממנה1

 יהודים? הלהתערב למען 
 "רעיון טוב!"זה  .א
ֵתְך ַעד " .ב שָּ ְך"ּוַמה ַבקָּ  ֲחִצי ַהַּמְלכּות וְיִנֵָּתן לָּ
ל" .ג ר ֹלאַהּמֶּ  ּוְבֵכן ָאבֹוא אֶּ ְך ֲאשֶּ ר  לֶּ ת וְַכֲאשֶּ ַכדָּ

ְדִתי"  ָאַבְדִתי ָאבָּ
 
 
 

 
 כלליות שאלות 

 

 ?רושו. מה נאסר על אסתר לגלות לאחשו5

 כלליות שאלות 
היה שם אשתו הראשונה של מה . 1

 אחשוורוש?
 אסתיא. 
  ושתיב. 
 בלבסתיג. 
 
 

 כלליות שאלות 
 

 המילה 'פורים'?מה משמעות . 4
 א. גורלות 

 כות חמות ישמב. 
 'יום הכיפורים' לשג. קיצור 

 

 
יֶזה הּוא?  ִמי הּוא ֶזה וְּא 

 
 יתומה שנלקחה . מיהי הנערה ה7

 לארמון המלך?
 

 
 

יֶזה הּוא?  ִמי הּוא ֶזה וְּא 
 
שהיו שתיהן טובות  שתי המלכותמיהן  .8

 ה )יפות(?מראֶּ 
 

 
יֶזה הּוא?  ִמי הּוא ֶזה וְּא 

 
שני  להבמגילה שהיו האישה  הימי. 12

 שמות?
 

 
יֶזה הּוא?  ִמי הּוא ֶזה וְּא 

 
מיהו האיש היהודי שהציל את המלך  .9

לרצוח אותו?  שומריושל המלך תכננוכאשר 
 (ו"דומסתיים באות י"ם )רמז: שמו מתחיל באות מ
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יֶזה הּוא?  ִמי הּוא ֶזה וְּא 

 
 ו האיש שלא הצליח להירדם?המי. 12

 

 
יֶזה הּוא?  ִמי הּוא ֶזה וְּא 

 
מיהם השניים שרצו להשמיד את העם . 11

 היהודי?
 

 

 
 ונהפוך הוא!

 
 מיהי האישה שפסקה להיות מלכה  .11

 אף על פי שרצתה להמשיך למלוך?
 

 
 ונהפוך הוא!

 
 מיהי המלכה שבאה אל המלך  .15

 אף על פי שלא נקראה להתייצב לפניו? 
 

 

 
יֶזה הּוא?  ִמי הּוא ֶזה וְּא 

 
 אסתר שהואאמרה . על מי 11
 יש ַצר וְאֹויֵב"?"אִ 

 
 

 

 
 ונהפוך הוא!

 
 המלכה שלא באה אל המלךמיהי  .14

 ?להתייצב לפניו כשנקראה
 

 
 ונהפוך הוא!

 
 האישה שלא ביקשה להיות מלכהמיהי  .17

 הפכה למלכה?נובכל זאת 
 

 
 ונהפוך הוא!

 
הו האיש שביקש לרכוב על סוס ימ .18

 רכב?לא ו
 

 
 ונהפוך הוא!

 
 הפך "מאבל לשמחה" נמהו היום ש .22

 ?)כלומר מיום אבל ליום חג(
 

 
 ונהפוך הוא!

 
הו האיש שלא ביקש לרכוב על ימ .19

 סוס ורכב?
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 מטרות יחידת הלימוד:
 .לימוד קטע מההגדה של פסח 
 :'ומה מאפיין את העם היהודי בפרט ,בכלל 'םעַ 'מהו  דיון במושג 'עם. 
 שראל וגיבושועם ישל  והבנת תהליך יצירת.  

 .שיעוריםי שנכ :משך לימוד היחידה

 מבנה היחידה:
 חידון. פסחמידע בסיסי על חג ה

  מהו עם? האם בני ישראל במצרים היו עם?עם ישראל התגבש במצרים  :1חלק 

 שלב נוסף ביצירת העם –יציאת מצרים  :2חלק 
 ת העם.על הקשר בין האביב לפסח ועל התגבשו האביבחג  –הפסח  חג :3חלק 

  שלושת הרגלים –, שבועות וסוכות : פסח4חלק 
 : הרחבה: מנהגים בתפוצות ובעדות ישראל דגש על זיכרון ירושלים במנהגים.5חלק 

 סיכום ופעילות סיום 

 (. מומלץ אך לא הכרחי1חלק ל) מקרןמחשב עם   ציוד מיוחד:

 (4)לחלק  סדרלשונית )בעברית ובשפה לועזית( וקערת ־הגדה דו  
 , מספריים ומהדקים )לפעילות הסיכום(ַמְצְבִעים, ולטגיליונות בריס           

 

 

 פסח: 8יחידה 
 עם נולד

 בספר הלימוד 42-18עמ' 

 

 

 שער א':

 עם חוגג 

 )לחלק זה אין ביטוי בספר הלימוד( מידע בסיסי על חג הפסח
תמצאו חידון על חג הפסח. תוכלו לצלמו ולחלקו לתלמידים.  נספחב  
 
 
 

 

 (40-38)עמ'  עם ישראל התגבש במצרים. 1
 מהו עם? האם בני ישראל במצרים היו עם?

בתחילת השיעור רצוי לבקש מהתלמידים לסכם את סיפור יציאת מצרים  הצעה לפעילות פתיחה:
סרטון שא. אנו ממליצים על בעזרת הידע שסברו בשנים הקודמות, ולאחר מכן להקרין סרטון בנו

 המציג את הסיפור בצלליות.

ה'הגדה של פסח' היא לקט של פסוקים מן התנ"ך, מדרשים מדברי חז"ל ומקורות נוספים, בתוספת 
ולילדינו על עצמנו ההגדה אנו מספרים להנחיות והוראות כיצד לערוך את סדר הפסח. בעזרת 

 עבדות בני ישראל במצרים ועל יציאתם ממצרים בלילה הראשון של חג הפסח, על פי הציווי: "והגדתָּ 
 )שמות, פרק י"ג פסוק ח'(." נָךלבִ 

למעלה( ואת המקור הראשון ביחידה )בתיבה התכולה(. זהו  38קראו את סיפור המסגרת )עמ' 
פיע גם בהגדה של פסח. הפסוק מתאר כיצד נהפכה המו ('ה פסוק ו"כ פרק, םדברי)התורה פסוק מן 

 עם ישראל. –משפחתו של יעקב אבינו במצרים ממשפחה לעם 
'. בעזרת הגדרה זו עם' של המושגמציגים הגדרה למטה(  38)בתיבה הירוקה, עמ'  דברי המחשב

קראו את ההגדרה במליאה ומלאו . שנאמר בפסוקכפי ', עםאכן היו 'בני ישראל במצרים אם בדוק נ
למעלה(. רצוי לכתוב את ההגדרה על הלוח, להבהיר אותה ולהתעכב  39)בעמ'  משימה א'יחד את 

 במיוחד על מילה 'תרבות'.
ייתכן שהתלמידים יציינו בצדק ש'שפה' ו'דת' הם מרכיבים ב'תרבות', אולם משום שהם מרכיבים 

 חשובים מאוד הם מוזכרים כאן בנפרד. 
 
 
 

 המשך

http://www.youtube.com/watch?v=rZKJcHVWI_4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=rZKJcHVWI_4&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=rZKJcHVWI_4&feature=youtu.be
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 קבוצה גדולה של אנשים
 תציינמתקופות מאוחרות יותר מילה זו מאולם . כל עם, גם עם ישראל –ם עַ  בלשון המקרא 'גוי' הוא

 38כל עם הוא קבוצה גדולה של אנשים, ובפסוק המובא בעמ'  .ודיםיקר עמים אחרים ומי שאינם יהבע
 נאמר שבני ישראל במצרים נעשו לקבוצה גדולה.  )דברים, פרק כ"ז פסוק ה'(

אולם לא כל קבוצה גדולה של אנשים היא עם. כדי שקבוצה מסוימת תהיה 'עם' עליה להתאפיין בכמה  
 לאו דווקא בכולם.  מהמאפיינים הנוספים המוזכרים בהגדרה, אם כי

 

 ארץ מוצא והיסטוריה משותפות
)ארץ כנען(, ואפשר להוסיף שהייתה להם גם ארץ  ארץ מוצא משותפת: לבני ישראל הייתה 3־ו 2שאלה 

מגורים משותפת )בני ישראל התיישבו באזור מסוים בממלכת מצרים, ב'ארץ גושן'(. הייתה להם, כמובן, 
המדרש  אם כי על פי)שועבדו בידי המצרים  רדו מארץ כנען וכולםאבותיהם י – היסטוריה משותפתגם 

  .(א סימן' הרק פ ,במדבר רבהמדרש ) הפרךמעבודות אותם הנים ופטרו וכהמצרים ראו בבני שבט לוי 
 

קבוצה שבני ישראל היו  הבהרנו עד כה:מהלך המסכם את משמאל למעלה(  39המסגרת )עמ' סיפור 
מומלץ לסמן את המאפיינים . היסטוריה משותפתו משותפת ארץ מוצאשהיו להם , של אנשים גדולה

 נים של עם.יאפיעוד מם היו להם אה נבחן תעהאלה בהגדרה הכתובה על הלוח. 
 

 שפה ותרבות משותפות
 מומלץ למלא בזוגות. 'במשימה (. את 39המשיכו למקורות הבאים בתיבות הוורודות )עמ' 

 בני ישראל על תרבותם הייחודית. שני המקורות מציינים שבמצרים שמרו

 העשרה למורה: "ולא אמרו לשון הרע" 

כלומר, לא הלשינו למצרים על אדם אחר מבני ישראל. מכאן משתמע שהייתה  –"ולא אמרו לשון הרע" 
סולידריות בין בני ישראל במצרים. המדרש עוסק בעניין מסוים: על פי המדרש בני ישראל ידעו שלפני 

הם ייקחו כסף וזהב משכניהם המצרים )יש אומרים, כדי לפצות אותם על השנים שעבדו יציאתם ממצרים 
. אולם בני ישראל שמרו על כך בסוד. אפשר לבקש מהתלמידים לשער מה היה ולא קיבלו שכר(בכפייה 

 )אולי היה מצרי עלול לעשות לשכנו העברי אילו הדבר נודע לו בזמן שהמצרים עוד היו אדוני העברים.
אפשר לשאול את התלמידים: מדוע גילוי הסוד הזה  ע בשכנו העברי, אולי היה מחביא את כספו(.פוג

משום שאם עברי היה מגלה את הסוד למצרי כלשהו, מצרי זה היה עלול לפגוע בשכנו ) נחשב 'הלשנה'?
 העברי, כפי שמי שמלשין על אדם אחר לגורם שלישי מסכן אותו(. 

 שמירת הלבוש 
להבחין אפשר עדיין , בארצות מסוימות נס, עם זאתיוג'T shirt) ) יטחולצות ות לובשים בארצות רב כיום
בני ניים ליפיו. אפשר לבקש מהתלמידים לחשוב על פרטי לבוש אלבוש מסורתי של כל מיני עמיםב

(. בימי מהוכדו ותהודישלובשות הרי א, סםערבישל , כפייה םיהודישל נו )כיפה יעמים שונים גם בימ
ה יתהיהאופייני לעברים ל לבוש עמוצאו של אדם על פי לבושו. שמירה דעת מהו אפשר להיה קדם 

 (.אף שאיננו יודעים מה היה הלבוש הזה)העברי עם לשייכות  לעכמעט הצהרה פומבית 

  שמירת השפה 
ברוב המקרים, כמה דורות לאחר המעבר לארץ  ץ.דורשת מאמהמוצא בארץ חדשה  תשפה על שמיר

 ,מדועתלמידים: אפשר לשאול את ה המוצא נשכחת ומפנה את מקומה לשפת המקום.חדשה שפת 
על מה מצביעה שמירת השפה העברית  – שנה 400במצרים כ־גרו בני ישראל לדעתכם, זה קורה? 
 (.כו'ו בדלנות, הימנעות מנישואי תערובת)נאמנות לתרבות העברית,  כל כך? לאורך תקופה ארוכה

התרבות העברית במצרים דרשה  שמירתכאמור,  וסקת בעניין שמירת הזהות:)במשימה ב'( ע 3שאלה 
 מאמצים, אך מאמצים אלו נשאו פרי וחיזקו את הזהות ששהם ביקשו לשמר. 

 בהגדרה של המושג 'עם', הרשומה על לוח הכיתה, סמנו את המילים 'שפה' ו'תרבות'.

 דת משותפת
(. התכולהר שאחריו )הפסוק בתיבה ואת המקו 40קראו את סיפור המסגרת בפתיחת עמ' 

עוסק בזהות והוא  ,בהגדה של פסחאף הוא מצוטט (  'ז פסוק ו"כ פרק ,דברים)הפסוק 
 של בני ישראל במצרים. בעת מצוקתם הם פנו לאלוהי  הדתית

 אבותיהם. מכאן שנשמרה בקרבם זיקה לאמונה הדתית של הדור 
 לוח, בהגדרת המושג 'עם', הרשומה על ה שירד למצרים.

 סמנו גם את המילה 'דת'.
 

 

 פסח: 8יחידה 
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 ( 41)עמ'  שלב נוסף ביצירת העם –. יציאת מצרים 2
כאן המקום לדון בתפקידה של ההיסטוריה  (.41)עמ'  משימה ד' אתמלאו קראו את סיפור המסגרת ו

 משותפים עבר, הווה ועתידבגיבושו של עם. אפשר לבקש מהתלמידים להסביר כיצד המשותפת 
 עם היהודי.אחדים את המ
 

 

 סיכום
  .למטה( 40)עמ'  משימה ג'סכמו את החלק הזה בעזרת 

עתה ניישם מה שלמדנו ונבחן  .עם התלמידים שרוב המרכיבים בהגדרת המושג 'עם' מסומנים דקובִ 
היחיד בין שתי  נמצא שההבדל בחינה זו. באת העם היהודי בישראל ואת העם היהודי בתפוצות

 העם היהודי.  –קבוצות באותו עם ־הקבוצות הוא בארץ המגורים, ומכאן ששתי הקבוצות הן תת
זיקה לארץ ישראל  , לרובם ישזה המקום להזכיר שאף על פי שיהודי התפוצות חיים בחוץ לארץ

אם כבר ', בארץ אהבתי'ו השער ט"ו בשבט, אמזכרת בהן: זיקה זו שלהזכיר יחידות אחרות אפשר )
את תחושת השייכות של  יםמחזק והתמיכה הנובעים ממנ ילארץ וכל ביטויהקשר נלמד(. מובן ש

 ה לאותו העם, תחושה הדומה לתחושת השייכות למשפחה אחת גדולה.הקבוצות האל־תת

 למורה: 
להזכיר שביחידה על הישיבה בארץ ישראל ובמדינת ישראל היא מרכיב חשוב בזהות היהודית. רצוי 

ראש השנה ובעוד יחידות על חגים בספר זה, הדגשנו שצביונה היהודי של מדינת ישראל מאפשר 
במשפחה  –במרחב הפרטי והקהילתי ליהודים לבטא את יהדותם גם במרחב הציבורי )ולא רק 

שראל. כמו בתפוצות(, ושיש התאמה בין תוכנם של החגים לבין הטבע בארץ י – ובקהילה היהודית
אפשר להוסיף שבמדינת ישראל ניתנה לנו הזדמנות להקים חברה "לאור חזונם של נביאי ישראל", 

 כנאמר במגילת העצמאות.  

 

 פסח: 8ידה יח
 

  (42-41)עמ' חג האביב  –. חג הפסח 1
 על הקשר בין האביב לפסח ולהתגבשות העם

( ואת ההגדרה 41קראו את המידע בתיבה הירוקה )עמ' 
 42)עמ'  משימה ה'למילה 'אביב' שלצדו. מלאו את 

 למעלה( במליאה.
"בחודש  –על פי התורה יציאת מצרים אירעה בחודש ניסן 

פסח נחוג בעונה זו. כאן יש להבין את ג החולכן  ,האביב"
 "]עונת[ המעבר – במשמעות הפשוטה שלה 'אביב'המילה 

הוציא את בני  והיםאלשהמדרש מציין  ;בין חורף לקיץ"
)על הליכתם במדבר ישראל ממצרים באביב כדי להקל על 

יום  11פי המדרש, המסע לארץ ישראל היה אמור להימשך 
  בלבד, ולא ארבעים שנה(.

חג הפסח מציין : אולם יש גם קשר מהותי בין פסח ואביב
 ישראל, ולכן מתאיםעם  'לידתאת 'יציאת מצרים ואת 

ת לחוג אותו באביב המציין גם "תחיה וראשית" וגם "נערּו
  ת".וצעירּו

חג , ישראל פסח הוא אחד החגים המרכזיים במסורת
 החידוש והתחדשות. 

וסכמו את עניין שמירת המסורת לעומת השינוי , (42)עמ'  סיפור המסגרת עברו לקריאת
 והחידוש בהקשר זה. 
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 מסורת וחידוש –למורה 
סיפור יציאת מצרים מתוך ההגדה ועושים מעשים סמליים שונים )כמו החבאת  אנו מספרים את

, טבילת הכרפס במי מלח ועוד(. מעשים אלו הם 'חידושים' שהנהיגו חז"ל כשעיצבו את האפיקומן
יציאת מצרים אירעה  על פי המסורת  –ההגדה של פסח )שנים רבות מאוד אחרי האירוע עצמו 

 כבר 'מסורת'. הם אולם בשבילנו מעשים אלו. שנה( 3,300־לפני כ
 מנהגים חדשים, לדוגמה: התפתחו לאורך השנים וגם מסורת זו התפתחה, 

  ֵהנוצרית הסובבת. הם  האוכלוסייהשל רדיפה י אשכנז בימי הביניים סבלו לעתים קרובות מיהוד
אמרו "שפוך חמתך על הגויים..." כך הם בדקו שלא את המנהג לפתוח את הדלת כשנהיגו ה

 עלילה בזמן שערכו את הסדר.נגדם העלילו 
  כדי טקסטהאת גם ולפעמים בהגדה,  התאימו את האיוריםבני העליות הציוניות לארץ ישראל ,

 להדגיש מסרים ציוניים. 
  חגורת החלק ממס כדי שנשים ירגישו, רבע בנותבאבהן ארבעת הבנים הוחלפו שיש הגדות . 
  את סדר  גחגונאסר עליהם לליהודי ברית המועצות לעלות ארצה ואף הותר בשנים שבהן לא

 –ריק  אליד שולחן הסדר כסהתפשט המנהג בקהילות היהודיות בארצות רבות להציב הפסח, 
 לידריות יהודית.זה היה ביטוי לסו אן החמישי שלא יכול להשתתף בסדר. כיסלבֵ כיסא 

בעדות מסוימות כדי  למנהגים הקשורים בחג הפסח שהתפתחו ד דוגמאותבהמשך נראה עו
 .להדגיש את מרכזיות ירושלים בתודעה היהודית שלהם

 

  
 

 (42)עמ' שלושת הרגלים  –. פסח, שבועות וסוכות 4
 .בתיבה התכלת שלצדםהפסוקים את ו למטה( 42)בתיבה הירוקה, עמ'  דברי המחשבקראו את 
 הרגלים ודברי המחשב מדגישים את הממד החברתי שבהם.  תשלושמהם  מפרטיםהפסוקים 

 כדאי לבקש מהתלמידים למלא לבדם או בזוגות ולסכם במליאה.  למטה( 42)עמ'  משימה ו'את 
מצווה הוא כינוי ל 'לרגל עלייה'והמושג בתוך הפסוקים( ביאור 'פעם' )ראו  המילה 'רגל' משמעותה

צות )פסח(, בחג הקציר )שבועות( ובחג האסיף )סוכות(. בחג המ ירושליםבית המקדש בל לעלות
 .העםוהשהייה המשותפת בירושלים תרמה לגיבוש  לרגל מובן שהעלייה

 
 
  
 

 פסח: 8 יחידה
 

 )לחלק זה אין ביטוי בספר הלימוד(מנהגים בתפוצות ובעדות ישראל  :הרחבה למורה
  דגש על זיכרון ירושלים במנהגים

  לשוניות־: הגדות דובתפוצות
מסירת סיפור יציאת מצרים היא המצווה העיקרית בליל  – )שמות, פרק י"ג פסוק ח'( נך""והגדת לב

ניין את הילדים במה שקורה, לשתף אותם, לעורר את הסדר, ועל כן מנהגים רבים נובעים מהרצון לעַ 
 סקרנותם ולגרום להם לשאול שאלות.

לראות את  "בכל דור ודור חייב אדםהוא סדר הפסח אחד המסרים המרכזיים של 
 .עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

מובן שכדי שהמשתתפים בסדר יוכלו לדון בסיפור יציאת מצרים ולהרגיש שיציאת 
מצרים נוגעת בהם אישית עליהם להבין את הכתוב בהגדה. לכן בתפוצות נוהגים 

 לשוניות.־להשתמש בהגדות דו
בעמוד  יותלשונ־בדרך כלל בהגדות דו ;לשונית־הראו לתלמידים הגדה דו

בשפת המקום, השפה  –מימין כתוב הטקסט בעברית ובעמוד משמאל 
 שהמשתתפים בסדר מבינים היטב.

 הראו לתלמידים את הפסוק "והגדת לבנך" )המופיע בקטע על הבן שאינו יודע לשאול(
ואת המשפט "בכל דור ודור..." )המופיע לאחר הסברי רבן גמליאל על פסח, 

 מצה ומרור(.
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 דוגמאות לזיכרון ירושלים במנהגי העדות 
 באה בירושליםלשנה ה 

בכל העדות ובכל התפוצות קריאת ההגדה מסתיימת במשפט "לשנה הבאה 
הראו לתלמידים בירושלים" )ובירושלים אומרים "לשנה הבאה בירושלים הבנויה"(. 

 את המשפט בהגדה. עם זאת, התפתחו מנהגים נוספים המביעים את נאמנות
נו קודמים על חידוש יהיהודים לירושלים. כדאי לקשר את התופעה הזאת לדבר

 המסורת בעם ישראל.
 העברת קערת הסדר 

להעביר את קערת  נוהגים )יוצאי מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה(, בתחילת הסדר צפון אפריקהאצל יהודי 
שסיפור יציאת  המשתתפים. יש אומרים שהמנהג נועד להעביר את המסרכל  הסדר מעל ראשיהם של

העברת קערת הסדר בעת שרים  יהודי אלג'ריה. בקרב שתתפיםהאישי של המסיפורם מצרים הוא גם 
שלוש פעמים,  ,"אתמול, היינו עבדים, היום בני חורין, היום כאן, לשנה הבאה בירושלים" ים:מעל הראש

הוא בעיצומו של , וגם אם הוא עדיין בגלות, יצא ממצריםהמשתתפים שכל אחד מלהדגיש את המסר 
 בכיתה. אפשר להדגים את המנהג  .וירושלים ארץ ישראלשהיעד שלו הוא  מסע
  ָהזָ המח 

יוצא החוצה, מתחפש  אחד הילדים –נוהגים לערוך מעין הצגה  , עיראק ולוביהודי כורדיסטןאצל 
ילקוט על שכמו. הוא דופק במקלו נושא בידו והליכה מקל אוחז , מצנפת לראשולהולך רגל נודד, חובש 

 : )בשנויי נוסח קלים( ח בינו לבין אביושי־מתנהל דו נכנסהוא , וכשהחדר בדלת
 . הבן: לירושלים . האב: ולאן אתה הולך?ממצרים הבן: מאין באת? האב:

  הבן שואל: "מה נשתנה" וכו'. ומיד .הבן: הנה על גבי היכן היא? ,האב: והצידה לדרך
 ארץ ישראל.ל, ואנו בדרך כל אחד מאתנו יצא ממצרים :הסתפיאותה הדיאלוג הזה מייצג היטב את גם 

 בכיתה, בקשו משני תלמידים לגלם את האב ואת הבן, וחלקו להם את הדיאלוג המודפס )ראו בנספח(.
במנהג המקורי משוחחים אב ובן, אך מובן שהוא מתאים גם לאם ולבת, ואפשר לבקש גם מתלמידות 

 .צגהלהשתתף בה
 –לסיום חלק זה ערכו דיון בכיתה סביב שאלות כמו  
 לסיים אותה במילים "לשנה הבאה בירושלים"?  ההגדה כשבחרומעצבי רצו להביע  ,לדעתכם ,מה 
  ,משמעותעדיין האם יש לו  כים להגיד את המשפט הזה גם כיום בארץ?ממשימדוע, לדעתכם 

 שהאמירה שלו נובעת רק משמירה על מסורת? הסבירו.או  ורלוונטיות בדורנו,
 

 

  סיכום
 . יחידהפה מה למדו ב־עלבמליאה בקשו מהתלמידים לסכם ב

רשימה על מה היו הנקודות החשובות? )הנחו אותם להיעזר בכותרות היחידה וכתבו את הסיכום בְ 
 הלוח( מה עניין את התלמידים במיוחד?

  מסורת וחידוש ושלושת הרגלים  –פעילות סיום 
 הילדיםהגים נואפשר לספר לתלמידים את המקרה הזה: במשפחתו של יוני, משפחה ממוצא עיראקי, 

(. השנה החליט יוני לעשות כפי שתיארנו למעלהבליל הסדר לבני ישראל היוצאים ממצרים ) להתחפש
התחדשות המסורת שעסקנו בו קודם(. אילו נושא דבר אחר ולהתחפש לשלושת הרגלים )קשרו זאת ל

רבעת המינים מבריסטול, כגון ערכה של א )למשל, מצה ואביזרים ?פריטים יוסיף לתחפושת המסורתית
אם ו ;כדי לסמל את חג השבועות, חג מתן תורה –לסמל את חג הסוכות, כתר ועליו לוחות הברית  –

 . (וכל להדק שלוש רגליים לחגורה שלו ירצה להתבדח, י
 להתחפש לשלושת הרגלים – בליל הסדר להפתיע את בני משפחתםהציעו לתלמידים  פעילות נוספת:

 ש למה התחפשו ומדוע.לנח מהמשתתפים בסדרולבקש 
 
  

 מקורות להרחבה:
  דבורה והרב מנחם הכהן )עורכים(, חגים ומועדים, כרך חג הפסח, חג השבועות 

 .1998ירושלים  כתר,, 48-11עמ' 
 באתר החגים של משרד החינוך. חג הפסח  

 פסח: 8יחידה 
 

 המשך
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 תשובות החידון:

  '(דרור'הזדמנות ללמד גם את המילה היא שאלה זו  חג הפסח בתפילה.להוא כינוי  'זמן חירותנו)' /ב1 ◄
 /ג2 ◄
 /ג1 ◄
 ("לֹו ַאְת ְפַתח " :אינו שואל שאלה משלו, אלא נאמרלכן ו אחד הבנים אינו יודע לשאול) /ב4 ◄
  (כך מסביר רש"י) /א5 ◄
של חגבים הנודדים הוא כינוי לכמה מינים ות, ו'ארבה' )מכת 'ערוב' הייתה, כנראה, 'התקפה' של חיות טורפ /ג1 ◄

 בלהקות. 
 /ב7 ◄
 /ג8 ◄

 

פירוש  מה '.חירותנוזמן גם ' פסח נקרא ◄
 ? 'חירות'המילה 
 חופשה .א
 חופש .ב
 תעבדּו .ג

1 

רבים מנקים את הבית לקראת חג הפסח.  ◄

 מדוע? 
  .כדי שלא יהיה בו עפר .א
 סדר.־איכדי שלא יהיה בו  .ב

  .כדי שלא יהיה בו חמץ .ג
 

1 

 לחג הפסח עוד שני שמות. מהם? ◄
 'חג ההגדה' ו'חג הקערה' .א
 'חג ארבעת הבנים' ו'חג ארבע הכוסות' .ב
 'חג המצות' ו'חג האביב'  .ג

 
 

2 

ארבע בנים מוזכרים בהגדה של פסח: ◄
אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד 

 שאינו יודע לשאול.
 כמה שאלות הם שואלים כולם יחד?

  4 .א
       3 .ב
 2 .ג

 

4 

אילו בעלי החיים היו מעורבים במכות ◄
 מצרים?

 אבים וחגבים צרצרים, נמלים, ז .א
 קרפדים, תיקנים, דובים וחגבים .ב
  צפרדעים, כינים, חיות טורפות וחגבים .ג
 
 

1 

 שייך לחג הפסח? אינואיזה שיר  ◄
 'חד גדיא' .א
 'מעוז צור ישועתי' .ב
 'אחד מי יודע?' .ג
 
 

7 

במצרים בני ישראל עבדו עבודת פרך.  ◄
 מהי 'עבודת פרך'?

 עבודה קשה מבחינה גופנית  .א
  הכנה של פריכיות .ב
 עבודה לטובת פרעה .ג
 
 

5 

 הגדה של פסח?הבאילו מילים מסתיימת ◄
 "עבדים היינו לפרעה במצרים" .א
 "דיינו" .ב
 "לשנה הבאה בירושלים" .ג

 

8 

 

 חידון פסח
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 זיכרון ירושלים בליל הסדר
 

יוצא החוצה, מתחפש  אחד הילדים –לערוך מעין הצגה  נוהגים יהודי כורדיסטן, עיראק ולובאצל 

ילקוט על שכמו. הוא דופק במקלו נושא בידו והליכה מקל אוחז לראשו, מצנפת להולך רגל נודד, חובש 

 .אביולבין ח בינו שי־מתנהל דו נכנסהוא , וכשהחדר בדלת

 )במנהג המקורי משוחחים אב ובן, אך מובן שהוא מתאים גם לאם ולבת.(

 

 האב: מאין באת?

 .ממצרים הבן:

 

 האב: ולאן אתה הולך?

  .הבן: לירושלים

 

 היכן היא? ,האב: והצידה לדרך

 .הבן: הנה על גבי

ַּתָנהה ומיד הבן שואל: "מַ    " וכו'.ִנשְּ

 
 

 

קטע מההגדה המתחיל נסו להיזכר בַ 
 ."נְִשַתנָּהַמה במילים: "
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  ולגבורה שואהזיכרון ל: יום ה9יחידה 
 ישראל חדשים בארץ חיים

 בספר הלימוד 41-41עמ' 

 
 

 

 שער א':

 עם חוגג

  ידת הלימוד:מטרות יח
 ולבניית החברה הישראלית  המדינהשל ניצולי השואה שעלו ארצה להקמת תם תרומ הכרת

 ה.אותלהוקיר התלמידים  ולהביא את
  הניצולים על החלטתם לעלות ארצה, על החוויות שעברו עמידה על ההשפעה שהשפיעו

 עתידם ועל בחירותיהם.

 שיעורים.שלושה -ייםשנ :משך לימוד היחידה

 היחידה:מבנה 
 מידע ועבודת כיתה.דף השואה יום בסיסי על  רקע פעילות מקדימה:

 התמקדות בסיפורה של ניצולת שואה אחת שעלתה לארץ. איש וסיפורו־איש :1חלק 
 לישראל.הכרת פועלם של ניצולי שואה נוספים שעלו  תרומה למדינה :2חלק 
 נשר ניצולי השואה.מִ  על בחרנו בחיים :3חלק 
  סיכום

 

 ה על תכנון הזמן להוראת היחידה הער

)עד  2ואת תחילת חלק  1אנו ממליצים לתת רקע כללי על השואה בכיתה וללמד את חלק 
ללמד  התערוכה( לפני טקס הזיכרון בבית הספר או בכיתה. את שאר חלקי היחידה יהיה אפשר

 לאחר הטקס.
 

 מחשב ומקרן  ציוד מיוחד:

 (במדריך למורה של יחידה זו 3ו פרטים בעמ' חפצים מיוחדים לתערוכה )רא         

  יום השואהעל  בסיסי רקעפעילות מקדימה: 
  דף מידע ועבודה

בסיסי על רקע הבאנו חידון על יום השואה. רצוי לתת לתלמידים ל היום לא אופיו הרציני שבשל 
 השואה בכיתה )בסוף קובץ זה תמצאו דף מידע והצעה לעבודת כיתה(. 

שבדף העבודה: תשובות לשאלות  
 שישה ימים לאחר סוף חג הפסח ושישה ימים לפני יום העצמאות. .1

 בכל רחבי הארץ לחצי התורן.  המדינה מורידים את דגליביום השואה  .2

  נהגים עוצרים את בזמן הצפירה . 10:00בת שתי דקות נשמעת בבוקר היום, בשעה צפירה

  דום וזוכרים את הנִספים., אנשים מפסיקים את עבודתם, הכול עומדים מכוניותיהם

  בבתי הספר, במחנות הצבא, במוסדות ציבור ובאתרים להנצחת השואה )כמו 'יד ושם'( נערכים

הנושא  לימודומקדישים את היום ל לבן־לובשים כחולתלמידי בתי ספר רבים  .טקסי זיכרון

 ולפעילויות הקשורות בו.

  ה וליום השואה.מוקדשים לשוא יזיה הישראליתווהרדיו והטלכל שידורי 
 
 
  (43)עמ' . איש־איש וסיפורו 1

 : סיפורה של ניצולת שואה שעלתה לארץלימוד במליאה
של  המצולמת עדותה(. לאחר מכן מומלץ להקרין לתלמידים את 43קראו את סיפור המסגרת )עמ' 

שלו, ולכן  43לב: להערכתנו הסרט מתאים לילדים בכיתה ה' רק מהשנייה ה־. שימו אנגלסמן הסופי
רצוי לדלג על תחילתו. למרות ההסתייגות, אנו ממליצים להקרין את הסרט משום שעדות 'חיה' 

 מעוררת רושם רב יותר מטקסט כתוב.
את  בסרטון רואים את תמונת אחיה של סופיה, הנס. זהו תצלום באיכות גרועה. אפשר לשאול

התלמידים מדוע הובאה בסרטון תמונה לא ברורה )אולי זו התמונה היחידה האח שנותרה לסופיה?(. 
הסרטון מסתיים בתמונות משמחות: תצלום של סופיה עם המשפחה הענפה שהקימה בארץ ובביקור 

 בתינוקייה בבית חולים בארץ. 
 

 המשך
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(. אם לא, קראו את עדותה של סופיה 43)עמ'  משימה א'אם הקרנתם את הסרטון, המשיכו ל

סופיה אנגלסמן  בזוגות(.כדאי כך הפנו את התלמידים למשימה ) בתיבה החומה ואחראנגלסמן 
ו לא הרגישה שמחה כאשר שוחררה. רצוי להרחיב ולשאול: מדוע היא לא שמחה? מה הי

הקשיים שעמדו לפניה? לדעתכם, אילו שאלות היא שאלה את עצמה אז? )האם באמת כל בני 
המשפחה נספו? מתי, איפה וכיצד מצאו את מותם? מה אעשה עכשיו? איפה אחיה? כיצד 

 אסתדר? וכדומה(.
: להזכיר את בני המשפחה שנספו, לציין את שמם, להראות את תמונתם ולספר עליהם 2שאלה 

להנציח את הנספים ואת פועלם, להראות שהשאירו עקבות בעולם למרות הרצון של . דרכיםהן 
 הנאצים להעלים אותם. וכמובן, יש בכך ניסיון להתמודד עם האובדן. 

: סופיה ובני משפחתה נרדפו משום שהיו יהודים, ואפשר לשער שסופיה הרגישה זרה 3 שאלה
כירה אותה היטב. בתום המלחמה חזרה ברוטרדם )העיר שנולדה וגדלה בה(, אף על פי שה

זאת, בארץ ישראל  אבל עולמה של סופיה חרב. לעומתהעיר לשגרה כאילו לא קרה כלום, 
. כאשר הגיעה ארצה, הצטרפה סופיה לקיבוץ, קיוותה סופיה לחיות כיהודיה גאה עם בני עמה

  ית.שם קיבלה בית ומזון, היא הכירה יהודים כמוה ותרמה להקמת המדינה היהוד
 ,אנשים מתים הרבה כך כל ראיתיאפשר להשיב על פי דבריה של סופיה עצמה: " 4 שאלהעל 
 ". פרס בשבילי היה לעולם חיים להביא לכן
  
 

 (45-44)עמ' . תרומה למדינה 2
 נוספים שעלו לישראלהכרת פועלם של ניצולי שואה 

כמו סיפורה של סופיה , הניצולים שאנו עומדים לספר עליהםכל סיפורי החיים של הערה: 
אפשר למצוא מידע ' בירושלים, ויד ושםבמוזאון ' 'בחרנו בחיים' התערוכאנגלסמן, הוצגו ב

 .נוספים אתריםוב 'יד ושם'אתר של מרשתת, בבעליהם  נוסף

 .משימה ב'(, ובקשו מהתלמידים למלא בזוגות את 44קראו את סיפור המסגרת )עמ' 
רצוי להנחות את התלמידים שלא לנסח רק שאלות כלליות, כגון 'ספר/י לי על החיים שלך', 

 –אלא גם שאלות ממוקדות יותר, כמו 
 מה עבר שאלות על עברם: איפה נולדת? כמה אחים ואחיות היו לך? במה עבדו הוריך ?

האם עוד בני משפחה שלך ניצלו? אם כן, איפה הם  אה?עליך בתקופת המלחמה והשו
 גרים היום?

  שאלות על חייהם בארץ: באיזה גיל עלית ארצה? איפה התגוררת? מה עשית בשנים
 הראשונות בארץ? 

  שאלות על חייהם אז והיום: באילו קשיים נתקלת בארץ? מה עזר לך לבנות חיים
 בישראל היום?  יםאיזה מסר היית רוצה למסור לילדחדשים בארץ? 

 סיכום הפעילות:
היתר, לפני שאר הכיתה את הניצולים שלמדו להכיר. בין  בקשו מכמה תלמידים להציג

הקשות של גיבורי הסיפורים בתקופת  מהתלמידים להסביר כיצד השפיעו חוויותיהם בקשו
 השואה על פעילותם במדינת ישראל.

ומי הניצולים מצוין שיש להם הסבו את תשומת לב התלמידים לעובדה שמתחת לתצל
ילדים, נכדים ולפעמים גם נינים. אפשר לשאול: מדוע אפשר לראות בכך מעין ניצחון? 

אבל לשמחתנו הם לא הצליחו. ניצולי השואה )הנאצים רצו להשמיד את העם היהודי, 
כרונות ירבים השתקמו והקימו משפחות. גם ניצולי שואה שלא נולדו להם ילדים השאירו ז

  ורשת בזכות עשייתם.ומ
 
 
 

 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 9יחידה 
 המשך 
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 פעילות העשרה
 ביקור בתערוכה ב'יד ושם' או הקמת תערוכה בכיתה 

כאמור בסיפור המסגרת, ניצולי השואה שעלו ארצה הטביעו את חותמם 
 –'כאן ביתי  ב'יד ושם': העשייה בישראל. תערוכה נוספתבכל תחומי 

בעזרת מסמכים וחפצים ניצולי השואה בישראל', מציגה את תרומתם 
אם אפשר, כדאי לארגן ביקור בתערוכה  המוכרים לכל ישראלי.

בתערוכה  לבקר)בדקו שהיא עדיין מוצגת(. אם לא, אפשר  בירושלים
 .בדרך וירטואלית

אפשר גם לארגן תערוכה בכיתה בהשראת התערוכה הזאת. למשל, אפשר להביא לכיתה 'פטרייה' 
של סוכרזית, את הספר 'דירה להשכיר', קופסת שימורים הסדרה 'טל ישר מהשדה' ואפילו עותק של 

ל החפצים האלה ועל האנשים שמאחוריהם תוכלו למצוא באתר )פרטים עהסרט 'השוטר אזולאי' 
ועם זאת, מובן שעדיף להביא חפצים ממש ולא את תמונותיהם.  התערוכה במרשתת ]באינטרנט[(.

 למצוא. תמונות של כמה חפצים שייתכן שתתקשו יותרבסוף קובץ זה תמצאו 
 
  
 
 
 
 

 

 (46)עמ' . בחרנו בחיים 1
 מנשר ניצולי השואה

 הם , בישראל ובמקומות אחרים.בבניית חיים חדשיםניצולי השואה  לאחר המלחמה התרכזו :הלמור
ואכן, עם תום . אחרי מי שגרמו לסבלםלרדוף את המשימה מדינות ולרשויות החוק הרשמיות השאירו לְ 

המלחמה החלו כמה ארגונים ומדינות )גם מדינת ישראל לאחר הקמתה( לחפש אחר האנשים שמילאו 
נשפט  1961למשל, בשנת  ים בכירים במנגנון ההשמדה בתקופת השואה כדי להעמידם לדין.תפקיד

רבים החלו  זה משפט בישראל הפושע הנאצי אדולף אייכמן. אייכמן נמצא אשם ונידון למוות. בעקבות
בישראל לפרטי לספר על עברם בתקופת השואה, וכך נחשף הציבור  שעד אז שתקו, מניצולי השואה

עמד למשפט בישראל איוון דמיאניוק. גם הוא  1993בשנת לעומת זאת,  .שאירעו בשנים ההןהזוועות 
  הואשם בפשעי מלחמה חמורים, אך זוכה משום שזהותו לא הוכחה.

 (. 46נשר הניצולים בתיבה החומה )עמ' קראו את סיפור המסגרת ואת הקטע מתוך מִ 
  ואת הפסוקים.. קראו את ההקדמה למשימה משימה ג'לאחר מכן עברו ל
אפשר להרחיב ולשאול מה מאפיין 'שוחרי נקם', ומדוע, לדעתם, ניצולי השואה לא  1בהמשך לשאלה 

 .רצו להיות כאלה? )התמקדות בעבר ובכאב עלולה להכשיל את הניסיון לבנות חיים חדשים(
ים אפשר לציין שהכאב הגדול, זיכרון החוויות הקשות, ההרגל לחשוד באנש 2בתשובה לשאלה 

היציבות והרצון שלא להמשיך כאילו כלום לא קרה, היו עשויים להקשות על ־שמסביב, תחושת אי
 להתאמץ להשתקם לבנות חיים חדשים.  –הניצולים 'לבחור בחיים' 

מעין ניצחון על הנאצים, וכמו ובהישגיה  המדינההקמת : ניצולי השואה שעלו לישראל ראו ב3שאלה 
התגשמות חלומו של העם היהודי לשוב לציון. בתקופת השואה יהודים  גםכך שאר העולים, הם ראו ב

נרדפו מפני שנחשבו 'זרים' בארצות לא להם. ניצולי השואה קיוו שבמדינת ישראל יוכלו להרגיש בבית. 
מקבל', ולציין  –אמירה כללית: 'מי שנותן אפשר לסכם ולהרחיב את המסר של היחידה לְ  4לאחר שאלה 

מעשה אפילו צולי השואה, אפשר לראות בנתינה בכלל, ובמקרה של ני עדות לכוח היכולת לתת היאש
 שדרש מהם להתרכז בעתיד, למרות הצלקות שבלבם.  , מעשהגבורה

 סיכום 
אנו ממליצים לבקש מן התלמידים לסכם במליאה את מה 

לשאול:  שלמדו ביחידה ולהעריך מה היא תרמה להם. אפשר
שינה את  תםמה היה נושא היחידה? האם מה שלמד

מפיקים אתם ם על ניצולי השואה? אילו מסקנות כעמדת
 מהלימוד? 

משפט סיום: רוב ניצולי השואה החיים בקרבנו היום הם 
אנשים מבוגרים מאוד. חשוב לזכור את גבורתם ואת 

 תרומתם.

 מקורות
 כנסתהבאתר  על יום השואה  
  על , ניצולי השואה בארץפרטים על

המוזכרים כל אחד מהניצולים 
 'יד ושם'  באתר אחרים ביחידה ועל

  מנשר ניצולי הנוסח המלא של
 באתר 'יד ושם' השואה

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה: 9יחידה 
 

http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/intro.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/intro.asp
http://www.knesset.gov.il/shoah/heb/shoah_intro.htm
http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/survivors/index.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/index.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/index.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/index.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/index.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/about/survivors/pdf/holocausst-survivors-message.pdf
http://www1.yadvashem.org/yv/he/about/survivors/pdf/holocausst-survivors-message.pdf
http://www1.yadvashem.org/yv/he/about/survivors/pdf/holocausst-survivors-message.pdf
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 מהי השואה?
 רדפו הנאצים ת.הנאציה בגרמניה המפלגה שלט, (1945-1939מלחמת העולם השנייה ) בתקופת

 . שישה מיליון יהודים נספו בשנים האלה. להשמידם וביקשוובארצות שכבשו  בגרמניה היהודים את
 משמעות המילה 'שואה' היא 'אסון'.

 .'השואה' נקרא היהודי העם עלגרמניה הנאצית ובנות בריתה  שהביאו האסון
 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה
 

 מה זוכרים ביום השואה?

יום הזיכרון לשואה  הוא שמו המלא של יום השואה

 .ולגבורה

 .היהודים שנספו בשואה ןמיליוה שיאנו זוכרים את ש ◄

אדולף היטלר,  ,מנהיג גרמניהכיצד הפיצו אנו זוכרים  ◄

ים, ואנשי מפלגתו )המפלגה הנאצית( את השנאה ליהוד

בארצות רבות וניסו להשמיד את העם יהודים רדפו כיצד 

 היהודי. 

אנו זוכרים גם את גבורתם של היהודים שלחמו בנאצים  ◄

אזרחי  ,לא־יהודים –' חסידי אומות העולם'ואת גבורתם של 

 שהצילו יהודים וסיכנו בכך את חייהם. ,מדינות שונות
 

 . מה עושים ביום השואה?2

מציינים את יום השואה. היעזרו בכותרות תבו אתם כיצד כִ 

 האלה:

 דגל ◄

..................................................................................

.............................................................................. 

 בבוקר 12:22בשעה  ◄

..................................................................................

.............................................................................. 

 טקסים ◄

..................................................................................

.............................................................................. 

  בבתי ספר ◄

..................................................................................

.............................................................................. 
 הרדיו והטלוויזיה הישראלית ◄

..................................................................................
..................................................................................

.......... 

 . מתי חל יום השואה?1

היום שבו מציינים את יום 

כ"ז השואה נקבע בכנסת, והוא 

 . בניסן

מציין את מרד  תאריך זה

היהודים בנאצים בגטו ורשה. 

המרד פרץ בערב פסח, בי"ד 

ניסן, אך משום שלא היה אפשר 

לקבוע את יום השואה ליום זה, 

משום שהוא ערב חג, קבעו אותו 

 לכ"ז בניסן.

  

 דקו ביומנים שלכם: בִ  ◄

סוף חג  לאחרכמה ימים  -

 הפסח חל יום השואה?

יום  לפניכמה ימים  -

 ם השואה? העצמאות חל יו
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"אמרתי לשחקנים לפני 
המשחק שאם ננצח את 

 הקבוצה הרוסית, 
 ניכנס להיסטוריה...

הרגשנו שאנחנו נלחמים 
 בשביל המדינה, 

העליתי את  ובדברי ציונות
 המוטיבציה של השחקנים."

 
( 2008־ב ישראל, נפטר ב1931־ב גרמניהנולד ב) רלף קליין

כדורסל, ל אביב בתמאמן מכבי , ניצול שואה
1980 
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משה זנבר

 

 

 

טל ברודי ומיקי ברקוביץ'  השחקנים
אוחזים בגביע בקבלת הפנים ההמונית 

אביב  מכבי תל לקבוצתשנערכה 
אביב,  בפארק הירקון בתל בכדורסל

לאלופות  לאחר זכייתה בגביע אירופה
 . מאמן הקבוצה היה רלף קליין.1977־ב

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Maccabi_T.A_Cups.jpg


 51 

 

 האם התצלום הזה מוכר לכם?
  צילם אותו ניצול השואה 

 .גברא מנדיל
 

מנדיל  ראל עסק גבראביש
 אמנותי ומסחרי.בצילום 

 

 

 חברי להקת 'הגשש החיוור'. צילם: גברא מנדיל
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 הסרט הקומיאת 
  םמפורסה

 השוטר אזולאי 
 ביים

 אפרים קישון 
 ניצול שואה, ו...
  הומוריסט.
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את דמותו של  
 שרוליק 

 הקריקטוריסט  צרי

  שדֹו
 (,(קריאל גרדוש)

 

 

 גם הוא ניצול שואה.
 
מלה את דמות זו סי

מדינת ישראל 
 הצעירה.
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אבגדהוזח

טיכךלמנן

ץקרסעפףצ

 שת

 

 צביע 'חיים'ן הגֹוָפאת 

-עיר )אישטוון(פסח סטיבן 

  ,שי
 ניצול שואה.

יצר סגנון עיצוב שי ־עיר

ותרם רבות  חדשני ומודרני

ישראלית -לגרפיקה הארץ

 .בראשיתה
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 לימים היה אלעזר שפריר 

 פרופסור לרפואה 
 לאומי. ־וזכה לשם בין

 בכך תרם 
לבריאות האדם, למדע 

  .ולמדינת ישראל
  

 אהסמל הרפו

 

 

 אלעזר שפרירניצול השואה  
 לחם להקמת המדינה בפלמ"ח.

על משוריין הדגל שבתצלום הוא הדגל שהניף 
יום  – 1947כ"ט בנובמבר בירושלים ב בריטי

 ההחלטה על הקמת מדינת ישראל באו"ם.
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 על השטר חתום 

 משה זנבר
 נגיד בנק ישראל

 .1971-1976בשנים 
שואה משה זנבר הוא עוד ניצול 
 שהגיע לתפקיד בכיר 

  במדינת ישראל.
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 ,(1970) שלמה ארציהזמר הראשון של מו אלבוב
 ' שהלחין אהבתיה'אשונה השיר בפעם הרהוקלט 

 ניצול השואה 

 .יעקב הולנדר
 

 
 www.freeimageslive.co.ukתמונה באדיבות: 

 
 

http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/about_hollander.asp
http://www1.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/my_homeland/about_hollander.asp
http://www.freeimageslive.co.uk/
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יום הזיכרון ויום העצמאות: 12יחידה   

 מאבל לשמחה
 בספר הלימוד 54-47' עמ

 
 

 

: א' שער
  עם חוגג

 

 מטרות יחידת הלימוד:
 במהותם של יום הזיכרון ויום העצמאות דיון. 
  הטקס הרשמי המסיים את יום הזיכרון ופותח את יום  –הכרת טקס הדלקת המשואות

 הסמלית של מרכיביו. םו ועל משמעותמידה על ייחוד. עהעצמאות
 

 מבנה היחידה:
  המשואות.מידע כללי על יום הזיכרון ועל טקס הדלקת  ישראל זוכרת :1חלק 
 .ייצוג הציבור בטקס הדלקת המשואות כניסת יושב ראש הכנסת :2חלק 
  תפילת יזכור :3חלק 
 .מעבר בין המועדיםעל ה מיום הזיכרון ליום העצמאות :4חלק 
 .הדלקת המשואות ומשמעותה "ולתפארת מדינת ישראל" :5חלק 
  .ישראלבעם המאחד את טקס ה – הדלקת המשואות טקס עם ישראל יחד :6חלק 

 סיכום 
 מידע בסיסי על יום העצמאות –חידון  נספח:

 

 מחשב ומקרן  ציוד מיוחד:

 

 משך הלימוד 

 הצעה ללוח זמנים להוראת היחידה:
  –מלץ בימים שלפני יום הזיכרון מו

 ,48-47)'כניסת יושב ראש הכנסת'(, עמ'  2)'ישראל זוכרת'( וחלק  1ללמד את חלק 
 להקרין חלקים נבחרים מטקס הדלקת המשואות בהר הרצל

 . 6־ו 5וללמד את חלקים 
 .הוראה שעות בסה"כ כשלוש

 

צים אנו ממלירק כמה ימי לימודים, ולכן יום הזיכרון עומדים לרשותכם לבין יום השואה  נ"ב
 ',תרבות ישראל ומורשתו'למקצוע יועדות את השעות המגם אלה היחידות ת הלהקדיש להורא

  ת המחנך.ושעוגם את 
 

  –ביום הזיכרון עצמו, לפני הטקס בבית הספר או בכיתה, מומלץ 
 , 2־ו 1לסכם את חלקים 

 ( 51-49)עמ'  4־ו 3חלקים ללמד את 
  .סיכוםלערוך שיחת ו
 שעה וחצי.כסה"כ ב
 
 –י' באייר, יום הרצל(, מומלץ ־ה ימים אחרי חופשת יום העצמאות )אם אפשר בכמ

 להקדיש זמן לבדיקת העבודות שהכינו התלמידים בבית. 
 על פי אופי המשימות שבחרתם להטיל על התלמידים. :זמןמשך ה
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  (48-47)עמ'  . ישראל זוכרת1
  מידע כללי על יום הזיכרון ועל טקס הדלקת המשואות

זרו על מהותו של יום חִ ולאחר מכן , )עד סמליל המעוף( החלק הראשון של סיפור המסגרת את קראו
 :המידע הנחוץמו את יוהשלועל מאפייניו הנזכרים בקטע הזיכרון 

 תאריך: 
 באייר )ערב יום העצמאות(. 'והוא ד ,כנסתבתאריך יום הזיכרון נקבע 

 מהו שם היום? 
פעולות האיבה'.  לחללי צה"ל ולנפגעי וןיום הזיכר'יום הוא השל מלא שמו ה
 .את משמעות השם להסבירכדאי 

 מה זוכרים ביום הזיכרון? 
 ואת ()חללי צה"ל שירותם הצבאיהחיילים שנפלו בעת  ביום זה זוכרים את

האנשים שאיבדו את חייהם בפיגועים )נפגעי פעולות האיבה(. ביום זה 
 .םתוחייהם ואת נסיבות מ ימזכירים את סיפור

 

 מה עושים ביום זה?
בתום  .לזכרם של הנופלים ועומדים דום הארץבכל רחבי ה צפירה של דקנשמעת  ןבערב יום הזיכרו

ברחבת כותל מדליקים בני ברחבת הכותל המערבי ובכל רחבי הארץ. י זיכרון טקס כיםנערהצפירה 
 .דגלי ישראל מורדים לחצי התורן, וןאבוקת הזיכרומשפחות שכולות 

בתום הצפירה  .שתי דקות בת צפירה הארץבכל רחבי , נשמעת 11:00ום הזיכרון, בשעה בבוקר י
 במשך היום נערכים טקסי זיכרון בבתי הספר, במחנות צבא,מתקיימות אזכרות בכל בתי העלמין. 

של חללי צה"ל  םיזיה מוקדשים לזכרווובמוסדות ציבור. כל השידורים ברדיו ובטל באתרי הנצחה
 לבן.־ועים. רבים נוהגים ללבוש כחולוקורבנות הפיג

 משימה א'למטה( ומלאו את  47קראו את המשכו של סיפור המסגרת ואת תיבת המידע הירוקה )עמ' 
שאחריהן במליאה. מכאן ועד סוף היחידה נתמקד בטקס הרשמי הנערך בהר הרצל, הטקס החותם 

יותה של ירושלים בתודעת העם את יום הזיכרון ופותח את יום העצמאות. המשימה מדגישה את מרכז
  היהודי, והיא הזדמנות להביא מידע בסיסי על בנימין זאב הרצל.

 ( 1924-1812בנימין זאב הרצל )

הוא נולד בבודפשט )הונגריה( ובבגרותו עבר עם משפחתו לווינה הרצל היה עיתונאי יהודי. 
נרדפים בארצות מגוריהם להקים מדינה ליהודים מפני שהיהודים צריך ש חשבהרצל )אוסטריה(. 

)ברוסיה, למשל, היו בתקופתו פוגרומים קשים נגד היהודים( ועלולים להירדף בעתיד גם במדינות 
יהודית, כפי שאירע, למשל, בצרפת במשפטו של סרן ־שבהן הם השתלבו, לכאורה, בחברה הלא

 אלפרד דרייפוס. 
 : "אם תרצו אין זו אגדה".אמר כך ועל את,מדינה כזלהקים  אפשרהרצל האמין בכל לבו ש

הרצל הקדיש את רוב חייו למטרה זו. הוא כתב ספרים, קשר קשרים עם גדולי עולם, ארגן כינוסים 
בעידוד העלייה לארץ  –שבהם דנו נציגי הארגונים הציוניים במטרות התנועה הציונית ובפעילותה 

לבית לאומי. הרצל נפטר ונקבר  ישראל ובדרכים לגרום לאומות העולם להכיר בזכותו של העם היהודי
התגשם חלומו וקמה מדינת ישראל. מאז מכנים את הרצל 'חוזה  1948, ובשנת 1904־בווינה ב

 ארונו של הרצל ארצה ונטמן בירושלים, בהר שנקרא על שמו 'הר הרצל'. הובא 1949המדינה'. בשנת 

 (. 48המשיכו לקריאת תכנית הטקס )בתיבה הירוקה, עמ' 
היחידה. אפשר לעבור בקצרה על  להקל על הלימוד לאורךכדי  ,על הלוחאת שלבי הטקס  רצוי לרשום

 השלבים ולשאול את התלמידים אילו שלבים בטקס הם שלבים קבועים, ואילו צפויים להשתנות. 
 בטקס שלושה חלקים: טקס זיכרון לנופלים, טקס לכבוד יום העצמאות וחוליית מעבר. 

בהר הרצל, ונערך על פי תבנית  –מתקיים מדי שנה השנה באותו המקום הטקס . משימה ב'מלאו את 
עם זאת, מרכיביו המשתנים מאפשרים לו  ולכן הוא נהפך לטקס מסורתי במדינת ישראל., קבועה

להתמקד בכל שנה בנושא אחר, נושא הקשור למדינה, לתולדותיה, לערכיה, לשאיפותיה או להישגיה. 
מקור חיים'.  –'מים  –( 2012א 'הערבות ההדדית', ובשנת תשע"ב )( היה הנוש2011בשנת תשע"א )

לשנים על סמך הדוגמאות האלה אפשר לבקש מהתלמידים להעלות רעיונות לנושאים מתאימים 
 הבאות. 

 

 
 
 

 יום הזיכרון ויום העצמאות: 12יחידה 
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 (48)עמ' כניסת יושב ראש הכנסת . 2 
 ייצוג הציבור בטקס הדלקת המשואות

 . כניסת יושב ראש הכנסת –פתיחה ליד  סמנו מת השלבים שרשמתם על הלוח רשיב
ברוב ' ויטילהדגיש את הבלמטה(. כדאי  48קראו את דברי המחשב בתיבה הירוקה )עמ' 

  ומשמעותו. 'עם

 . משימה ג'את מלאו 
היא מסמלת באירוע אנשים רבים ושתף ל ת: נוכחותו של קהל גדול בטקס מאפשר1 שאלה

השמעת הטקס ברדיו  קיימת. תפות העם בעשייה שבזכותה מדינת ישראלאת השת
 והקרנתו בטלוויזיה ובמרשתת מאפשרות להגדיל את מספר הצופים בטקס.

: יושב ראש הכנסת מייצג את נבחרי העם, ומכאן גם את העם כולו על גווניו ומגזריו, 2שאלה 
יושב ראש הכנסת הוא האיש ולכן נוכחותו היא ביטוי להשתתפות העם בטקס. שימו לב ש

היחיד המוזמן לנאום בטקס, וגם בלעדיות זו מבטאת את התפיסה שהטקס הזה הוא טקס 
 של העם כולו.

: נוכחות נציגים של מדינות אחרות בטקס מבטאת את הכבוד שמדינות אלו רוחשות 3שאלה 
 לאומית ולידידות בין המדינות.־למדינת ישראל, והיא אות להכרה בין

תשומת לב התלמידים הפנות את י ללמעלה(. רצו 48צלום מתוך הטקס )עמ' תבו התבוננ
צבעים הסמלים ומדוע נבחרו האילו צבעים?  ה?לעיצוב הבמה )אילו מוטיבים מופיעים ב

  ?(ה דווקאאלה
בכניסתו  –כניסתו של יושב ראש הכנסת נערכת גם היא על פי כללי טקס קבועים הערה: 

  מקומו הקבוע והמכובד.וצועד ל סוקר הוא את משמר הכנסת
  
 

 

 צפייה בטקס 
רצוי להקרין בכיתה קטעים מכל חלקי הטקס. אפשר להקרין חלקים מהטקס 

 תשע"א הטקס שהתקיים בשנתמהשנה הקודמת. אנו ממליצים להקרין חלקים מ
ישראל( מכיוון שהתצלומים שבספר הלימוד צולמו למדינת  63־, השנה ה2011)

 בטקס הזה.
 קבו אחר רשימת השלבים שרשמתם על הלוח.במהלך הצפייה עִ 

אחרי ההקרנה אפשר לשאול: מה דעתכם על הטקס? האם הצפייה בטקס 
 על יחסכם למדינה, על הרגשתכם כישראלים?  –השפיעה עליכם? 

 יום הזיכרון ויום העצמאות: 12יחידה 
 

http://www.youtube.com/watch?v=q5epx_rG08I
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  (49)עמ' תפילת יזכור . 1
בבוקר  4־ו 3יחידות את יום הזיכרון ולפני  6־ו 5, 2, 1לימדתם את החלקים אם 

נלמד עד כה. לשם כך, אפשר לרשום מה ש את עתה יום הזיכרון עצמו, רצוי לסכם
את פה ־תלמידים להשלים בעלולבקש מההיום עודת זהות' של ת'על הלוח מעין 

 בה.החסרים פרטים ה

 . תפילת 'יזכור'ליד   לרשימת השלבים שרשמתם על הלוח וסמנו חזרו

, אפשר וכוונתה הכללית התפילהות לביאור מילאחר (. 49קראו בכיתה את תפילת יזכור )עמ' 
גבוהה בלשון  החדשה יחסית הזאת התפילהו לנסח גם את לשאול את התלמידים מדוע בחר

  ?יתמליצו

 העשרה למורה
' היא תפילה שאומרים אנשים לזכר הוריהם )כך נוהגים בעיקר בבתי ריזכובמסורת היהודית '

הכנסת האשכנזיים בכמה מהחגים(. נוסח התפילה המסורתי מתחיל במילים: "יְִזכֹור ֱאֹלִהים נְִשַמת 
ִתי..." ּמִ ָאִבי מֹוִרי/אִ   י מֹורָּ

גם לקבוצות של בעקבות נוסח התפילה הזה נכתבו לאורך ההיסטוריה היהודית תפילות 'יזכור' 
נאמר  49נספים, ובהן 'יזכור לקורבנות השואה' ו'יזכור לחללי מערכות ישראל'. הנוסח שבעמ' 

 . לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה יום הזיכרוןבטקסי הזיכרון ב

ה'יזכור' לחללי צה"ל , בעת כהונת הרמטכ"ל בני גנץ, התעורר דיון ציבורי בנוסח 2011בשנת 
יזכור עם הוויכוח התמקד בשאלה אם יש לפתוח את התפילה במילים " .רשמייםהנאמר בטקסים ה

ה. תפילהלבחינת נוסח  הדיון מינה הרמטכ"ל ועדה בעקבותאו בנוסח "יזכור אלוהים".  "ישראל
הרמטכ"ל אימץ את , ו"יזכור עם ישראל"הוועדה לפתוח את התפילה בנוסח  המליצהדיוניה תום ב
  .חלטההה

 (. 49המופיע לצד התפילה )עמ'  התבוננו בתצלום
בקשו מהתלמידים להשוות את עיצוב הבמה הזה 
 48לעיצוב הבמה בזמן כניסת יושב ראש הכנסת )עמ' 
למעלה(. מה השתנה? מדוע? מה מסמל הצבע 

האדום? )את ההקרבה, את הכאב, אולי גם את עוצמת 
 הרגשות(.

(. על 2011התצלום צולם בטקס שנערך בתשע"א )
אביחי פרץ, אחיהם של א את תפילת יזכור הבמה קור

ברצועת  2010שנהרג במרץ  ,אלירז פרץ ז"לרס"ן 
שנפל בלבנון בנובמבר  ,וסגן אוריאל פרץ ז"ל ,עזה

אפשר לשאול את התלמידים: מה דעתכם על  .1998
ההחלטה שאת התפילה יאמר בטקס אח שכול ולא חזן 

 'מקצועי'? כיצד משפיעה עובדה זו על הקהל?

הן , ורבנות פיגועי הטרורומזכירות את קעוסקת בהן  2שאלה השורות ש .משימה ד'ל עברו
 שנים האחרונות.שנוספה לתפילת 'יזכור' בתוספת 

. לעומת זאת, הוא ממשיך להיות חלק מהעולם הזה: כל עוד זוכרים אדם, 3שאלה בתשובה ל
 .השכחה מעלימה אותו לגמרי

 

 

 מאותיום הזיכרון ויום העצ: 12יחידה 
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  (51-50)עמ' מיום הזיכרון ליום העצמאות . 4
 מעבר בין המועדיםעל ה

 במליאה. משימה ה' (, ומלאו את50קראו את סיפור המסגרת )עמ' 
 משמעות הסמלית של הרמת הדגל.העמדו על 

 . הנפת דגל ישראל לראש התורןליד  נו סמ רשימת השלבים שרשמתם על הלוחב
"ל וכל כוחות של חללי צה להוקיר את תרומתםלפני יום העצמאות באה קביעת יום הזיכרון ביום ש

 הביטחון לקיומה של מדינת ישראל. 
יום הזיכרון משפחות השכולות. מועדים והמעבר החד שהיא יוצרת קשה לבני הסמיכות הולם, או

רב בל רשמי, ועם זאת, כבר בצהרי היום מורגשת בארץ גם אווירה של ע)עד השקיעה( הוא יום אֵ 
  רבים מתכוננים לחג, עורכים קניות ומארגנים את החגיגות שיחגגו בערב וביום המחרת. –חג 

 .כרון הנופליםירבים משתדלים לעשות את ההכנות מראש כדי להקדיש את היום כולו לז נ"ב

 נאומו של יושב ראש הכנסת.את באמצע( ו 50הירוקה )עמ' קראו את המידע שבתיבה 

 . דברי ברכה של יושב ראש הכנסתליד  סמנו ם על הלוח רשימת השלבים שרשמתב
שנה. בקשו מהתלמידים , בכל כמובן ,תוכנו משתנה , אם כינאום זה הוא מרכיב קבוע בטקס

הוא עוסק . מדוע מועדיםמעבר בין שני הזכיר את כנסת משב ראש הבהן יושלזהות את המילים 
 ?ת הנאום דווקאליתחב בנושא הזה

 המעשים שעשינו,)= בחינה יסודית של להתעכב על המושג 'חשבון נפש' אפשר  .משימה ו'פנו ל
 –'חשבון הנפש'?  . בקשר לאילו חגים כבר הזכרנו את המושג(הרהורים על הצלחות וכשלונות

מדוע מתאים לעשות חשבון נפש גם ביום ראש השנה ויום הכיפורים שבתחילת השנה העברית. 
לדותיה של המדינה, ולכן זה הזמן אן נפתחת שנה חדשה בתוגם כ –הזיכרון וביום העצמאות? 

, מה אנו רוצים לתקן השגנוולבחון מה  )ואף בשנים שחלפו( שחלפה הבשנלבדוק מה אירע 
ביחידה על ראש למה שלמדנו זה העניין כדאי לקשר את ה) להשיג עוד ולשפר ומה אנו רוצים

 השנה(. 

 .משימה ז'ומלאו יחד את  (51קראו את הפסוקים במסגרת התכולה )עמ' 
הקשר בין עם ישראל לארץ בטאים את נקראים בטקס פסוקים מן התנ"ך המבשנה מדי שנה 
 ישראל. 

ד(, נלקחו ומיהלספר למדינה )הטקס המתואר ב 63־בשנה ההפסוקים שנקראו בטקס שהתקיים 
ביאור חר בחרנו להביא לתלמידים רק אחד מהם. לא, ולכן מדברי הנביא ישעיהו ולשונם קשה

וכל העולים  19־: יש אומרים שהעולים שהתיישבו בארץ ישראל מסוף המאהפסוק אפשר לשאולה
 שהגיעו אחריהם ומגיעים ארצה עד היום מגשימים את דברי הנביא האלה. מדוע?

 

 4־ו 1סיכום חלקים 
 :אלההאפשר לסיים את השיעור בציון הנקודות  ,ם הזיכרוןיובבוקר  4־ו 3אם לימדתם את חלקים 

 כפי שנאמר בנאום יושב ראש הכנסת, לפני העם בישראל עדיין עומדים אתגרים רבים. 
 ישראל, כבר הושגועם זאת, בשיבת העם היהודי לארצו ובהקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ 

 הישגים חשובים. 
רשים ביום הזיכרון אנו מחויבים לזכור שנגבה מעם ישראל מחיר גבוה, מחיר בחיי אדם; אנו נד

 לזכור את הנופלים ולכבד את כאבן של המשפחות השכולות. 
הזיכרון מעין ניצחון של בחגיגות יום העצמאות שייפתחו בסיומו של יום  עם זאת, אפשר לראות

  הם רצו שבישראל תהיה שמחה ולא אבל.שהרי  ,הנופלים

 יום הזיכרון ויום העצמאות: 12יחידה 
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  (53-52' )עמ"ולתפארת מדינת ישראל" . 5
 הדלקת המשואות ומשמעותה

 . טקס הדלקת המשואותאת ליד  נו סמ רשימת השלבים שרשמתם על הלוחב

 . משימה ח'( ומלאו את 52קראו את דברי המחשב בתיבה הירוקה )עמ' 
  מסמלת את האור שהוסיפו מעשיהם הטובים של משיאי המשואות. ת המשואותהדלק

מליות האור שערכנו ביחידה על חנוכה )ראו במדריך למורה בקשו מהתלמידים להיזכר בדיון בס
'( אפשר לציין גם שאת האומנם? –חוק אחד ודת אחת לכל העמים : '1ליחידה על חנוכה, חלק 

 עליית משיאי המשואות מלווה השיר 'אנו נושאים לפידים' המזכיר את גבורת המכבים. 

שמדליקים בטקס ה הפתילים ר מרובֶּ מו האש שבנכ, את העשייה עצמהגם האש מסמלת למורה: 
 בשבת. השביתהלאחר את החזרה לעבודה ולעשייה  תמסמל, הההבדלה

 

העם וגם את היותו  את אחדותגם מסמלים מזכיר את מספר שבטי ישראל, והם  12המספר 
 מורכב משבטים רבים. גם כאן ניכר שילוב של מרכיבים מן המסורת

 היהודית בטקס הישראלי.

למטה(. בקשו  52לום המופיע לצד המשימה )עמ' התבוננו בתצ
הבמה בעת הדלקת המשואות  עיצוב מהתלמידים להשוות את

 12־מ ארבעהלעיצובה בשלבים הקודמים בטקס. בתצלום נראים 
המעמדים )הסטנדים( שלידם עומדים משיאי המשואות. על 

המעמדים האלה כתובים שמותיהם של שבטי ישראל. ברקע נראה 
השבטים  12־אה משום שהאריה הוא סמלו של אחד מאריה, כנר

 שבט יהודה. –
 היא פעילות חקר המתאימה לעבודת בית. 3שאלה 
: הדלקת המשואות היא לב לבו של הטקס משום שהיא 4שאלה 

עוסקת בהישגיה של מדינת ישראל ובעתידה. טקס זה נועד להביע 
חי הערכה והוקרה למי שתרמו למדינה, והוא מזמין את כל אזר

ישראל להצטרף לעשייה. ברוח זו בחרנו לכלול בספר את השיר 
 (.53'מהי ציונות' מאת יואל ריפל )עמ' 

הדוגמאות המובאות של לאחר בדיקה . משימה ט' קראו את השיר ואחר כך מלאו במליאה את
דוגמאות נוספות להביא התלמידים כדאי לבקש מ ,אכן מעשים ציונייםוהכרה שכולן הן בשיר 
 וכדומה(.לטייל בארץ, לנטוע עץ  שזקוק לעזרה,למעשים ציוניים )למשל, לעזור לתלמיד  םמחייה

 
 

 

 יום הזיכרון ויום העצמאות: 12יחידה 
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  (54-53)עמ' עם ישראל יחד"  ".1
  טקס המאחד את העם בישראל –טקס הדלקת המשואות 

 . מופעליד  סמנו  על הלוחכתבתם רשימת השלבים שב
 . 54-53( והתבוננו בשני התצלומים שבעמ' 53קראו את דברי המחשב במסגרת הירוקה )עמ' 

בכל שנה הוא מתמקד בנושא  –יש בו גם מרכיב מתחדש , אך מרכיב קבוע בטקסהוא המופע 
המחשב מדגישים שוב את השתתפותו של 'העם' בטקס, על כל גווניו ומרכיביו,  אחר. דברי

 האזרחיים והצבאיים. 

נראה חלק  54נראה ריקוד שרוקדים רקדנים מכל רחבי הארץ. בתצלום בעמ'  53בתצלום בעמ' 
דגלנים מכל חילות צה"ל מציגים תרגילי סדר ויוצרים  –שים מהמופע הצבאי, גם הוא ססגוני ומר

רים, כמו מנורה, מגן דוד, דגל ישראל מתנופף, סמל צה"ל וכדומה, וסמלים מיוחדים סמלים מוכָּ 
הקשורים לנושא הטקס. למשל, יד מושטת ליד והמילים 'כולנו יחד', 'לב אל לב' ו'כולנו לב אחד' 

סימן הערבות ההדדית. לאחר המופעים האלה מתקיים טקס [ שעמד ב2011בטקס בשנת תשע"א ]
מהיחידה הצבאית  –דגל המדינה 'הראשי' ודגל צה"ל 'הראשי'   –העברת 'הדגלים הראשיים' 

 ששמרה עליהם מיום העצמאות שעבר, ליחידה שתשמור עליהם עד יום העצמאות הבא. 

 .ים הראשיים'טקס העברת 'הדגלליד  ברשימת השלבים שכתבתם על הלוח סמנו 
אפשר לשאול את התלמידים )בלי שיסתכלו ברשימת השלבים של הטקס(, כיצד : הטקס סיום

לדעתם, מסתיים טקס רשמי שבו עם ישראל מצדיע למדינה וחוגג את עצמאותה )הטקס נחתם, 
אילו ? טקסה םבסיו 'התקווה'מה כוחה של שירת אפשר לשאול גם:  כמובן, בשירת 'התקווה'(.

השירה, בזמן שהקהל קם על רגליו עמדו על כך מילות ההמנון וחזרו על ) ?יא מעוררתרגשיות ה
 וכדומה(.את המילים פה ־שר יחד, יודע בעל

 

 סיכום 
. דברי הילדים משימה י'למעלה ומלאו את  54 סיפור המסגרת בעמ'לסיכום היחידה קראו את 

. תחושה זו נוצרת, כנראה, באים לסכם את היחידה ומתמקדים בתחושת היחד העולה מן הטקס
בל על משום שהטקס כולל כמה וכמה מרכיבים המשותפים לכל העם ומאחדים אותו )כמו אֵ 

הנופלים, המסורת היהודית, הדגל, הזכרת האתגרים העומדים לפני המדינה, שמחה על הישגיה, 
 זרים.שירה, מוזיקה, שירת התקווה ועוד( וכן מההשתתפות של קהל רב ושל נציגי מכל המג

 
 מידע בסיסי על יום העצמאות 

 .בנספחשחידון ב ראו

  פעילות העשרה
התלמידים וכדאי לבקש מחקר משימת (. משימה זו היא 54)בעמ' משימה י"א ים להפנו את התלמיד

לנסח ארבע שאלות על חידון התנ"ך  התלמידיםהנחו את  קטנות. בקבוצות כשיעורי ביתמלא אותה ל
העולמי או על טקס הענקת פרס ישראל )שאלות בסיסיות, או שאלות על פרטים מעניינים(. את 

 לשאול את שאר הכיתה. השאלות האלה הם יוכלו 
 
 

 יום הזיכרון ויום העצמאות: 12יחידה 
 

 מקורות להרחבה:
 באתר הכנסת הזיכרון יום 

 באתר הכנסת העצמאות יום 
 באתר החגים של משרד החינוך ועצמאות זיכרון 
 

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/zikaronvazmaut/homepage/
http://www.knesset.gov.il/holidays/heb/independence.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/moe/zikaronvazmaut/homepage/


 15 

 
 

 

 
 

. מה 1948במאי  14־במדינת ישראל קמה 
 היה התאריך העברי באותו היום? 

 א' בתשרי תש"ח .א
 ט"ו בניסן תש"ח .ב
 ה' באייר תש"ח .ג
 
 

 
1 
 

 
 

 יום העצמאותלחידון 
 
 

 
 

ב ולא הכרזת העצמאות התקיימה בתל אבי
  בירושלים. מדוע?

 ירושלים הייתה במצורכי  .א
 שלג כבד ירד ירושליםכי ב .ב
 רכבת לירושליםל איחרגוריון דוד בן־כי  .ג
 
 

 
2 
 

 
 

שנה לפני  52וכ־ ות,ציונהראשי הרצל היה מ
הקמת שקמה מדינת ישראל כבר פעל ל

 . ציוןמדינה ליהודים ב
 ן'? מה משמעות המילה 'ציֹו

 ום מצויןמק .א
 ארץ ישראל  וגם ירושלים .ב
  איזור בסין .ג
 
 

 
1 
 

 
 

הרצל האמין שתקום מדינה יהודית בארץ 
 ישראל. כיצד הוא כונה?

 נביא המדינה  .א
 חזאי המדינה  .ב
  חוזה המדינה .ג
 
 

 
5 
 

 
 
 

 מה היה שמו הפרטי השני של בנימין הרצל?
 זאב .א
ֹׁ  .ב  ב ד
 צבי  .ג
 
 

 
4 
 

 
 

נהג נפוץ ביום מ אינואיזה מהמנהגים האלה 
 העצמאות?

 'על האשואכילת בשר ' פיקניק .א
  הנפת דגלים .ב
  השמעת צפירה .ג
 
 

 
1 
 

 תשובות החידון:
 

 ג .1
 ב .2
 א .3

 . א4
 . ג5
 בערב ובבוקר( –. ג )צפירה נשמעת ביום הזיכרון 6

 שאלת בונוס: התשובה משתנה על פי השנה שהיחידה נלמדת בה...

 שאלת בונוס:
 בת כמה תהיה מדינת
ישראל ביום העצמאות 

 הקרוב?
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 מטרות יחידת הלימוד:
 מגילת רותת העלילה בהכר. 
 ה( ובסוגיות התמקדות בסוגיות הקשורות לארץ ישראל )ירידה מהארץ, שיבה לארץ ועלייה ארצ

הקשורות להשתייכות לעם ישראל, העולות מסיפור המגילה ורלוונטיות גם בחברה הישראלית 
 בימינו.

  יחס הראוי לאדם באשר הוא אדםעל החשיבה. 
  חג מתן תורה וחג הקציר –חג השבועות להבנת הקשר בין מגילת רות. 
 ים.ואחד משלושת הרגל חג הביכורים – רכישת מידע בסיסי על שבועות 

 .שיעוריםי שנכ :משך לימוד היחידה

 מבנה היחידה:
 .חידון מידע בסיסי על חג השבועות

 מתוך מגילת רות: אלימלך, נעמי ובניהם עוזבים את הארץ. ישראלמשפחה עוזבת את ארץ  :1חלק 
 עוד מן המגילה: הצטרפותה של רות לעם היהודי. נעמי שבה ארצה ורות מתלווה אליה :2חלק 
 המשך הסיפור: רות מלקטת שיבולים בשדות. י ורות בבית לחםנעמ :3חלק 
 היחס ל'זרים'  לעלות ארצה ולהשתייך לעם בישראל :4חלק 
  סיכום

 ומנהג הבאת הביכורים לאורך הדורות ',הרגלים תשלוש'אחד מ ,השבועותחג  העשרה:

 מפת המזרח התיכון או מפה של ישראל ושכנותיה  ציוד מיוחד:

 מחשב ומקרן 
 

 

 שבועות: 11יחידה 
 ארץ ישראל –ון הכיו
 בספר הלימוד 59-55עמ' 

 

 

 שער א':

 עם חוגג 

   השבועות על חג מידע בסיסי
תמצאו חידון שתוכלו לצלם ולחלק לתלמידים.  נספחב  

חידון:לתשובות   
בערב שבועות ולאורך כל הלילה  גם היום נהוג בקהילות רבות בישראל ובעולם לקיים) /ב1 ◄

הדיברות או של נושאים דתיים, עשרת של מגילת רות, של לימוד  –ים שעיקרם לימוד אירוע
 הלכתיים וחברתיים אחרים(

 /ג2 ◄
 /ב1 ◄
ֹׁג ִלי תורה: "העלייה לרגל היא מצווה מה. 'פעם' כאן משמעותה 'רגל)המילה ' /ג4 ◄ ח ֹלש ְרגִָּלים תָּ שָּ

נָּה. נָּה ..ַבשָּ ִמים ַבשָּ ֹלש ְפעָּ ה כָּל שָּ אֶּ ל יֵרָּ ֹׁן  ְזכּוְרָך אֶּ ָאד  (פסוקים י"ד, י"ז[ כ"ג , פרקשמות]" ה' ְפנֵי הָּ

הכך כתוב בתורה: ") /א5 ◄ דֶּ ר ִתְזַרע ַבשָּ יָך ֲאשֶּ ִציר ִבכּוֵרי ַמֲעשֶּ   (]שמות, פרק כ"ג פסוק ט"ז[" וַחג ַהקָּ

ב ַתַחת ְלשֹונְֵךמקור המנהג בפסוק " /ב1 ◄ לָּ ובפירוש  [' פסוק י"אשיר השירים, פרק ד]" ְדַבש וְחָּ
 (שהפסוק נאמר על התורה

 /א7 ◄
 

 
 
 
 

 (55)עמ' משפחה עוזבת את ארץ ישראל . 1
 עוזבים את הארץובניהם נעמי , מגילת רות: אלימלךמתוך 

קראו במליאה את סיפור המסגרת הפותח ואת הכותרת שבדברי המחשב בתיבה הירוקה )במרכז עמ' 
של דמויות מספר שופטים שלמדו בשנה שעברה )יפתח,  עם התלמידים בשמות אפשר להיזכר(. 55

 דבורה, שמשון, גדעון...(
 .משימה א'למטה( ומלאו יחד את  55המשיכו בקריאת הקטע ממגילת רות )בתיבה התכולה, עמ' 

 ירידה מהארץ. סיפור רכזם פותחים את מגילת רות ובמאלו פסוקים 
מפה את העיר בית לחם )הקרובה לירושלים(. , רצוי להראות לתלמידים על ה2־ו 1בעקבות שאלות 

 המגילה כולו מתרחש בארץ ישראל. מלבד פסוקים בודדים, סיפור
 
 
 

 המשך
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  (57-56)עמ'  נעמי שבה ארצה ורות מתלווה אליה .2
 עוד מן המגילה: הצטרפותה של רות לעם היהודי

ך המשמתארים את למעלה( ה 56קראו את המידע בתיבה הירוקה ואת הקטע מן המגילה )עמ' 
 ים במשפחה ואת החלטת נעמי לחזור לארץ. גברהמות , את הסיפור

  . חלק זה מתאים גם לעבודה עצמית של התלמידים.משימה ב'מלאו את 

 מידע למורה:

מלשון מחלה;  – ַמְחלֹון? מהשמותמה מזכיר כל אחד  שמות הבנים הם רמזים מטרימים לגורלם.

יָּה ) – ִכְליֹון  השמדה, סוף(. ואכן שני הבנים מתו בארץ מואב.מלשון ְכלָּ

. אפשר לראות בהחלטה של נעמי לשוב נגמר שמעה שהרעב בארץמשום שנעמי שבה ארצה 
זו בוודאי החמירה  במואב, אף על פי שישבה שם עשר. הרגשהסימן שהרגישה זרה גם  ארצה

ורבים: מצד אחד, נעמי שבה ארצה ברגשות מעשלאחר ששכלה את בעלה ואת בניה. יש להניח 
 נראהוכפי שכאובה, אבלה וחזרה  אחר, היאצד מהכירה, שמחה לחזור לארצה, לביתה, למקום ש

 גם ענייה.  –מיד 

 'גמשימה ( ומלאו את 56)בתיבה התכולה בתחתית עמ' הקטע מן המגילה קראו את 
 ,, אשת מחלוןרותכלתה של נעמי, המרכזי בסיפור: מציג את המהלך בזוגות. קטע זה 
ל"ארצה ) האינה נותנת לה לחזור לבדו מצטרפת לנעמי ר אֶּ ר ֵתְלִכי ֲאשֶּ ִלינִי  ֵאֵלְך ּוַבֲאשֶּ תָּ

 מצטרפתרות המואביה , על כך אמה. נוסףלו היא נעמי כאינוהגת כלפיה רות  ,("ָאִלין
ומקבלת על עצמה את דתה של נעמי, כלומר את התורה  ("ַעִּמי ַעֵּמְך"לעם ישראל )

י יְִךוֵאֹלהַ ") רות מתגיירת, וחז"ל למדו מדבריה שכל לא  –. בלשון חז"ל ובלשוננו ("ֱאֹלהָּ
אלא גם ואת מצוותיה את התורה על עצמו לא רק לקבל נדרש מבקש להתגייר יהודי ה

  את השייכות לעם היהודי.
אלוהים את התורה  נתןהחג שבו  – חג השבועות הוא חג מתן תורה ,על פי המסורת
גילת , וזו אחת הסיבות שקוראים את מרותגם . כך עשתה אותה לקבלרו לעמו, והם בח

(. שבתורה הדיברות תעשראת מעמד הר סיני ווגם את תיאור רות בחג השבועות )
 זה. הסיבות נוספות לקריאת המגילה בחג שמע על בהמשך נ

רות : ובקשו מהתלמידים למלאה בזוגות. משימה זו עוסקת ב'חוק השבות' משימה ד'המשיכו ל
גם אם לא זכאית לעלות ארצה על פי חוק השבות בזכות עצמה. שימו לב ש העל כן הייתו התגיירה

 יהודי. נשואה לייתה , משום שההייתה זכאית לעלות ארצה על פי חוק השבותהייתה מתגיירת היא 
  :במליאהדיון ערכו 

ולשאול ה, ילא יהודישה לאינשוי החי בחו"ל ו אפשר להזמין את התלמידים לדמיין שיש להם דוד
בחוק סעיף המאפשר לבני משפחה קרובים של יהודים לעלות  קורה אילו לא היהאותם מה היה 

לעלות ארצה היו נמוכים יותר, חליט הסיכויים שהדוד י –ארצה ולקבל מיד אזרחות ישראלית )
משקף את חוק ב סעיף זהאם כך,  משום שאשתו וילדיו לא היו זכאים לקבל אזרחות מיד, כמוהו(.

 עלות ארצה ואת החשיבות שהמדינה מקנה לעלייה.   עודד יהודים לרצונה של מדינת ישראל ל

 הרעב בארץ.  –מתמקדת בסיבה לעזיבת הארץ  3שאלה 
בעקבות שאלה זו, הציעו לתלמידים לדמיין מה חשבו תושבי בית לחם כאשר שמעו שבני המשפחה 

 תגובות( עומדים לעזוב את הארץ? )חשבו על כמה

 העשרה למורה:
בספר הלימוד( המשפחה  55לפי פשט הפסוק הראשון במגילה )רות, פרק א' פסוק א', המובא בעמ' 

 עזבה את הארץ משום שלא היה להם מה לאכול. 
' לסיבת לחםהפסוק בכיוון אחר: הם מצאו סתירה בין שם העיר 'בית  חז"ל דרשו אתלעומת זאת, 

היו די מזון, כלומר, שהם רמז שלמשפחתו של אלימלך היה  כךב וראו רעב בארץ, –העזיבה 
בני המשפחה אך לא מפני ש ,את הארץ בגלל הרעב. על פי המדרש, המשפחה אכן עזבה עשירים
ואם כך, יש במדרש זה  .רעביםאלא מפני שלא רצו להושיט יד לתושבי הארץ ה ,היו רעביםעצמם 

  א מוצדקת מן הארץ.האשמה כפולה של אלימלך: בקמצנות ובירידה ל
 
 

 שבועות: 11יחידה 
 

 המשך
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 (57)עמ' . נעמי ורות בבית לחם 1
 שיבולים בשדותהמשך הסיפור: רות מלקטת 

 . משימה ה'( ומלאו את 57קראו את הפסוקים מן המגילה )עמ' 

מצוות היא חלות על בעלי שדות בנוגע להפרשת תבואה לעניים. אחת מהן בתורה שלוש מצוות  רקע: 
מחייבת את הקוצרים להשאיר . מצווה זו . מלשון ליקוט, איסוף('טפסוק  י"ט, פרק )על פי ויקרא 'טקֶּ לֶּ '

עניים יכלו העל הקרקע שיבולים שנשרו בשעת הקציר ולא לאלם אותן לאלומות. את השיבולים האלה 
 לאסוף כרצונם. 

בשדות בועז מתחילת קציר קטה יהיו עניות. רות ל רות ונעמיומכאן ש, םרות הלכה ללקט שיבולי
ַֹׁעז תקופת שבועות(: בעד תום קציר החיטים )והשעורים )בתקופת פסח(  וִַתְדַבק )רות( ְבנֲַערֹות ב

ִֹׁרים ּוְקִציר ַהִחִטים  ְכלֹות ְקִציר ְלַלֵקט ַעד   .כ"ג(פסוק  ב', פרק )רותַהְשע
)קציר חיטים(, וגם  חג השבועות הוא 'חג הקציר'

 את מגילת רות.בו תאים לקרוא ממשום כך 

 משימות בית. אפשר לתת כ 4-3שאלות את  הערה:

 (59-58)עמ' לעלות ארצה ולהשתייך לעם בישראל . 4
 'זרים'לימוד ודיון: היחס ל

מגילת רות מתוך הקטע החמישי ואת סיפור המסגרת קראו את דברי המחשב בתיבה הירוקה, את 
 . במליאה משימה ו' אתמלאו (. 58)עמ' 

 : עוררו דיון בעקבות הקריאה
ילידי ) ואזרחים שהגיעו )הם או אבותיהם( ממקומות רביםתושבים חיים  בדיון הדגישו שבישראל

ובני מיעוטים  , תושבים שהגיעו מארצות אחרות מסיבות מגוונות, עולים ותיקים, עולים חדשיםהארץ
ה יה מאתיופיה וגל עלייולים: גל עלי(. בעשורים האחרונים הגיעו ארצה שני גלי עלייה גדלמיניהם

 מברית המועצות לשעבר )רוסיה, אוקראינה ועוד(.

 .(בזהירות מיוחדת אם יש כאלה בכיתה) עתה נתמקד ביחס לעולים חדשים
 .'עולה חדשה'נו, הייתה נחשבת יעל כך שאילו הייתה רות חיה בימעמדנו במשימה ד' 

ה"קורא לה בועז הוא מספר עליה ל "הנער הניצב על הקוצרים"כאשר  ומציין בפעם  מֹוֲאִביָּה" נֲַערָּ
 שנייה במשפט שהיא באה ממואב.ה

מה גורם לאורן ? ממה נובעת התהיה של ענבר על תגובתו של אורן: רצוי לבקש מהתלמידים להסביר
  ?מה עם אורןימסכתמר מדוע ? מה מפריע לו? זההלהגיב לכינוי 

 ?ו של אדםשיחה על ציון מוצאה בעקבות לאילו מסקנות הגיעו התלמידים

כינויה של רות 'מואביה' במקורות אינו מצוין לגנאי דווקא. אמנם יש יסוד סביר להניח שהנער למורה: 
הניצב על הקוצרים התכוון לגנאי, אך יש שראו בו שבח: היא דבקה בישראל אף על פי שהייתה 

 מואביה.

 משימה ז' (. מלאו את59גילת רות )עמ' המשיכו לקריאת המידע בתיבה הירוקה והקטע הבא ממ
 זרה. יתהאף על פי שהיחביבות רות בנהג כלפי  במליאה. בועז

 רצוי להרחיב את השיחה: 
עשתה דרך ארוכה: התגיירה ועלתה כבר אך  ,האם נכון לראות ברות אישה זרה? )היא ממוצא זר –

 ארצה( 
  ?מצד תושבי בית לחם רות רגילההייתה לאיזה יחס  –
צָּאִתי ַמדּועַ " :מרהאכששה רות רגיהמה  – ִֹׁכי ְלַהִכיֵרנִי ְבֵעינֶּיָך ֵחן מָּ " )תמיהה, שמחה, נְָּכִריָּה וְָאנ

 .מרירות מסוימת(
כלפי הזולת יחס ידידותי הפגנת האם על הלקח הנלמד מתגובתו של בועז:  שאלו את התלמידים

בועז לרות, ליחסו של  וצריםצב על הקישל הנער הנו השוו בין יחס? במוצאו הלהיות תלוי האמור
 מעדיפים שיתנהגו כלפיכם? כיצד הייתם אליה. 

 
 

 
 

 שבועות: 11יחידה 
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 ציור : התבוננות בהעשרה פעילות
 )לפעילות זו אין ביטוי בספר הלימוד(

 

. עלילת הסיפורפגישה בין בועז ורות היא נקודת מפנה בה
 תחילה רצוי להכיר לתלמידים את סוף הסיפור. 

 ייר הצַ ייר שצִ  'סיפורה של רות' הציור את להקרין בכיתהאפשר 
 (. הציור מורכב 1842-1942) תומס מת'יוס רוקהאנגלי 

 .משלושה חלקים ומתאר שלוש תמונות ממגילת רות
 :ראשונותתמונות י השתתאר מה רואים בהתלמידים למנבקש 

 ,בועז פונה לרות בשדה – בשנייה, ובנעמי קהבֵ דְ רות  – בראשונה
 ואפשר לדמיין שעוד רגע היא תעמוד על רגליה.

 ם המאושרת. האֵ  –עובד, ורות  יושבת ובחיקה נכדּה –בתמונה השלישית נראות נעמי 
השאיר ל העובדים בשדה לווה עיצ עזובתקציר הסיפור יאפשר לנו להבין מה קדם לתמונה הזאת: 

לנעמי שליקטה בשדה של איש סיפרה רות כאשר לרות שיבולים בכוונה ולהקפיד שלא להביך אותה. 
תם, וראתה קרוב משפח הופתעה. היא הסבירה לרות שהגיעה במקרה לשדה של עז, נעמיובושמו 

לרות  המי יעצנעבכך סימן משמים. נעמי המליצה לרות להמשיך ללקט בשדה הזה עד סוף הקציר. 
, נשא אותה רּותבבועז התאהב  –. עצותיה של נעמי הועילו בועז כדי למצוא חן בעיניפעול כיצד ל

  .רבתא שלו־סבתא –ד. עובד היה לימים סבו של דוד המלך, ורות בֵ עֹו –לאישה ונולד להם בן 

 יפור? בועז לסופו הטוב של הס מעשיו הטובים שלאפשר לשאול את התלמידים: כיצד הביאו 
הצייר הקדים לתמונה השלישית שני תמונות של מעשי חסד, כלומר, של מעשים המיטיבים עם 

 ?להביע בכךאחרים. מה, לדעתכם, הוא התכוון 
במגילת רות דוגמאות רבות למעשי חסד: נעמי דואגת לעתידה של רות ומעודדת אותה לחזור לבית 

טשת את נעמי ותומכת בה; בועז פורש את חסותו תה, מוכת הגורל; רות אינה נואביה ולא להישאר אִ 
"  :עקיבא , ועל כן לימד רביעל רות ונעמי ועוד(. גם התורה מצווה אותנו לעשות מעשים טובים

 . '(ז פסקה כ"ד , פרשהרבה בראשיתמדרש ) "זה כלל גדול בתורה –'ואהבת לרעך כמוך' 
עם ה ומגילת רות מלמדות אותנו להטיב התור  –זוהי עוד סיבה לקרוא את מגילת רות בחג השבועות 

 זולת.ה

 
 

  סיכום
 הוא נושא מרכזי במגילת רות.חסד שהדגישו חזרו ו

תחילה התמקדו בפסקה הראשונה  .(59בסוף היחידה )עמ' שקראו במליאה את סיפור המסגרת 
אפשר למלאה גם )משימה ח' הפנו את התלמידים ל .ובמקום העולים החדשים בחברה הישראלית

 של העוליםתם סוגיית קליטהפן האישי של להכיר את  התלמידים יוכלו. דרך משימה זו בית( בודתבע
  .החדשים בישראל

 בפסקה השנייה של סיפורמזכיר מייקל , המסרים שבמסרים העולים ממגילת רות הלימודסכמו את 
 :   המסגרת

 בן אדם.  –ל וחשוב לראות בכל אדם קודם כ 
  רבים כל כך, כמו מדינת ישראל קבוצות ומיעוטיםבה יש שבמדינה כך חשוב במיוחד להקפיד על. 
 

 

 
 

 תומס מת'יוס רוקסיפורה של רות, 
 (1842-1942)  

 

 מקורות להרחבה:
  ,)חג הפסח, חג השבועות, חגים ומועדיםדבורה והרב מנחם הכהן )עורכים : 

 .1998, כתר, ירושלים, 48-11 עמ'
 באתר החגים של משרד החינוך.  חג השבועות 
 

 שבועות: 11יחידה 
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הבאת הביכורים לאורך  ומנהג ,הרגלים תאחד משלוש ,השבועותחג העשרה: 
  הדורות

 

 הרגלים תאחד משלוש – חג השבועות
סבר על הרגלים. לה תבועות הוא אחד משלושחג השכבר ציינו ש על סוכות ועל פסחות ביחיד
 .ספר הלימודב 38לעמ' תלמידים הרגלים הפנו את ה תשלוש

על כך וחגגו את החג יחד. הרחבנו בירושלים  זה עם זה בימי בית המקדש נפגשו בני העם
חוויה זו עוררה שמחה וגיבשה את העם. בכל שוחשוב להזכיר  ,(38ל פסח )עמ' עדה יביח

קורבן חגיגה. בסוכות  –חג כבוד הלנות קורבלבית המקדש הביאו בני העם  הרגלים תשלוש
 ישבו בסוכה, בפסח הביאו קורבן פסח, ובשבועות הביאו ביכורים בתהלוכה גדולה. 

 הביכורים בתקופת בית המקדש
מביאים היו  בתקופת בית המקדש בחג השבועותשהבשילו. רות הראשונים הפֵ ביכורים הם 

חיטה כורי יובהם ב ,התברכה בהםל משבעת המינים שארץ ישרא וריםביכלבית המקדש 
ִביא ֵבית ה'  קיימו את המצווה בתקופה זו של השנה(. כךשמבכירה ) ְתָך תָּ "ֵראִשית ִבכּוֵרי ַאְדמָּ

יך"   .על התבואה הודיה לאלהיא הבאת הביכורים  (.ו"כ "ד פסוקל , פרקשמות)ֱאֹלהֶּ

 ובמדינת ישראל בתפוצות, מנהג הביכורים בתקופת הגלותבהשינויים 
  הן בגולה הן בארץ ישראלשעסקו החקלאות, לאחר חורבן בית המקדש המשיכו היהודים, 

 . לעניים תםביכורים ולתת אומגידוליהם להפריש 
 בסלים מעוטרים  לנשיאי הקהילההיו מביאים את ראשית ביכורי האדמה  ,משלל ,בכורדיסטן

 בפרחים. 
  ,מנהג לקשט את פתח ההת בכלל, מעבודת אדמהמאדמתו ו מנותקהיה העם רוב כשבגלות

מדרש זכר לוכן  ,לביכוריםוזכר סמל , חיטים יבשיבולו פרחיםק, ברֶּ יֶּ בתי הכנסת באת הבתים ו
התורה. עד היום נהוג בתפוצות לקשט מעמד מתן כוסה בירק לכבוד , שהיה צחיח הר סיניש

נערכים טקסי הבאת ביכורים,  את בתי הכנסת בירק האופייני לארץ ישראל, ובבתי ספר יהודיים
 דומים לטקסים הנערכים בישראל.

  גם  הכנסת להציב בחג השבועות בבתים ובבתינהגו יהודים נהגו  אירופהמקומות בבכמה
 עץ חג המולד הנוצרי, החליטו כמה רבנים לאסור על כך. הדמיון ל בגללולם , אעצים

 היו מכינים פרחים וענפים מנייר טרי, ירק בהם שיג מקומות שהיה קשה להב ,במרכז אירופה
 הקירות. על צבעוני ומדביקים אותם על החלונות ו

 וביישובים החקלאיים )במושבות, מנהג, החודש  עם חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל
במושבים ובקיבוצים( החלו לערוך בחג השבועות טקסי הבאת ביכורים. ביישובים אלו נערכו 

מגידולים רבים,  הקק"ל ביכורים יחגיגיות ובמהלכן הובאו לנציגותערוכות בשבועות תהלוכות 
ועוד, ואפילו מן  משבעת המינים )כמו מלפפונים, עגבניות, מלונים, פרחיםגם מאלה שאינם 

בעקבות היחלשות , היבולים שאינם מן הצומח, כמו חלב, ביצים ומוצרי תעשייה(. עם השנים
, פסק המנהג במקומות רבים, תעשייהוהמעבר למשק המבוסס על  בישראל המגזר החקלאי

בקיבוצים הוא חודש, וטקסי ביכורים ותהלוכות מתקיימים בכל שנה בשנים האחרונות אך 
 בארץ. רבים מושביםבו

 הצעה לדיון:
אפשר לשאול את התלמידים: מה אפשר ללמוד מכך שיהודים המשיכו לקיים 

גם  ,מזכירים אותומנהגים האו  ,מנהגים הדומים למנהג הבאת הביכורים
 בהיותם בתפוצות? מדוע, לדעתכם, היה חשוב להם לעשות זאת?

 

 שבועות: 11יחידה 
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בלילה שקדם למתן תורה שספרים חז"ל מ
העיר והיה צריך ל ,שקעו בני ישראל בשינה

בעקבות אותם כדי לקבל את התורה. 
להישאר ערים  קבע מנהגהמסורת הזאת נ

 .בליל החג
מה עושים מי שנשארים ערים בליל חג  ◄

  ?השבועות
 כל הלילה בסביבון יםשחקמ .א
 תורה כל הלילה יםמדול .ב
 כל הלילה יםקדור .ג
 

1 

בארץ ישראל חל חג השבועות בתחילת 
 הקיץ ונקרא גם 'חג הקציר'. 

 מה קוצרים החקלאים בתקופה זו? ◄
 הם קוצרים מחמאות על עבודתם. .א
 הם קוצרים את החיטה בשדות.  .ב
 ק. רָּ הם קוצרים את הברוקולי בגן היָּ  .ג

 
 

1 

 
 

 חידון לשבועות 
 

את בבתי הכנסת בחג השבועות קוראים 
  .לזכר מתן תורה עשרת הדיברות

 מהו הדיבר הראשון בעשרת הדיברות? ◄
יָך"א.  ִֹׁכי ה' ֱאֹלהֶּ  "ָאנ
 " ֹלא ִתְרצָּח"ב. 
ת ְלַקְדשֹו" ג.  ת יֹום ַהַשבָּ  "זָּכֹור אֶּ

 
 

7 

 בחג השבועות יבוצים ומושבים מארגניםבכמה ק
: ביכורי השנהבהם את מציגים ותהלוכות טקסים ו

גדיים חדשים,  התעשייוצרי מֵפרות חדשים, 
מחג שנולדו ואף תינוקות  ועגלים שנולדו,

 השבועות שעבר. 
 מדוע?  ◄
 .חג השבועות הוא חג הביכוריםמשום ש .א
 .חג השבועות הוא חג מתן תורהמשום ש .ב
 משום שהחג הוא יום חופש וזו ההזדמנות לעשות זאת. .ג
 
 

 

5 

ש היה קיים היו דית המקבזמן שב
הן ועולים לירושלים ומביאים לכחקלאים ה

רות והדגנים הפֵ יכורים )את הגדול ב
 –שבעת המינים ( מהראשונים של השנה

שעורה, גפן, תאנה ,רימון, זית  חיטה,
 ותמר.

 
 
 
 
 
  ? 'ביכורים'איזו מילה קשורה למילה  ◄
ְךא.  רֶּ כָּהב.       בֶּ   ְבכֹורג.      ְברָּ
 

 

 

2 

 מה נהוג לאכול  ◄
 בחג השבועות?

 מצותא. 
 חלבאכלי מב. 

 ג. סופגניות
 
 

 

1 

 חג השבועות הוא אחד 
החגים  –' םהרגלי  תשלוש'מ

לירושלים  שבהם היו עולים לרגל
 קיים.בזמן שבית המקדש היה 

 האחרים? רגלים מהם שני ה ◄
 יום העצמאות ויום ירושלים    .א
הן הגדול ויום הולדתו של הכ .ב

 ויום הנישואים שלו  
 פסח וסוכות .ג

 

 
 
 

4 


