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צוות היגוי:
גב' רבקה שחור  -מדריכה ארצית לשעת החינוך בחמ"ד
גב' רחל משולמי
צוות כתיבה:
גב' חני פלג ,גב' ליבוביץ אטה ,גב' אבו אירית ,גב' רות הופמן ,הרב אהרון פאלק,
הרב מרדכי הכהן ,גב' מנצור אוה ,מר חיים קן ,מר עמית בלומברג
החוברת נכתבה בשיתוף מכללת ליפשיץ.
עיצוב גרפי:
סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת "סקורפיו"
דפוס והפקה:
סטודיו "שחר שושנה" מקבוצת "סקורפיו"

בס“ד

מדינת ישראל משרד החינוך המחלקה לחינוך לחיים בחברה ממ“ד

תכנית הלימודים השש שנתית ל"חינוך
מתוך אמונה" בחינוך הממ"ד
התהליך החינוכי המתרחש בבית החינוך מורכב ממכלול הפעילויות המתקיימות בביה"ס הן במישור האישי
והן במישור החברתי.
יחד עם זאת ,מפאת חשיבותה של המטרה החינוכית-ערכית המבקשת לעצב את אישיותו של התלמיד
ולבנות חיי חברה בריאים ,אל לנו להסתפק בתהליך החינוכי המתרחש מאליו ,אלא עלינו למקד למידה
ופעילות מכווני המטרה הנ"ל.
תכנית הלימודים השש שנתית ל"חינוך מתוך אמונה" המובאת כאן לפניכם היא תוצאה של חשיבה מעמיקה
מתוך ראיית יעדי החמ"ד ,ובהלימה מלאה לתכנית החינוכית הכוללת של בתי הספר היסודיים.
אמנם במקורה התכנית יועדה לשעת החינוך בבתי הספר ,אך מכיוון שהחינוך הערכי בחמ"ד תופס מקום
מרכזי הרבה מעבר לשעת חינוך שבועית אחת ,הגדרנו במתכוון את התכנית כתכנית רחבה לחינוך מתוך
אמונה ,אשר תשולב בתכנית הלימודים ובתכנית הפעילות של בתי הספר.
אנו מצפים כי המנהלים וצוותי החינוך יקדישו לתכנית מספר שעות שבועיות ככל שיתאפשר.
ייחודה של התכנית מתאפיין בשלושה עקרונות:
א .השתלבותה של התכנית בחתירה לחנוך לאורח חיים על פי תורה ואמונה מבחינת :הנושאים,
המושגים ו"השפה" בה מדברת התכנית.
ב .נקודת המוצא בגישה לכל ערך תנבע מתוך עיון במקורם של הערכים של עם ישראל ,דהיינו בתורה
ובמשנתם של חז"ל המתייחסים לאותו נושא.
ג .הלימה מלאה לתכנית החינוכית הכוללת )"עשרת הבניינים"( ותיאום בין כל התכניות והפעולות
האחרות המכוונות לאותו יעד.
המעיין בסילבוס השש שנתי ימצא חוט שידרה ברור אחד ,המסתעף לעשרות ערכים ומושגים ,יחד עם
ספירליות הנותנת מענה כוללני לשש שנות לימודיו של תלמיד ביה"ס היסודי.
מצ"ב ערכה ובה חומרי לימוד לחדשים הראשונים של השנה ,אשר נכתבה על ידי צוות הכתיבה של התכנית
החדשה בליווי המנחות המחוזיות לחינוך לחיים בחברה ובניצוחה של הגב' רבקה שחור  -מרכזת ארצית
של התכנית לשעת החינוך בחמ"ד.
הנושא הפותח את התכנית " -תקומת ישראל" נועד לצקת את התשתית לכל הנושאים והפעילויות שיבואו
בעקבותיו והוא מותאם לנושא השנתי של החינוך הממלכתי דתי בתשס"ט  -שנת "הציונות הדתית".
אני מבקש בזאת להודות לכולם על מאמץ משותף שהוליד יצירה מצויינת ,שתשמש את החמ"ד שנים רבות
בע"ה.
כמובן שהאתגר הגדול עדיין לפנינו להשלים את התכנית וחומרי הלימוד ובעיקר ללמוד מן הניסיון והמשובים
שיגיעו מכם – מן השטח ,לשיפור התכנית ולהרחבתה.
בברכה,
הרב אוריאל עובדיה
מפקח ארצי על בתיה"ס היסודיים בחמ"ד
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תוכנית לימודים שש שנתית
התכנית השש שנתית כוללת את כל הערכים והמידות בתכנית החינוכית )נספח א'(.
הערכים קובצו תחת שישה שמות כוללים:
תורה ,אחריות ,אהבה ,כבוד וטהרת הלשון כשהנושא "תקומת ישראל" משמש תשתית לכולם ומותאם
לנושא השנתי בחמ"ד "הציונות הדתית".

שנה

נושא שנתי מידות וערכים

תשס"ט

תקומת ישראל

מאמינים ומתגברים:
אמונה ,כל מה שה' עושה הכל לטובה
אהבה בשלושה מעגלים :אהבת א"י ,ירושלים והמקדש

תש"ע

תורה

אהבת לימוד התורה ,נכונות לעמל ,התמדה ,שמחה ,זריזות ,סדר
וניקיון.

תשע"א

אחריות

ביקורת ובחירה חופשית ,אחריות ,זהירות מגרימת נזקים וצער,
תשובה.

תשע"ב

אהבה

לימוד זכות ,עין טובה ,אהבת הברואים ,הבריות ואהבת ישראל,
חסד,

תשע"ג

כבוד

ענווה ,צניעות ,הכרת טובה ,כבוד ל :הורים ,מורים ות"ח ,לאדם,
לקשיש...

תשע"ד

טהרת הלשון

דיבור נקי ונינוח ,רגישות ועדינות ,לה"ר ,יושר ,כעס – סבלנות.

רב שנתי

מבזקים
במעגל השנה

חזרה והתחזקות במידות וערכים הקשורים לאירוע המיוחד
במעגל השנה והכנה לקראת חגים וזמנים.
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תהליך לימוד הערך
חדר מורים לומד הרצאה תורנית )לדוג' הרב יוסף מנדלביץ  -מאמינים ומתגברים(
סדנת מתודות )לדוג' תמר סלה  -מאמון לאמונה ועוד(
סדנה להדגמת שיעורים) :לדוג' אני מאמין בכוחות שנטע בי ה' – בזיקה לימים הנוראים
 רות הופמן(.מדריך למורה  +סדנא לחדר המורים.
הובלת התוכניות הרכז מוביל את הפעלת התוכנית הבית ספרית.
שיעורי עיון
מקדים  /מלווה:

מוצעת מסגרת לשיעורים:
במסגרת חברותות ראש חודש ,תלמידים בוגרים חונכים תלמידים צעירים .במבנה הבא:
• פתיח – ע"י רב ביה"ס ,מחנך ,מרצה אורח וכדו'
• לימוד חברותות
• סיכום – ע"י דמות מהצוות שתסכם ותבדוק את הבנת הדברים.

שיעורי החינוך

 6-8שיעורים חויתיים המזמנים שיח מורה –תלמיד והפעלות בנושא המידה) .ראה טבלה
לכל נושא בנפרד(
השיעורים מיועדים ליסודי א-ו בשתי רמות גיל .שכבה צעירה ושכבה בוגרת.

מבזקים במעגל
השנה

חזרה/הטרמה על מכלול המידות והערכים במהלך השנה – הצעות לכך:
• שיעור ייחודי לקראת החג -במסגרת שיעורי חגים וכדו
• בהמשך  -חוברת/יומן מלווה -שאיתו פותחים את יום הלימוד בשעה הראשונה – .דוג'
יומן עתיד.

רב תחומי -
קישור לתכניות
לימודים

מציאת מסגרות נוספות בתחומי הלימוד השונים ,המאפשרות למידה הערך  /המידה מזויות
אחרות.
במסגרת לימודי הקודש:
שיעור עיוני במסגרת שיעורי תושבע"פ  /יהדות  /תנ"ך  /פ"ש –
)במידה שהשיעור העיוני משתלב בהם לדוג' לימוד מידת הענווה – כשלומדים בתורה /
בפרשת שבוע "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" )במדבר יב ,ג(
במסגרת שיעורי החול כגון :מדעים – עבודות חקר :מה רבו מעשיך ה' /.ספרות(

פעילות חברתית במסגרת הפעילויות לקראת האירוע  /חג בחינוך החברתי :ימי שיא וכדו'.
בביה"ס
לוח קיר כיתתי ובית ספרי המלווה את הלמידה :לאורם נלך ,על המידה ,יצירות ,תוכנית
פעילות וכו'
• תוכנית השגרירים ,מועצת תלמידים ,בתוכנית מורים צעירים  /מנהיגים צעירים.
• פעילות הורים וילדים ,סל תרבות ,הצגות
• יום שיא
פעילות
קהילתית

שיתוף הקהילות הסובבות בלמידה – .חיפוש מרצים מהקהילה לבית המדרש של המורים,
דמויות מהקהילה שישתפו בחוויה )כגון :חזרה בתשובה ,מדענים – מה רבו ,...השגחה
פרטית וניסים וכו'(.
5

המינהל לחינוך הדתי ,משרד החינוך ,שבטי ישראל  27ירושלים 91911

טל‘ 02-5604188 :פקס02-5602925 :

בס“ד

מדינת ישראל משרד החינוך המחלקה לחינוך לחיים בחברה ממ“ד

תקומת ישראל
מידות וערכים

מאמינים ומתגברים

אהבה
בשלושה מעגלים

 (1אמונה

תשרי-חשון

 (2הכל לטובה

כסלו-טבת

 (1אהבת ארץ-ישראל

שבט-אדר-ניסן

 (2אהבת ירושלים
ואהבת המקדש

אייר-סיון
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"חינוך מתוך אמונה" התשס“ט

תקומת ישראל

אמונה

המינהל לחינוך הדתי ,משרד החינוך ,שבטי ישראל  27ירושלים 91911

טל‘ 02-5604188 :פקס02-5602925 :

שיעורים

מידות

אמונה

פתיחה עיונית

מהי אמונה?
השגחה
ידיעה
בחירה,
תורה מן
השמים
הפיוט יגדל
מאמר
י"ג עיקרים
דעת

.1

מה רבו
מעשיך ה'
הדרך
לאמונתו-
התבוננות
בבריאה

.2

"עם זו יצרתי
לי"
אמונה
בבחירת עם
ישראל

.3

אני מאמין-
ה' אוהב אותי

.4

אני מאמין
בכוחות
ובתפקידים
שה' נתן לי
ולסובבים
אותי.

.5

.6

אמונה בחיי
היום יום

.7

תהליכים זו
אמונה
"עם הנצח לא
מפחד מדרך
ארוכה"

.8

מאמין בחי
עולמים וזורע

תאריכים

תשרי-חשון

בס“ד

מדינת ישראל משרד החינוך המחלקה לחינוך לחיים בחברה ממ“ד
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הדרכה למורים בלימוד אמונה
לא תמיד אנו זוכים לספוג בגיל צעיר את ההכרות עם יסודות האמונה.
יש ביננו המגיעים לאמונה מתוכם ובעצמם ,כמו אברהם אבינו ,המתבונן בעולם ומחפש מי האדון לכל -
השמש או הירח וכו‘
ויש הזוכים לקבל את הדברים ע"י לימוד מסודר.
ילדנו נפגשים בחינוך לאמונה בבית ובבית הספר ,אך לא בצורה שיטתית ומובנית.
דבר זה פוגע בצורה מהותית בהפנמת יסודות האמונה בתודעת הילד ,ובהשפעתם על התנהלות חייו בהווה
ובעתיד) .ראה הערה  1למטה(
יתכן ואם נעשה זאת היטב ,מגיל צעיר  -בבנין הקומה הראשונה ,נסייע לבוגרים ,בכל גיל שהוא ,לזכות
ולבנות את הקומה השניה והבאות אחריה ,בלי צורך להתחיל מהתחלה בביסוס הקומה הראשונה.
מי יתן ונזכה במהלך זה לחזק בתוכנו יסודות אלו ולהנחילם לתלמידנו באמת.

כמה מילים על אמונה:
• אנחנו מאמינים במציאותו של הקב"ה ,בהיותו בורא עולם ,מנהיג ומשגיח על העולם והאדם.
• אנחנו מאמינים שהקב"ה בחר בעם ישראל ,נתן לו את התורה והנבואה ,להורות לאדם ולאומה את
הדרך הטובה בה ילכו.
• אנחנו מאמינים שה' גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברים עליהם.
• אנחנו מאמינים שהקב"ה מוביל את העולם לגאולה שלמה לביאת המשיח ולתחית המתים.
האמונה היא יסוד הקשר בין האדם לאלוקים.
האמונה היא הבסיס והתמצית של החיים והמציאות ,בלעדיה אין חיים ,לכן במשך כל שנות ההסטוריה מסר
עם ישראל את נפשו עליה.
האמונה נותנת לאדם את התוכן האמיתי לחייו ,את ההסתכלות הנכונה על פרטי המציאות שלו ,ועל ניעדים
אליהם צריך להגיע.
האמונה מורכבת מאמיתות הנקבעות בשכל ע"י ברור ולימוד ,מאמיתות הנחרטות בלב דרך נסיונות וארועי
החיים ,ומאמיתות שהועברו בקבלה מאבותינו.
חיים של אמונה הם חיים מלאי אושר ובטחון בטוב ,המשפיעים על כל פרטי חייו של האדם והאומה ,ומעלים
אותם לרמה נעלה של קדושה וטהרה.

איך בונים בניין של אמונה?
 .1ראשית – אנחנו צריכים לברר לעצמנו את היסודות בנושאים השונים באמונה).ראה בנספח  1מאמר
תמציתי בנושא ע"פ  -י"ג העיקרים של הרמב"ם(.
 .2מתוך הלימוד שלנו ,נברר ונתאים את היסודות החשובים ביותר לבנין האמונה של הילד הצעיר והגדל
– ע"פ שלבי התפתחותו השונים.
 .3יש להביא את הדברים לפני הילד בצורה המתאימה  -במטרה שיבין ,יפנים ,יתחבר ויקנה אותם לקנין
עולם.
חשוב לבסס את הדברים במישור השכלי ,ומאידך להדגיש שהבורא טוב ,מיטיב ואוהב  -כדי לחבר אליו גם
את הלב) .ר‘ הערה (2
 .4המפגש של הילד עם יסודות האמונה יכול להעשות בכמה מישורים:
• לימוד מסודר.
• חזרה על היסודות במקומות המתאימים במקצועות השונים) .בודאי במקצועות קודש ,וגם במקצועות
החול – ראה דוגמאות בשיעורים המוצעים(.
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• חיזוק היסודות בארועים מזדמנים – חגים/לוח השנה ,ובארועים שונים שהחיים מזמנים לנו :בעיות
חברתיות ,התנהגותיות ,מוסריות ,שמחות ולהבדיל אסונות ,מהלכים פוליטייים ועוד ועוד .באירועים
אלו ננסה להקנות התמודדות מתוך אמונה.
• ליזום מבצעים ,פרויקטים וכד' ,המזמנים חוויות וגיוון בחיי ביה"ס ,ולהאיר אותם באור הערכים
והאמונה.
• לאורם נלך :לחשוף את הילדים לגיבורי האומה הידועים )תנ"ך ,הסטוריה( ,לדמויות מופת מהעבר
ומההווה ,וללמוד מתוך מעשיהם ופועלם את יסודות אמונתינו.
ועוד ועוד כיד הדמיון והיצירתיות.

המטרה:
 .1לבנות את יסודות האמונה אצל הילד במישור השכלי והרגשי) .ר' הערה (2
 .2לבסס ,להעמיק ולהרחיב אותם ע"פ רמת ההתמודדות שלו בשלבי התפתחותו השונים.
 .3להשתמש ביסודות האמוניים לבניית כלים להתמודדות עם ארועי חייו )הקטנים והגדולים ,הפרטיים
והכלליים( בהווה ובעתיד המתמשך ,עד לשיבה טובה.

אחריות המחנך
ככל שנצליח ,אנו המחנכים ,הזוכים לפגוש את הילד במצבים והזדמנויות שונות ,לגדול ולהתגדל באמונה,
ולהקדיש לכך מקום בחיינו האישיים ,כך נוכל להנחיל לתלמידינו את הנושא בבחינת" :שיויתי ה‘ לנגדי
תמיד".

מבנה התכנית
הנושא יפתח בשעור עיוני המתיחס לשאלה מהי אמונה.
את שיעורי החברה נפתח ביחידה המזמינה את התלמיד להגיע לאמונה דרך התבוננות בבריאה.
היחידה הבאה מזמינה את התלמיד להרגיש חלק מעם ישראל המאמין בה'.
לאחר שתי יחידות אלו הילד יחווה קשר אוהב לקב"ה מתוך שהוא מאמין במתנות ובכשרונות שה' נתן לו.
השיעור הבא עוסק באמונה של הילד בתפקידו ובכוחות שיש בו .לבצע את תפקידו.
השיעור "אמונה בחיי יום יום" מאפשר לתלמיד לתרגל את ההסתכלות האמונית.
היחידה "אמונה בתהליכים"  -עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה מאפשר לילד לתרגל את כוחות הנפש
הנדרשים למידת האמונה.
היחידה האחרונה מאמין בחיי עולם וזורע מסכם את כל העקרונות שנלמדו מתוך הסתכלות בתהליך הטבעי
שבספורו של הזרע.

הערה  :1דר .יצחק רפאל הלוי עציון במאמר על עקרי היהדות בחינוך היסודי הדתי כותב" :את האמונות הכלולות בי"ג עקרי היהדות של
הרמב"ם,נוטע החינוך היסודי הדתי בנפש הילדים משחר ילדותם ,הן בבית ההורים הדתי והן בגן ובביה"ס ע"י הברכות ,התפילות..לימוד החומש
..אבל מפני שאין העיקרים האלה נזכרים ונלמדים באופן מיוחד ומפורש ,אין אף אחת מהאמונות האלו קיימת באופן מיוחד ומפורש בתודעת
הילדים ובנפשם...וע"י כך נשללת מהם השפעתה המיוחדת לכל אחת מהן על נפש הילד.
הערה " :2ברגע שנפתח לבו של אדם לאמונה  -הוא רואה את העולם ברור לפניו ללא שום ספק במציאות ונוכחות הבורא ,הרגש שבלבו והשכל
שבמוחו מתאחדים בוודאות גמורה באמונה שלמה ".הרב וולבה מתוך הספר בין ששת לעשור(
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הצעה לסדנא לחדר המורים:
בונים בנין של אמונה
א .בחר היגד מהרשימה.
ב .נמק מדוע בחרת בו?
ג .נסה להציע כיצד לקדם בפועל את ההיגד שבחרת.
* יש לתת למורים את מאמר  -ההדרכה למורים ,כהקדמה לסדנא

ההיגדים
 .1המצווה הראשונה )דאורייתא( בספר המצוות לרמב"ם ,היא מצוות האמונה .וכן לדעת הרמב"ן ,רבינו
בחיי בחובת הלבבות ,ספר החינוך ועוד .ויש חולקים.
המקור למצווה זו " :אנוכי ה" אלוקיך"  -הדיברה הראשונה בעשר הדברות )ר' רמב"ם ספר המצוות מצוה
ראשונה ,הלכות יסודי התורה פ"א(

" .2האמונה יסוד הדת ...וזאת מן המצוות שאין להם זמן ידוע ,שכל ימי האדם חייב לחיות במחשבה
זו)".ספר החינוך  /מצווה כ"ה(
"וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו בהם אמתית ,הרי הוא נכנס בכלל ישראל ,וחובה
לאהבו ולחמול עליו וככל מה שצווה ה' אותנו זה על זה מן האהבה והאחווה) ".רמב"ם בהקדמה לפרק
חלק(

" .3אבל האמונה במציאותו יתעלה ...הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות) ".רמב"ן השגה על
מצוות עשה א' לרמב"ם(.
"אם אדם מאמין במציאות אלוקים ,הוא מוכרח להאמין גם במצוות ,כי אם אלוקים ברא את העולם ,ואין
התהוה העולם ע"י מקרה  -לא יתכן שיזרוק את האדם לתוך העולם ולא יתן לו שום רמז והוראה כיצד יחיה
בעולם) ".ר" חרל"פ מי מרום עמ" לג(

".4י"ג העיקרים הנם מרכזי החיים ,התמצית העולה מכל הדעות והרגשות ,הנטיות ומהלכי החיים שבאור
האמונה ...החיים של כל פרטי הדעות והאמונות מכונסים בהם ,על כן הם מחיים את כל הסכום של
האמונות והדעות" )הר' קוק במאמר העיקרים(
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" .5כשצעיר דתי ..מגיע לחברה חילונית והוא נשאל שאלות בנושאים אלה – אינו יודע מה להשיב ..וכיצד
להסביר..
 ...כשנוגעים במושגים הקשורים ביסודות אמונה,אם אין יודעים בעצם על מה מדברים ,ושומעים כל מיני
דברים מעורבבים ..זה מביך מאוד את המאמין) ".הר' אברהם יצחק נריה בספר על י"ג העיקרים(

" .6האמונה היא פרי ישרות המידות .על שדה מידות הישרות ,האמונה מתגדלת ופורחת ...אם תראה
אדם חלש באמונה ,דע כי מידותיו נשחתות ,כי האמונה קשורה במידות כאור הנר בפתילה ,וכפי טהרת
המידות כן הוא חוזק האמונה) ".הר' חרל"פ מי מרום פ"מ ,מא(

" .7אדם אשר יחס לו אל בוראו ,בכל אשר יפנה בעולם הוא רואה עיקבות הבורא .כל פרח וכל עשב ,ניצוץ
הכוכב ושיר הציפור ,חיוך התינוק והוד הברק  -הכל מגלה לו חסדי ה' וחכמתו והדר מלכותו..
ברגע שנפתח לבו של אדם לאמונה ,הוא רואה את העולם ברור לפניו ללא שום ספק במציאות ונוכחות
הבורא ,והרגש שבלבו והשכל שבמוחו מתאחדים בודאות גמורה באמונה שלמה) "...ר' וולבה בין ששת
לעשור ע"מ ל"ב(

" .8בזמן הקרוב לגאולה אין כוח לקליפה להמציא אמונות רעות ,כי אם להחליש ח"ו את אור האמונה בלב
החלשים .חלישות זו ..אין לה שום ערך של מציאות כלל ,כי אם חסרון ההסברה והארת השכל והרגש.
על כן כשמאירין להם בדרך ה" ,ע"פ דרכי שכל ישר והרגשות טובות ,הולך האור ומאיר עליהם וסופם לחזור
לטוב .והם שבי פשע ביעקב ואליהם יבוא לציון גואל) ".אגרות הראיה ח"א ע"מ שסט(.

אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו .אמן
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שיעור אמונה  -שיעור פתיח עיוני
מערך מקדים לנושא  -האמונה ,המתבסס על  13העיקרים של הרמב"ם.
השיעור הוא הכנה לעבודה בחברותות  -בוגרים לצעירים.
הנושא  -יסודות האמונה ,הוא רחב עמוק ומורכב ,ולכן קשה ללמד אותו ,בוודאי לילדים צעירים וגם
לבוגרים יותר.
זו זכות גדולה ללמד אמונה לילדים ,כי בזאת אנו קובעים את יסודות התודעה היהודית והשקפת עולמו של
הילד שילוו אותו כל ימי חייו בע"ה.

מטרות
 .1להביא לידיעת התלמידים את עיקרי יסודות האמונה בצורה ממוקדת ובתמציתיות) .בראשי פרקים(
 .2להסביר את העיקרים בלשון פשוטה ומובנת .להתמקד ביסודות הקשורים לעולמו של הילד  -להרחיב
ולפתח אותם.

תקציר השיעור
השיעור הראשון כולל) :ניתן לחלקו לשני שיעורים(
• עבודה עם דפי מקורות) :במליאה  -על הלוח ,בעבודה אישית ובזוגות(
 .1מצוות האמונה בה' " -אנוכי ה' אלוקיך"
 .2השוואה בין הפיוט "יגדל אלוקים חי" ל 13-העיקרים
• )חיפוש בסידור קטעים המביאים את יסודות האמונה(.
• דף רקע כללי על "יגדל" ו 13-העיקרים
• סיום  -לחנים שונים של "יגדל" ו"אני מאמין"
השיעור השני כולל:
הכרות עם  13העיקרים באמצעות טבלה .עבודה בזוגות ,במליאה.

גיל היעד
כיתה ד' ומעלה.

הכנות לשיעור
צילום המקורות לתלמידים ע"פ המפורט במהלך השיעור
הגדלת טבלה בנספח  5על בריסטול.
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אמונה  -שעור פתיח עיוני מס' 1
שלב ראשון
פתיחה  -ע"י דמות רבנית.

סיפור

בעגלה ובזמן קריב
ביום שישי נסעו על עגלה וסוס שניים מתלמידיו של הבעל שם טוב ,לכיוון מזיבוז עיירתו .הם רצו לשבות
אצלו ,לשמוע תורה מפיו ולהתראות עם חסידיו הרבים .השביל היה צר מאוד ,ולפניהם נסע הפריץ של כל
האזור בכרכרתו המפוארת .כרכרת הפריץ התנהלה בעצלתיים והחסידים מאחור נאלצו לנסוע לפי הקצב
שלו ,וכמובן ,להחריש.
לפי קצב הנסיעה של כרכרת הפריץ לא היה להם שום סיכוי להגיע למזיבוז לפני כניסת השבת .הם לא
העלו על דעתם לבקש מהפריץ ,שיעמוד עם כרכרתו בצד עד שיחלפו על פניו .לפיכך היו צפויים לעבור את
השבת אי שם באמצע הדרך .אחד התלמידים הביע את דאגתו באזני חברו :אוי ואבוי איזה מזל ביש יש
לנו .איזו שבת צפויה לנו באמצע הדרך?! לא לקחנו חלות ואין לנו יין מה נעשה? השיב חברו :מדוע אתה
מתרעם ,הרי הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם .אינך יודע זאת!! אל תדאג ,למדנו שכל מה שקורה לאדם
זה מאת ה" והוא דואג לכל!
הם המשיכו לנסוע בעצלתיים .לאחר חצי שעה ,החל התלמיד שוב לרטון על מר גורלם :מה יהיה איתנו ,איך
נשבות באמצע הדרך בין הגויים ?? ..חברו שוב עודדו וחזקו שהכל מן השמים ,והקב"ה הטוב מנהיג הכל,
ולכן ברור שהכל יסתדר בסוף לטוב .כך המשיכה הנסיעה המייגעת וחלפו שעתיים נוספות.
ואז לפתע ,סמוך לכפר אחד ,הם ראו לפניהם שורה ארוכה מאוד של עגלות החוסמות את דרכם .הם הבחינו
בכך ,שהכפריים המקומיים החנו את עגלותיהם ירדו מהם והשתתפו באיזו שמחה גדולה.מדורות אש בערו
לצד הדרך ושולחנות עץ היו ערוכים בכל טוב.
עגלתו של הפריץ נעצרה ,ואחריה עגלת החסידים.
אוי ,התחיל לבכות התלמיד ,עכשיו כבר אין לנו כל סיכוי .הדרך חסומה,ןאנחנו תקועים פה כל השבת.
העגלון של הפריץ ירד וביקש מהכפריים לפנות את הדרך ,אבל הם לא התייחסו אליו .הפריץ ראה זאת וירד
בכבודו ובעצמו מכרכרתו .ומי רואה את הפריץ ולא ממהר לסלק את עגלתו?!....
כל העגלונים מיהרו להעביר את עגלותיהם לצד הדרך ,ופינו דרך לכרכרת הפריץ ,וגם לעגלת שני החסידים
שהשתרכה מאחור....
לאחר חמש דקות של נסיעה,הגיעו שתי העגלות לצומת דרכים .עגלת הפריץ פנתה ימינה ואילו החסידים
המשיכו לנסוע ישר למזיבוז ללא כל מפריע.
החסיד הבוטח חייך לעבר חברו המודאג :נו ,אתה רואה?! אם לא הייתה הכרכרה של הפריץ לפנינו ,לא
היינו מגיעים כלל למזיבוז ,הרי הכפריים לא היו מסתכלים עלינו אם היינו מבקשים מהם לזוז ...הקדוש ברוך
הוא שלח את כרכרת הפריץ לפננו כדי לפנות לנו את הדרך!
הם הגבירו את המהירות נסיעתם ובסופו של דבר ,הצליחו להגיע לפני השבת .לאחר שהסתדרו באכסניה
המקומית טבלו במקווה ואף התפללו מנחה במניין .שני החסידים התהלכו כחולמים .הם זכו לשהות בשבת
במחיצת הבעל שם טוב ,והתענגו על דברי תורתו ועל השהות במחיצת החסידים .במוצאי שבת באו החסידים
להיפרד מהרבי .החסיד הבוטח סיפר לבעל שם טוב על ההשגחה הנפלאה שהם ראו בנסיעתם לכאן .הבעל
שם טוב הקשיב ולבסוף אמר :נו ,מה אתה חושב שקרה?! בגלל שהאמנת שהכל משמים ושהכול יסתדר
לטובה ,הדבר פעל את הישועה .אמונתך פעלה את הישועה ולא שום דבר אחר!!!
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מסקנות מהספור
הסיפור מראה על אמונה בחיי היום יום ,שכל הדברים שקורים לנו בחיים ,כולם מאת ה'
שהוא מנהל העולם ,וכולם מסתדרים בסוף לטובה.
כדאי להביא לתשומת לב הילדים שבסיפור אין ניסים ,יש אירועים פשוטים בדרך הטבע :יש "פקק" בכביש
והוא משתחרר.
חשוב לנו להסתכל על פרטי החיים שלנו בעיניים של אמונה ,לא לחפש דווקא ניסים ,לראות את פרטי
החיים שלנו מושגחים ומובלים ע"י הקב"ה.
אנחנו רוצים להכיר וללמוד היום את יסודות האמונה ,שיעזרו לנו לבנות אמונה חזקה כזו  -שבכל הדברים
שקורים לנו בחיים ,הקטנים והגדולים ,הפשוטים ויוצאי הדופן,
נדע ונאמין בברור – שכולם מאת ה" ,לטובתנו.

שלב שני
דף עבודה – אישי
לחלק לילדים את מקור  .1לתת להם לקרוא את הקטע בשקט.
המורה בודק שהבינו את הכתוב ,ומבקש לענות על השאלות בכתב.
לא להתעכב  -לקבל תשובות מהתלמידים ,לכתוב תמצית כל תשובה על הלוח.
להראות ע"פ המקור  -שלא צריך להסביר את הצורך במצווה ,כי הוא נגלה לכל :שהאמונה יסוד הדת,
וחייבים בה בכל מקום ובכל זמן ,שכל ימיו חייב האדם לחיות באמונה.

שלב שלישי
הפעלה
• לבקש מכל הילדים להוציא סידור.
• הוראה  -מצאו  2קטעים בתפילת שחרית ,בהם מרוכזים יסודות האמונה בה' )לחפש קטעים גדולים של
יותר מ 10-שורות(.
רמז  -קטע אחד ממש בתחילת התפילה ואחד ממש בסוף התפילה.
• לכתוב את התשובות על הלוח.
לבדוק את התשובות אחת לאחת ,לכוון למציאת  2הקטעים המבוקשים" :יגדל אלוקים חי" ו 13-העיקרים.
)להראות שהקטעים האחרים שהוצעו יש בהם מעט יסודות האמונה וכד'(

שלב רביעי
לחלק לכל ילד את  2הקטעים הנמצאים במקור  2ו .3-לתת רקע כללי על כותבי הקטעים .ראה נספח .4

שלב חמישי
לתת לתלמידים לקרוא את  2הקטעים ,לפי סדר בקול  -לאט וברור .להתחיל ב–"אני מאמין" ולאחריו
"יגדל".
הוראה  -לפני הקטע הראשון – לשים לב במה אני מאמין ,מהם עיקרי האמונה .ולפני הקטע השני
– לראות אילו עיקרי האמונה נמצאים גם פה.
לבקש מהתלמידים:
• לשמור על דפי המקורות – להדק לקלסר.
• הטרמה או משימת המשך :להביא לחנים שונים של "יגדל" ואולי גם של "אני מאמין".
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אמונה  -שעור פתיח עיוני מס' 2
עבודה להכרת  13העיקרים.

שלב ראשון
עבודה בזוגות
לחלק לילדים את הטבלה הריקה – נספח .5
הוראה :העבודה בשתי העמודות האמצעיות ,ע"פ דפי המקורות  2ו.3-
להעתיק לטבלה ,בעמודה המתאימה ,את מילת המפתח בכל עיקר מ 13-העיקרים )מילות המפתח
מודגשות בקו במקורות(
אפשרות נוספת :בכדי לעורר יותר עניין ומעורבות וכן לקצר את המטלה ,לחלק את  13העיקרים לזוגות-
כשכל זוג מקבל  2או  3עיקרים בלבד ועובד עליהם בטבלה.

שלב שני
עבודה במליאה – על הלוח
המורה מכין בבית את הטבלה הריקה )נספח  (5על בריסטול גדול ,בכדי שיוכל לעבוד איתה על הלוח,
וגם לתלות אותה אח"כ על קיר הכיתה.
המורה תולה את הטבלה על הלוח ,וממלא את שתי העמודות האמצעיות עם התלמידים.
ראה את הטבלה המלאה בהמשך.
• עבודה בעמודה הרביעית – על הלוח:
לתמצת במילים קצרות את העיקר ,בעבודה משותפת עם התלמידים )או בעבודה בזוגות ואח"כ במליאה(
• עבודה בעמודה הראשונה  -על הלוח:
המורה מספר לתלמידים ש 13-עיקרי האמונה מחולקים ל 3-קבוצות .המורה כותב את שמות  3הקבוצות
ברווחים המתאימים בעמודה הראשונה ראה בטבלה המלאה בהמשך ,ומבקש מתלמידים לבוא ללוח
ולחבר בקו כל כותרת לעיקרים המתאימים בטבלה .הדבר ילווה בדיון ובביקורת של התלמידים בכיתה.
• לאחר שהטבלה מלאה על הלוח ,המורה עובר ,חוזר עליה עם הכיתה ומבקש מכולם למלא את הטבלה
שלהם ולתייק בקלסר.

שלב שלישי  -סיום
המורה מבקש מהתלמידים להציג את מה שהביאו – לחנים שונים של "אני מאמין " ו"-יגדל".
ניתן לסיים בשירת אני מאמין.
מקורות  -רשימת הספרים:
י"ג עיקרים )ביאורים ומקורות(  /הרב אברהם יצחק נריה זצ"ל
י"ג העיקרים לרמב"ם  /חוברת מקורות תל
אורות ישראל  /מדריך למורה
מסע אל פסגת הר סיני  /הרב מרדכי נויגרשל
מסע אל עמקי ההוויה  /הרב מרדכי נויגרשל
תורה מן השמים  /הרב שלום אוחנה
אמונות ודעות לרב סעדיה גאון  -תל /אורות ישראל
ספר היראה  /רבינו יונה
אמונה ובטחון  /חזון איש
כוזרי  /ריה"ל
נתיב בינה חלק א )ע"מ  / (52-148הרב יששכר יעקובסון
היד החזקה  /הרמב"ם
ספר החינוך
נתיבות שלום  /הרב סלונים מאמר ראשון
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טבלה -יג' עקרים
 3קבוצות

 13העיקרים

יגדל

סיכום

עיקר  - 1בורא

נמצא

ה' בורא את העולם ונמצא בו

עיקר  - 2יחיד

אחד יחיד נעלם

• ה' אחדות אחת )לא מחולק
לחלקים כמו ע"ז(
• יחיד )אין עוד כמוהו(
• נעלם )לא יכולים להבין את
מציאותו(.

עיקר  - 3אינו גוף

אין לו דמות גוף ואינו
גוף

• אינו גשמי

עיקר  - 4הוא ראשון
ואחרון

קדמון ראשון

• תמיד נמצא ,היה ויהיה
• הוא הראשון ויהיה תמיד-
נצחי.

עיקר  - 5לו לבדו ראוי
להתפלל

יורה גדולתו ותפארתו

מתפללים רק לו ולא לאחרים
)ע"ז(.

אמונה בבורא

עיקר  - 6כל דברי הנביאים נבואתו אל אנשי
סגולתו
אמת

תורה מן השמים

קשר בין אלוקים
לאדם

18

עיקר  - 7נבואת משה
אמת

• הנבואה אמת
• נתנה רק לישראל עם
סגולתו

לא קם בישראל כמשה

• משה גדול הנביאים
• נבואתו אמת.

עיקר  - 8כל התורה אמת

תורת אמת נתן לעמו

• כל התורה שלנו מה' אמת
• התורה ניתנה רק לישראל

עיקר  - 9התורה לא תהיה
מוחלפת

לא יחליף האל דתו

• התורה שלנו נצחית

עיקר  - 10יודע הכל

צופה ויודע סתרינו

ה' יודע ומשגיח
כל מעשי בני אדם.

עיקר  - 11גומל טוב
ומעניש

גומל לאיש חסד..
לרשע רע

ה' נותן שכר ועונש

עיקר  - 12ביאת המשיח

ישלח משיחנו

המשיח יבוא

עיקר  - 13תחיית המתים

מתים יחיה אל

תהיה תחיית המתים
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נספח 1

מצוות האמונה במציאות השם
מתוך ספר החינוך -בפרשת יתרו
מצווה כה  -מצוות האמנה במציאות השם.
להאמין שיש לעולם אלוה אחד ,שהמציא כל הנמצא ...וכי הוא הוציאנו מארץ מצרים ,ונתן לנו את התורה
שנאמר בתחילת נתינת התורה" :אנוכי ד' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" וגו'.
ופירושו -כאילו אמר :תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה....
שורש מצווה זו  -אין צריך באור ,ידוע בדבר ונגלה לכל ,כי האמונה הזו יסוד הדת ,ואשר לא יאמין בזה כופר
בעיקר ,ואין לו חלק וזכות עם ישראל....
ונוהגת בכל מקום ובכל זמן ,בזכרים ונקבות ואין לה זמן ידוע ,שכל ימי האדם חייב לחיות במחשבה זו....
שאלות:
 .1מהי מצוות האמונה?
___________________________________________________________
 .2מהו הפסוק בתורה שממנו נלמדת המצווה? היכן הוא נמצא?
___________________________________________________________
 .3האם זו מצווה חשובה? הוכח מדברי ספר החינוך:
___________________________________________________________
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נספח 2

 13עיקרים לרמב"ם -

נוסח המודפס בסידורים

רוּאים.
ְנִהיגְלָכלַהְבּ ִ
וּמ
בּוֹרא ַ
ַרְשׁמוֹהוּא ֵ
ִתָבּ
בּוֹראיְ
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שַׁה ֵ
ִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
אֲ.א
ַיֲעֶשׂהְלָכלַהַמֲּעִשׂים:
עוֹשׂהְו
ְוהוּאְלַבדּוָֹעָשׂהְו ֶ
ִנים.
ָפּ
ְבּשׁוּם
ָכּמוֹהוּ
ְחידוּת
ְאיןיִ
ָחידוֵ
ְשׁמוֹהוּאיִ
ַר
ִתָבּ
בּוֹראיְ
ֶשַׁה ֵ
ְשֵׁלָמה.
מוּנה
ֶבֱּא ָ
ַמֲאִמין
ִני
ֲא
ב.
ֶיה:
ִיְה
ֹוהְו
ֶ
ָיה ה
הינוָּ.ה
ְוהוּאְלַבדּוֱֹא ֵ
בּוֹראִיְתָבַּרְשׁמוֵֹאינוֹ גוּף.
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שַׁה ֵ
גֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
יגיַהגּוּףְ.וֵאין לוֹ שׁוּםִדְּמיוֹןְכָּלל:
ְואַיִשּׂיגוּהוַּמִשֵּׂ
מוּנהְשֵׁלָמה.
דֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
אַחרוֹן:
בּוֹראִיְתָבַּרְשׁמוֹ הוּאִראשׁוֹןְוהוּא ֲ
ֶשַׁה ֵ
ִיְתָבַּרְשׁמוֹלוְֹלַבדּוָֹראוּיְלִהְתַפֵּלּל.
בּוֹרא
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שַׁה ֵ
הֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
זוּלתוֹ:
ְוֵאיןָראוּיְלִהְתַפֵּלּלְל ָ
מוּנהְשֵׁלָמה.
וֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
יאיםֱאֶמת:
ֶשָׁכּלִדְּבֵריְנִבִ
ְיָתהֲאִמִתּית.
ֹשׁהַרֵבּנוָּעָליוַהָשּׁלוֹםָה
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שְׁנּבוּאַתמֶ
זֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
אַחָריו:
קּוֹדִמיםְלָפָניוְוַלָבִּאים ֲ
יאיםַ.ל ְ
ָיה אָבַלְנִּבִ
ְוֶשׁהוּאָה
ָיֵדינוּ
צוּיהַעָתּהְב
תּוֹרהַהְמּ ָ
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שָׁכּלַה ָ
חֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
ֹשׁהַרֵבּנוָּעָליוַהָשּׁלוֹם:
תוּנהְלמֶ
ִהיאַהְנּ ָ
תּוֹרה אְתֵהאֻמְחֶלֶפת,
ֹאתַה ָ
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שׁזּ
טֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
בּוֹראִיְתָבַּרְשׁמוֹ:
אַחֶרתֵמֵאתַה ֵ
תוֹרה ֶ
ְואְתֵהא ָ
בוֹתם.
ַמְחְשׁ ָ
ְכל
אָדםוָ
ֵני ָ
ְב
ַמֲעֵשׂה
ָכּל
יוֹדַע
ְשׁמוֹ ֵ
ַר
ִתָבּ
בּוֹראיְ
ֶשַׁה ֵ
ְשֵׁלָמה.
מוּנה
ֶבֱּא ָ
ַמֲאִמין
ִני
ֲא
י.
יהם:
ֹצרַיַחדִלָבּםַהֵמִּביןֶאלָכּלַמֲעֵשֶׂ
ֶשֶׁנֱּאַמרַהיֵּ
וֹתיו
שׁוֹמֵריִמְצ ָ
גּוֹמלטוֹבְל ְ
ִיְתָבַּרְשׁמוֹ ֵ
בּוֹרא
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שַׁה ֵ
י"אֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
וֹתיו:
עוֹבֵריִמְצ ָ
וּמֲעִנישְׁל ְ
ַ
יחְ.ואַףַעלִפּיֶשִׁיְּתַמְהֵמַהּ.
מוּנהְשֵׁלָמהְ.בִּביאַתַהָמִּשַׁ
י"בֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
ִעםָכּלֶזהֲאַחֶכּה לּוְֹבָּכל יוֹםֶשָׁיּבוֹא:
ַיֲעֶלהָרצוֹן
ֶיהְתִּחַיּתַהֵמִּתיםְבֵּעתֶשׁ
מוּנהְשֵׁלָמהֶ.שִׁתְּה
י"גֲ.אִניַמֲאִמיןֶבֱּא ָ
וּלֵנַצחְנָצִחים:
ִיְתַעֶלּהִזְכרוָֹלַעד ְ
בּוֹראִיְתָבַּרְשׁמוְֹו
ֵמֵאתַה ֵ
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נספח 3

יגדל א-לקים חי /

דניאל בן יהודה הדיין

ִיְשַׁתַּבּח
ְו
היםַחי
ִיְגַדּלֱא ִ

ְמִציאוּתוֹ
ֶאל
ֵעת
ְאין
ִנְמָצאוֵ

ִיחוּדוֹ
ָיִחידְכּ
ֶאָחדְוֵאין

אַחדּוּתוֹ
ְל ְ
ֵאיןסוֹף
ְגם
ַ
ָלםו
ְע
ֶנ

ְאינוֹגּוּף
ֵ
ַהגּוּףו
ְדמוּת
ֵאיןלוֹ

ֵֹאָליוְקֻדָשּׁתוֹ
אַנֲער

ָרא
ִנְב
ֲאֶשׁר
ָדָּבר
ְלָכל
ַקְדמוֹן

אשׁיתוֹ
ֵר ִ
ְל
אשׁית
ֵר ִ
ְאין
ִראשׁוֹןוֵ

נוֹצר
ָכל ָ
ְל
עוֹלם
ֲאדוֹן ָ
ִהנּוֹ

וּמְלכוּתוֹ
יוֹרהְגֻּדָלּתוֹ ַ
ֶ

ֶשַׁפעְנבוּאָתוְֹנָתנוֹ

אַרתּוֹ
ְתְפ ְ
ֻגָלּתוֹוִ
ְס
אַנֵשׁי
ֶאל ְ

ֹשׁהעוֹד
ְכּמֶ
ָרֵאל
ִשׂ
ְבּיְ
ָקם
א

מוּנתוֹ
וּמִבּיטֶאתְתּ ָ
ָנִביא ַ

ָנַתןְלַעמּוֵֹאל
תּוֹרתֱאֶמת
ַ

ַידְנִביאוֶֹנֱאַמןֵבּיתוֹ
ַעל

ָיִמיר
ְוא
ַיֲחִליףָהֵאל
א

זוּלתוֹ
עוֹלִמיםְל ָ
ָדּתוְֹל ָ

יוֹדַעְסָתֵרינוּ
צוֹפהְו ֵ
ֶ

ְבַּקְדָמתוֹ
ָדָּבר
ְלסוֹף
ַמִבּיט

ְכִּמְפָעלוֹ
ָחִסיד
ְלִאישׁ
גּוֹמל
ֵ

נוֹתןְלָרָשׁעָרעְכִּרְשָׁעתוֹ
ֵ

יחנוּ
ָיִמיםְמִשֵׁ
ִיְשַׁלחְלֵקץ

ְשׁוּעתוֹ
ִלְפדּוֹתְמַחֵכּיֵקץי ָ

ֹבַחְסדּוֹ
ְחֶיּהֵאלְבּר
ֵמִתיםיַ

ָבּרוֲּעֵדיַעדֵשׁםְתִּהָלּתוֹ
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נספח 3

רקע כללי
שלוש עשרה העיקרים – של הרמב"ם
הרמב"ם נולד בשנת ד' תתצ"ה .1135 -
הרמב"ם כתב את  13העיקרים בצורה מתומצתת ,במבוא לפירוש למשנה על סנהדרין פרק עשירי -
הנקרא "פרק חלק".
 13העיקרים הנמצאים בסידור ,בסוף תפילת שחרית )המתחילים במילים "אני מאמין באמונה שלמה"( הם
נוסח קצר של  13המידות של הרמב"ם ,שנכתבו ע"י מחבר אלמוני.
הפיוט" :יגדל אלוקים חי"
נכתב ע"י דניאל בן יהודה ,פיטן לא ידוע ,שחי באיטליה בשנת  1300בערך.
הפיוט נכתב בהקבלה כמעט מדויקת ל 13-העיקרים שבסידור ,ונתקבל כמנהג לאמר אותו כל יום בסוף
התפילה.
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נספח 3

מצוות האמונה
חלוקה
לקבוצות

העיקר

י"ג העיקרים לרמב"ם

יגדל

סיכום

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13
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מה רבו מעשיך ה' –
אמונה מתוך התבוננות בבריאה
לשכבה הצעירה
רציונל
כאשר אנו באים ללמד את ילדינו על האמונה בבורא ,עלינו לחפש דרכי הוראה המתאימות לגיל זה ,בו
הצד המוחשי ,הכרת העולם הפיסי בהם הם גדלים ,הוא המעסיק ומעניין אותם יותר מאשר דיונים על
דעות שונות .ובירור מי מהן צודקת יותר .אכן כך נראה גם מסיפורי המדרש השונים על אברהם אבינו ,אבי
האמונה ,המעמידים אותו כילד המחפש את בוראו .מדרש אחד מספר על התבוננותו בשמש ,ירח וכוכבים,
ואילו מדרש אחר מספר על תהיות על הפסלים שבחנות של אביו .המכנה המשותף ביניהם הוא שהילד
מברר על בוראו דרך המציאות שסביבו .התגובה שלו לדעות כוזבות לא באה מהשכל הקר בלבד ,אלא
מהמפגש שלו עם אותן דעות בדרך מוחשית.
אם כן כאשר אנו באים ללמד אמונה לילדנו ,עלינו לבנות את הדברים דרך מפגש מוחשי עם הסביבה של
הילד .בעידן המודרני ,הילד נפגש ביום יום עם מוצרים רבים מאוד ,יציר כפיהם של מכונות ומפעלים ברחבי
העולם .בנוסף ,התלמיד 'בשנות האלפיים' גדל בתוך סביבה עתירת טכנולוגיה אשר רמת השכלול של
מכשירים היא חלק מדו השיח השוטף שלו ,של חבריו ובני משפחתו ,בנוגע למכשיר הסלולרי ,המחשב ,או
מכשיר השמע ) ,(mp4וכדו'
אנו נשתדל לערב את התלמידים באופן פעיל ומתוך סביבה מוכרת זו ,להכיר את ה'יצרן הגדול' ולהתפעל
מיצירותיו.
כלי זה ,אם נצליח לתת אותו בצורה טובה ,יוכל לשמש את תלמידינו בהמשך דרכם .ככל שיתגברו ויכירו
יותר תופעות הטבע ,יוכלו להשתמש בידיעות אלו לחיזוק אמונתם.

מטרות
• לעורר מודעות שלכל כלי/מכשיר יש יצרן  -ה' יתברך
• לעורר את התפעלותו של התלמיד מיצירותיו של ה' ,העולים ברמת שכלולם על כל הישגי
הטכנולוגיה.

גיל היעד
שכבה צעירה
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מהלך השיעור:
חלק א':
פתיחה :זיהוי היצרן
לבקש מהתלמידים לחפש על חפצים שבסביבתם )פריטים בקלמר ,בגדים ,וכו'( את שם היצרן )או לפחות ארץ
ייצור( .כדאי לתת דוגמא ולהגביל את הזמן ) 3דק'( ,והיכן מותר להסתובב )רק במקום ,בכל הכיתה ,וכו'(.
לסיכום שלב זה:
• לערוך טבלה על הלוח ולמלא בה :שם החפץ ,שם היצרן ,ארץ היצור.
• לראות בטבלה או לשאול אם יש תלמיד שחיפש את שם היצרן ולא מצא? מה ההסבר לדעתכם?
• לפתח דיון על כך בכיתה ,לכתוב תשובות על הלוח
• שאלה לסיכום :האם יתכן שזה נוצר מעצמו? ודאי שלא! )כנראה שהתג/מדבקה נפל(...
• לסכם באמירה ברורה:
לא יתכן שאיזשהו חפץ/יצור יווצר מעצמו על כל פרטיו ודקדוקיו.
אלא חייב להיות משהו שתכנן אותו לפרטיו וייצר אותו.

חלק ב':
להפנמת היסודות הנ"ל שלכל יצירה יש בורא ,והבורא הוא ה' תברך ,נספר סיפור )נספח (1
דיון בעקבות הסיפור
 .1המורה מעביר את השאלה לתלמידים :מה יקרה אם ישפכו צבעים על הדף?
האם יוצר ציור יפה עם פרטים מדויקים?

חיבור חלק א' של השיעור לחלק ב'
מסביבנו הרבה דברים יפים ומדויקים ,האם יתכן שנוצרו לבד ,במקרה? או שחייב להיות שמשהו ברא אותם
בכוונה?!
לחזור לדוגמאות של חלק א' :לכל מוצר יש יוצר.
דיון במליאה :מי ברא את כל הדברים בעולם? האדם?
מסקנה :כל מה שנמצא בעולם נברא ע"י ה' בכוונה תחילה ,בתכנון הפרטים המתאימים ,ולא יתכן שנברא
סתם במקרה.
הצעה לפעילות יצירה )יכול לשמש תחליף לשיעור הנ''ל ,דורש היערכות מראש(
לנסות לצייר )בזוגות  /קבוצות  /משימה כיתתית( ציור של שקיעה .אחר כך להראות לתלמידים תמונה של
שקיעה אמיתית ,ולשאול מי צייר ציור זה )שבודאי הוא יפה יותר( .להראות עוד  2-3תמונות שונות ,דרכן
ניתן להיזכר ביופי וגיוון של השקיעות הנראות כל יום .כל יום ציור אחר ,ותוך כדי הוא מתחלף!! כל זה
למה? כדי שיהיה לנו יפה ,וכדי שנוכל להכיר דרכם את הצייר) ...וכלשון המדרש'' :אין צור כאלקינו – אין
צייר כאלקינו''(.

מטלה לבית
להתבונן סביב ולהביא דוגמא של דבר שניכר שה' ברא אותו ולא נוצר סתם.
ביבליוגרפיה ומקורות תורניים
אברהם מכיר את בוראו  /מדרש רבה בראשית )לח :ח( זוהר )ח"א ,פ"ו(
תיאור העין כמצלמה  /הרב זא זלצר ז"ל "אמת ואמונה" בהוצאת בית אולפנא ללימוד יהדות הרצליה
הרב זמיר כהו "המהפך" נספח א' בהוצאת הידברות 2005
הרב מרדכי נויגרשל  /מסע אל מעמקי ההויה
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נספח 1
יוסי ומושיקו )או ריקי ושולי( הם אחים בני שש וחצי ושמונה שנסעו לחופשה לדודה חנה בעיר הגדולה.
הסיפור שנו מתחיל כשהשניים חזרו לבית הדודה חנה מזיעים וצמאים לאחר מספר שעות משחק במתקנים
של "גן העץ" הסמוך.
הם זכרו שהדודה אמרה להם בבוקר שהיא תחזור מהקניות רק בצהרים ,ושהם יכולים לקחת שתייה ופרות
מהמקרר וגם לשחק במה שהם רוצים.
הבית היה שקט וקריר ,הילדים נחו והתרעננו והלכו לחדר משחקים לחפש תעסוקה.
יוסי הציע לשחק במונופול שנמצא על המדף ,ושניהם התיישבו על השטיח מלאים מרץ לקראת המשחק
החדש.
כעבור שעה של משחק מרתק ומלא הפתעות השתרע יוסי על השטיח ואמר" :די ,נמאס לי מהמשחק הזה.
מה נעשה עכשיו?" גם מושיקו השתרע לידו על השטיח .שניהם הסתכלו במנורה הצבעונית שעל התקרה
ובציורים המיוחדים שקישטו את חדר המשחקים.
"בוא נסתובב קצת בדירה" אמר מושיקו "בוודאי נמצא עוד דברים מעניינים ויפים"
בחדר הבנים מצאו קופסא מלאה במכוניות ,בחדר הבנות התענינו במדבקות המיוחדות שהודבקו על הארון.
הם המשיכו לעבר הדלת הבאה שהיה עליה שלט קטן "חדר עבודה" הם שמעו מוזיקה חרישית מתוך החדר
והסתקרנו לראות מה יש שם.
יוסי דפק על הדלת ,אבל אף אחד לא ענה .מושיקו ניסה לפתוח את הדלת אבל היא הייתה נעולה..
והמוזיקה החרישית ממשיכה להתנגן בפנים מעוררת את סקרנות הילדים.
"בוא תראה יש חור עגול באמצע הדלת ,כנראה רצו לשים כאן עינית "..אמר יוסי והצמיד את עינו לחור
העגול "מושיקו אתה חייב לראות איזה דבר נהדר יש פה" קרא יוסי ופינה את החור העגול לעינו של יוסי.
"איזה ציור מדהים" קרא יוסי ,האנייה בים ..הגלים ..והדגים ..ממש נראה אמיתי"..
"וכמה צנצנות של צבעים יש מסביב" הוסיף מושיקו.
"מעניין מי צייר את זה?"..אמר יוסי ודפק שוב על הדלת.
לא הייתה תשובה .הילדים התיישבו ליד הדלת הנעולה" .מי צייר את זה לדעתך?" שאל מושיקו.
"לא יודע ,אבל נראה שמשהו צייר את זה עכשיו ,הצבעים עוד רטובים" ענה יוסי.
"אבל אין שם אף אחד" אמר מושיקו.
"אז אולי נשפכו צנצנות הצבעים והציור הצטייר לבד בלי שאף אחד יצייר אותו" אמר יוסי.
"מה אתך?" ענה מושיקו "אתה חושב שציור כזה מלא פרטים יפים ומדויקים יכול להיעשות בלי שאף אחד
צייר אותו? הדגים היפים ,האנייה והגלים  -לבד?"
באותו רגע נפתחה פתאום הדלת ,ושרי בת הדודה יצאה מופתעת בראותה את שני הילדים יושבים ליד
הדלת.
"מה אתם עושים פה?" קראה כשהיא מורידה את האוזניות מאוזניה.
"אנחנו דפקנו בדלת" אמרו ביחד.
"ואף אחד לא ענה? אוי סליחה" אמרה שרי "שמעתי מוזיקה באוזניות ולא שמעתי אתכם ,אני פשוט לא
אוהבת שמפריעים לי ,מה רציתם?"
"שום דבר" ענה יוסי "רק לראות מה יש בחדר הזה"
"ראינו ציור מדהים" קרא מושיקו "מי צייר אותו".
"אני" ענתה שרי "אני בחוג ציור ומאוד אוהבת לצייר"
"נו אתה רואה" אמר מושיקו ליוסי "שרי ציירה את הציור המדהים ואתה חשבת שהצבעים נשפכו לבד וציירו
תמונה כ"כ יפה?!"
"מה" קראה שרי "באמת חשבת שציור יפה עם הרבה פרטים יכול להיווצר בלי שאף אחד יצייר אותו?!"
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מה רבו מעשיך ה' –
אמונה מתוך התבוננות בבריאה
לשכבה הבוגרת
רציונל
כאשר אנו באים ללמד את ילדינו על האמונה בבורא ,עלינו לחפש דרכי הוראה המתאימות לגיל זה ,בו
הצד המוחשי ,הכרת העולם הפיסי בהם הם גדלים ,הוא המעסיק ומעניין אותם יותר מאשר דיונים על
דעות שונות .ובירור מי מהן צודקת יותר .אכן כך נראה גם מסיפורי המדרש השונים על אברהם אבינו,
אבי האמונה ,המעמידים אותו כילד המחפש את בוראו .מדרש אחד מספר על התבוננותו בשמש ,ירח
וכוכבים ,ואילו מדרש אחר מספר על תהיות על הפסלים שבחנות של אביו .במכנה המשותף ביניהם הוא
שהילד מברר על בוראו דרך המציאות שסביבו .התגובה שלו לדעות כוזבות לא באה מהשכל הקר
בלבד ,אלא מהמפגש שלו עם אותן דעות בדרך מוחשית.
אם כן כאשר אנו באים ללמד אמונה לילדנו ,עלינו לבנות את הדברים דרך מפגש מוחשי עם הסביבה של
הילד .בעידן המודרני ,הילד נפגש בום יום עם מוצרים רבים מאוד ,יציר כפיהם של מכונות ומפעלים ברחבי
העולם .בנוסף ,התלמיד 'בשנות האלפיים' גדל בתוך סביבה עתירת טכנולוגיה אשר רמת השכלול של
מכשירים היא חלק מדו השיח השוטף שלו ,של חבריו ובני משפחתו ,בנוגע למכשיר הסלולרי ,המחשב ,או
מכשיר השמע ) ,(mp4וכדו'
אנו נשתדל לערב את התלמידים באופן פעיל ומתוך סביבה מוכרת זו ,להכיר את ה'יצרן הגדול' ולהתפעל
מיצירותיו.
כלי זה אם נצליח לתת אותו בצורה טובה ,יוכל לשמש את תלמידינו בהמשך דרכם .ככל שיתגברו ויכירו
יותר מתופעות הטבע ,יוכלו להשתמש בידיעות אלו לחיזוק אמונתם.

מטרות
• לעורר מודעות שלכל כלי  /מכשיר יש יצרן  -ה' יתברך
• לעורר התפעלותו של התלמיד מיצירותיו של ה' ,העולים ברמת שכלולם אף על הישגי
הטכנולוגיה.

גיל היעד
שכבה בוגרת
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מהלך השיעור:
חלק א'
 .1פתיחה :זיהוי היצרן
לבקש מהתלמידים לחפש על חפצים שבסביבתם )פריטים בקלמר ,בגדים ,וכו'( את שם היצרן )או לפחות
ארץ ייצור( .כדאי לתת דוגמא ולהגביל את הזמן ) 3דק'( ,והיכן מותר להסתובב )רק במקום ,בכל הכיתה,
וכו'(.
לסיכום שלב זה:
• לערוך טבלה על הלוח ולמלא בה :שם החפץ ,שם היצרן ,ארץ היצור.
• לראות בטבלה או לשאול אם יש תלמיד שחיפש את שם היצרן ולא מצא? מה ההסבר לדעתכם?
• לפתח דיון על כך בכיתה ,לכתוב תשובות על הלוח
• שאלה לסיכום :האם יתכן שזה נוצר מעצמו? ודאי שלא! )כנראה שהתג/מדבקה נפל(...
• לסכם באמירה ברורה:
לא יתכן שאיזשהו חפץ/יצור יווצר מעצמו על כל פרטיו ודקדוקיו.
אלא חייב להיות משהו שתכנן אותו לפרטיו וייצר אותו.

 .2סיכום המשימה ודיונים בעקבותיה :רמת היצרן )או הממציא(
לבקש ממספר תלמידים את הדוגמאות שהם מצאו ,ולחפש ביניהם פריטים זהים )שני עטים( אך ברמות
ייצור שונות )עט פשוט ועט עם מנגנון קפיץ  /מחליף צבעים ,וכדו'(.
לשאול את התלמידים לאיזה פריט נדרשו מכונות משוכללות יותר לייצורו?
להוסיף דוגמאות מעולמם של הילדים )בהתאם לגיל ולאוכלוסיה שבכיתתך( :השוואה בין פלאפונים,
מכוניות ,וכד'.
אם באמת פריט ברמה פשוטה מעיד על יצרן בלי יכולות? הרי לאותה חברה )לדוג'  (Samsungמייצרת גם
דברים פשוטים )פלאפונים פשוטים( וגם משוכללים!
מתי אפשר באמת למדוד את כישרונותיו על פי הכלי או מכשיר? אם הוא המציא את אותו מכשיר ,על פי
רמת ההמצאה )וכמובן בהתייחס להמצאה המשוכללת ביותר של אותו אדם(.
לבקש מהתלמידים דוגמאות של המצאות שהם מכירים )מהגלגל ועד ל ,(...mp4-ולבקש שיחוו דעתם על
חכמת הממציא.

חלק ב'
 .3משימה כיתתית :אפילו לתכנן זה קשה!
באו נתכנן יחד מצלמה משוכללת ביותר .אנו לא אחראים על תכנון דרך הייצור של המצלמה ,רק על
תכונותיו )שזה בודאי לא מראה שאנו חכמים ,רק שיש לנו חוש דמיון ויצירתיות.(...

 .4תיאור המצלמה המשוכללת בעולם
כדאי לתאר בצורה חופשית ,ובשפה התואמת את הכיתה )עיינו נספח( .נרשום כאן את הנקודות העיקריות:
 דיוק בצבעים ע"י  7מליון חיישני צבע התאמה אוטומטית לכל תאורה ,ללא 'פלש' -זום אוטומטי לכל מרחק
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 צילום מתחת למים כיסוי אוטומטי הנסגר בתנאי מזג אויר קשים )כגון סופת חול( ניקוי אוטומטי לעדשות המצלמה )עם נוזל מיוחד ,ופעולה הדומה ל'וישרים' של אוטו( )שתי מצלמות מסונכרנות המעבדות הנתונים לתמונת תלת-מימד( מיון התמונות ושמירתם בקבצים )לפי הנושא( ,כולל מחיקת תמונות לא טובות ,הכל באופן אוטומטי!!מה אתם אומרים על מי שהמציא את המצלמה הזאת? אני מכיר אותו!!
בורא העולם המציא את המצלמות הללו )העיניים שלנו( אלפי שנים לני שמישהו דמיין בכלל להמציא
מצלמה פשוטה!!

 .5סיכום הנושא – כולל דוגמאות נוספות
בשיעור זה למדנו שיש לנו אפשרות להכיר את חכמת היצרן דרך יצירותיו ,והכרנו אחת מהמכשירים
המשוכללים ביותר בעולם ,אחד מרבים שקיבלנו במתנה מאת בורא העולם.
לפי הזמן שנשאר ,כדאי לבקש מתלמידים לתת דוגמאות נוספות) .לכיתות גבוהות – שיתארו לכיתה את
ה'מכשיר' ושאר הכיתה תנסה להבין לאיזה דבר הוא התכוון(.
דוגמא :מערכת העיכול )מיון ופירוק אוטומטי של חומרים ושליחתם למקום הנדרש(
דוגמאות מתחומים נוספים:
• מגוון יצירות :אומן שמסוגל לעשות מליוני פסלים ,בלי ששנים מהם יהיו זהים) .מליוני פרצופי האדם
שה' בורא( .אומן שמסוגל ליצור מליוני סוגים ,ולשכפל מכל סוג עותקים נוספים )זנים של חיות,
עופות(.
• רובוטי-מיני המתוכנתים לעבוד יחד על משימה ,עם קשר אלחוטי ביניהם )לכיתות נמוכות :נמלים,
לגבוהות :תאים ,חיידקים ,וכו'(.
על כל תלמיד לחפש בבית "מכשיר" נוסף מאותו היצרן )הקב"ה( על התלמיד לכתוב לעצמו על המכשיר
את תפקידו וכמה משכלוליו .המורה יבחר כמה מהמכשירים ויציג אותם )בשיעור הבא( כחידות לכיתה
שיצטרכו לנחש מהו "המכשיר".

נקודות להעשרה
ניתן להמשיך את ההתבוננות הנלמדת כאן בהמשך השנה ,בתיאום עם שיעורי טבע ו/או טיולים.
נדבך נוסף תהיה התובנה שגם יצירות והמצאות של בני אדם הם בעצם תוצרים של ה"מכשיר" המשוכלל
ביותר של הבורא ,הרי הוא האדם .ל"מכשיר" זה יש יכולת לפתח ולהמציא עוד מכשירים באופן עצמאי?!
כמו הברכה "ברוך חלק מחכמתו לבשר ודם".

מקורות לעיון :רמב"ם ספר המדע ,הלכות יסודי התורה )ב' ב'( ,הלכות תשובה )י' ו'( ,הגות והשקפה
ביהדות )הרב נתן צולמן( ,פרק א' המהפך )רב זמיר כהן( ,נספח א' מסע אל עמקי ההוויה מאת הרב מרדכי
נויגרשל
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אמונה בעם ישראל
"עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו"
לשכבה הצעירה
הקדמה למורה:

רציונל
שיעור זה יעסוק באחד המרכיבים החשובים באמונה ,עם ישראל .בקצרה נסביר שתכונת האמונה שלנו,
כלומר ,כוח החיים האלוקי המניע אותנו ,נובעת מתוך שייכותנו לעם ישראל .במילים פשוטות נאמר ,כשבכל
בוקר אנו אומרים "אלוקי נשמה שנתתי בי" ,הנשמה הזו לא ניתנת לכל אחד בישראל באופן פרטי ,אלא זו
נשמה כללית של כל עם ישראל ,שמתוך השייכות של כל אחד מישראל לעם ,זוכה היחיד בנשמה האלוקית
הזו .המשמעות היא שהקשר בין היחיד לעם הוא קשר מהותי ,היחיד יונק את תוכן חייו מנשמת העם.
האמונה בעם ישראל ,תהווה השלמה לבירור האמונה הפנימית של האדם .אמון הילד בעצמו ובכוחותיו,
"האלוקי שבי" .אמון בכח הטוב והמוסרי שבעולם ואמון הילד במערכות הסובבות אותו ,הורים ומורים.
נדגיש כי האמונה היא תודעת חיים אמיתית ועמוקה יותר מהרובד השכלי באישיות האדם .המשמעות היא
שאין יכולת להקשות על עצם האמונה ,מכח שאלות שכליות של "למה זה נכון"" ,מי אמר שזה נכון"" ,אולי
זה לא כך" .אין טעם בחיזוק האמונה על בסיס הסברים שכליים של שאלות כאלו.
חיזוק האמונה בעם יעשה מתוך חיבור וחיזוק הזהות של התלמיד כחלק מעם ישראל .התלמיד צריך לזהות
את האני שלו עם האני של עם ישראל .לדוגמא :כשאנחנו קוראים לכל אחד מאבות האומה "אבינו",
הכוונה שאנו באמת מרגישים אליו כמו ילד לאב ולשון הרבים מבטאת את זה שכל מי שמתייחס כך לאותם
אבות שייך לאותה משפחה .השאיפה שלנו היא שהתלמיד יחווה במעמקי אישיותו עד כמה עם ישראל הוא
טוב ונפלא ,ועד כמה הוא שייך לעם הזה.
אנו כמחנכים מאמינים באלוקי שבכל אחד מתלמידינו בהיותו שייך לעם ישראל האלוקי .ננסה בשיעורים
האלו לעורר ולפתח אצל כל אחד מהתלמידים את האמונה ,הגאווה ,השמחה והאחריות המוטלת עליו
מתוך שייכות זו.

מטרה
התלמיד יבין ,ירגיש ויחזק את הזהות שלו כחלק מעם ישראל.

גיל יעד
השכבה הצעירה של בית הספר.

תקציר השעור
• חלק ראשון :הקניה .יצירת זהות בין הילד לעם בשני מישורים.
 .1פרטים האישיים שלי ושל עמי.
 .2תכונות טובות ואירועים חשובים שלי ושל עמי.
• חלק שני :יצירה כיתתית .לב גדול בכיתה שעליו כתובות תכונות הזהות של עם ישראל ,אליו קשורים
ומחוברים הלבבות האישיים ועליהם כתובות התכונות המקבילות של כל אחד מהתלמידים.
• סיכום.
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מהלך השיעור:
חלק א'
הקניה:
המורה מסביר לתלמידים שבשיעור זה נלמד על עצמנו .כל אחד מאיתנו הוא גם חלק מהעם .לדוגמא
לכל אחד מאיתנו יש גם את האבא שלו ,אבל יש לו גם את האבא בגלל העם שלו ,אברהם אבינו וכו' .כדי
להבין את הנושא החשוב הזה יותר לעומק נכתוב את תעודת הזהות של עצמנו ולידה את תעודת הזהות
שלנו כחלק מהעם שלנו .במרכז נשאל שאלות על עצמנו ,מצד שמאל נוכל לכתוב תשובה אישית של אחד
התלמידים או של המורה ובצד ימין נכתוב את התשובה הלאומית שלנו.
בזמן שמדברים על עם ישראל יש לדבר על העם באופן חיובי ולתאר את התכונות הטובות שבו ,על מנת
ליצור את הזהות והקישור לעם.
נבין שלכל אחד מאיתנו יש גם זהות אישית וגם זהות לאומית.
נכתוב ונפרט את הדברים על גבי הלוח.
חלק ראשון :פרטים אישיים
עמי

שאלות

ישראל

שמי

אברהם ,יצחק ויעקב

שם אבי

שרה ,רבקה ,רחל ולאה

שם אמי

ארץ ישראל

מקום מגורי

י"ד בניסן

תאריך הולדתי

מצרים

המקום בו נולדתי

אני

חלק שני :תכונות ואירועים חשובים
עמי

שאלות

ביישנים ,רחמנים ,גומלי חסדים

תכונות טובות שלי

קריעת ים סוף ומתן תורה

אירוע חשוב בחיי

לתקן את העולם

מה ארצה לעשות כשאהיה גדול

אני

חלק ב'
פעילות יצירה:
פעילות יצירה .כל תלמיד יגזור שלושה לבבות מתוך הדף המצורף )נספח מס'  .(1התלמיד ישלים את פרטי
הזהות שלו ,יצבע ויקשט את הלבבות כראות עיניו.
לאחר מכן יש להדביק את שלושת הלבבות אחד אל השני .כל לב מקפלים באמצע ומדביקים אותם גב
על גב כשמחצית הלב הראשון מודבקת ללב השני ,המחצית השניה של הלב השני מודבקת ללב השלישי
ומחצית הלב השנייה של הלב השלישי מודבקת לחלק האחורי של מחצית הלב הראשונה.
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אחרי שהלבבות מודבקים ,עושים חור בעזרת מנקב ומחברים חוט.
במקביל מכינים לב כיתתי גדול מפוליגל ,הלב יכול להיות דו מימדי או תלת מימדי .בשביל שיהיה תלת
מימדי צריך להכין שתי לבבות .אחד מהם גזור בקו האמצע בחלקו העליון והשני גזור בקו האמצע בחלקו
התחתון ומלבישים את שני הלבבות אחד על השני.
בלב הכיתתי מנקבים חורים וקושרים אליו את כל הלבבות הקטנים של התלמידים.
תולים את הלב על התקרה בכיתה או במקום מרכזי אחר.
סיכום השיעור:
למדנו בשיעור שכל אחד מאיתנו קשור גם לעם ישראל .העם שלנו הוא עם נפלא ומיוחד ,יש לו תכונות
טובות ואנחנו גאים להיות חלק מהעם המיוחד הזה .היצירה שעשינו מראה את התכונות שלנו גם כל אחד
באופן אישי וגם של כל אחד כחלק מהעם .אנחנו קשורים לעם הזה ומחוברים אליו.
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נספח 1

שמי:
שם
אבי:
שם
אמ :י

מקו

ם מג

ת

וריי:

אריך
ה

הול

מקו

דתי:

ם בו

נול

דתי:

תכונ
ארוע
מ

ה אע

ות
טובות

שלי:

חשו
ב בחיי
שה
כשאג

:

דל:
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אמונה בעם ישראל" ,עם זו יצרתי לי
תהילתי יספרו"
לשכבה הבוגרת
רציונל
שיעור זה יעסוק באחד המרכיבים החשובים באמונה ,עם ישראל .בקצרה נסביר שתכונת האמונה שלנו,
כלומר ,כוח החיים האלוקי המניע אותנו ,נובעת מתוך שייכותנו לעם ישראל .במילים פשוטות נאמר,
כשבכל בוקר אנו אומרים "אלוקי נשמה שנתתי בי" ,הנשמה הזו לא ניתנת לכל אחד בישראל באופן פרטי,
אלא זו נשמה כללית של כל עם ישראל ,שמתוך השייכות של כל אחד מישראל לעם ,זוכה היחיד בנשמה
האלוקית הזו .המשמעות היא שהקשר בין היחיד לעם הוא קשר מהותי ,היחיד יונק את תוכן חייו מנשמת
העם.
האמונה בעם ישראל ,תהווה השלמה לבירור האמונה הפנימית של האדם .אמון הילד בעצמו ובכוחותיו,
"האלוקי שבי" .אמון בכח הטוב והמוסרי שבעולם ואמון הילד במערכות הסובבות אותו ,הורים ומורים.
נדגיש כי האמונה היא תודעת חיים אמיתית ועמוקה יותר מהרובד השכלי באישיות האדם .המשמעות היא
שאין יכולת להקשות על עצם האמונה ,מכח שאלות שכליות של "למה זה נכון"" ,מי אמר שזה נכון"" ,אולי
זה לא כך" .אין טעם בחיזוק האמונה על בסיס הסברים שכליים של שאלות כאלו.
חיזוק האמונה בעם יעשה מתוך חיבור וחיזוק הזהות של התלמיד כחלק מעם ישראל .התלמיד צריך לזהות
את האני שלו עם האני של עם ישראל .לדוגמא :כשאנחנו קוראים לכל אחד מאבות האומה "אבינו",
הכוונה שאנו באמת מרגישים אליו כמו ילד לאב ולשון הרבים מבטאת את זה שכל מי שמתייחס כך לאותם
אבות שייך לאותה משפחה .השאיפה שלנו היא שהתלמיד יחווה במעמקי אישיותו עד כמה עם ישראל הוא
טוב ונפלא ,ועד כמה הוא שייך לעם הזה.
אנו כמחנכים מאמינים באלוקי שבכל אחד מתלמידינו בהיותו שייך עם ישראל האלוקי .ננסה בשיעורים
האלו לעורר ולפתח אצל כל אחד מהתלמידים את האמונה ,הגאווה ,השמחה והאחריות המוטלת עליו
מתוך שייכות זו.

מטרות
 .3התלמיד יחזק את הזהות שלו כחלק מעם ישראל.
 .4התלמיד יבין מהם האופי והתכונות הנפלאים של עם ישראל.
 .5התלמיד ירגיש את הכוחות והאחריות שנמצאים בתוכו מתוך שייכותו לעם ישראל.

גיל יעד
השכבה הבוגרת של בית הספר היסודי .מערך השיעור מורכב והשגת המטרות שלו דורשת הבנה מופשטת
ובגרות חשיבתית.

נושא השעור
בחירת נציגות מעם ישראל למשימה סודית הקשורה בהצלת העולם.
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תקציר השיעור
חלק ראשון:
המורה מספר את סיפור המסגרת ומסביר מה המשימה הנדרשת מהתלמידים.
התלמידים מבצעים את המשימה.
מכניסים את דפי המשימה לתיבה על שולחן המורה.
המורה מסכם את המשימה.
חלק שני:
המורה מפנה שאלה לתלמידים ,מה המשמעות של להיות נציג של עם ישראל.
המורה מוציא את ה"פתק" הנבחר.
המורה מסביר את המשמעות .כל אחד מאיתנו הוא נציג של עם ישראל ואת המשמעות.
שיר/ריקוד לסיכום.
אמצעים נדרשים להכנה מראש:
 .1מערך השיעור )להכין אותו היטב מראש ,בהתאמה לכיתה(.
 .2נספח  ,1רשימת היגדים המפוזרת בכיתה.
 .3נספח  ,2דף המצולם לכל תלמיד ,בו כל תלמיד ימלא את פרטיו ואת הבחירה שלו.
 .4תיבת קרטון )אפשר לעטוף אותה יפה( להכנסת דפים.
 .5מראה.
 .6רשימת שירים ופסוקים )נספח  ,(3אפשר להשיג את השירים בקלטת או בדיסק.
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מהלך השיעור:
חלק א' :תכונותיהם של ישראל
המורה מספר/ת לתלמידים:
ישנה משימה סודית הקשורה בשלומו של כל העולם .לצורך ביצוע המשימה נבחר נציג מכל עם ,תיבחר
קבוצה קטנה של נציגים ,לא כל העמים יוכלו לשלוח נציג למשימה המיוחדת הזו .הדרישות מהנציג לא
קשורות לגיל ,לחכמה ,ליופי או לכושר הגופני של הנציגים.
לנציג יבחר מי שיסביר ויוכיח למה הוא המתאים ביותר להיות נציג העם שלו .מחפשים אחרי האדם שהכי
גאה בעם שלו ,הכי אוהב אותו ומרגיש הכי חזק את הקשר שלו לעם.
הנציגים שיבחרו מתוך בית הספר ישלחו למבחנים ובדיקות מעמיקים יותר אצל הוועדה הבוחרת.
הוועדה שבוחרת את הנציגים חושבת שצריך לחפש בכל מקום ,זה יכול להיות כל אחד .יתכן שהנציג אפילו
לא יודע שהוא מתאים וצריך לגלות זאת.
המורה מסביר/ה את המשימה:
הוועדה כתבה משפטים רבים )רשימת ההיגדים מצורפת  -נספח  (1שמתארים את ייחודו של עם ישראל.
כל תלמיד צריך לבחור שלושה מתוך המשפטים שנראים לו ביותר ,לכתוב אותם בדף הבחירה ולמלא את
פרטיו האישיים על פי הנדרש בדף )דף בחירה מצורף  -נספח  .(2מי שרוצה יכול לכתוב את ההיגדים איך
שהוא רוצה ,לשנות ,להוסיף או לכתוב משהו חדש .חשוב שהדברים יהיו כתובים בכתב ברור.
התלמידים מבצעים את המשימה:
על שולחן המורה תהיה מונחת תיבה גדולה במרכז ובתוכה שמים את הדפים .צריך לומר מראש שיתכן
שהדפים יוקראו לפני הכיתה ,בלי לציין את הפרטים האישיים של הכותב.
סיכום המשימה:
לאחר איסוף כל הדפים ,יקראו חלק מההיגדים ויערך סיכום.
ראינו שזו זכות גדולה להיות חלק מעם ישראל .עם ישראל הוא ללא ספק העם המיוחד והנפלא ביותר מכל
העמים .אפשר לראות שלושה כיוונים מרכזיים )הכיוונים הם המלצה ,המתבססת על שלושה יסודות ,אבות
האומה ,יציאת מצרים ,מתן תורה(
• יש לי אבות צדיקים ,אברהם יצחק ויעקב ,התכונות שלהם נמצאות בי.
• ה' הוציא אותנו ממצרים כדי שלא נהיה עבדים ונוכל ללמד את כולם איך לעשות טוב.
• ה' נתן לנו את התורה שיכולה להאיר לכל העולם .לי יש אות בתורה הזו.

חלק ב' :מה האמונה והשייכות לעם ישראל אומרת בשבילי?
מסבירים לתלמידים :לפני שבודקים את הדפים ומעבירים לוועדה את הדפים שנכתבו בהם הדברים הטובים
ביותר ,נתבקשנו על ידי ועדת הבחירה לשאול שתי שאלות:
 .1הנציג יצטרך לספר מה הוא מרגיש לאור בחירתו ,האם יש מישהו שסייע לו להגיע לכך?
 .2מה הוא מתכוון לעשות בעקבות בחירתו כנציג ,לקראת הפגישה שלו עם הוועדה הבוחרת?
ההשתייכות והנציגות בקבוצה החשובה הזו תעורר אצל הילדים תחושות שונות.
• שמחה והתרגשות.
• אמירת תודה על היותו חלק מהעם הזה )צריך לסייע לתלמידים להגיע לנקודה זו(
• יש לי תכונות ויכולות נפלאות.
• אני אעשה מה שביכולתי.
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סיכום:
המורה מספר לכיתה שהוא מרגיש שיש בתוך התיבה דף אחד מיוחד .נראה לו שיש שם משהו שיכול לגלות
מי יהיה הנציג האמיתי של עם ישראל למשימה הסודית.
המורה לא מוציא את אחד הדפים אלא מראה )צריך להביא מראש ולהכניס לתיבה( .המשמעות היא שכל
אחד מאיתנו השייכים לעם ישראל הוא נציג של העם הזה.
המשימה הסודית נמצאת כאן ועכשיו .העולם שלנו צריך ילדים ומבוגרים גיבורים וצדיקים שיתקנו אותו.
לא צריך ליסוע רחוק ,המשימות נמצאות כאן ועכשיו ,כל אחד מאיתנו יכול לעשות זאת .עתיד העולם כולו
מונח על כתיפנו.
כל אחד מאיתנו צריך להרגיש מחד את השמחה והגאווה על שייכותו לעם הזה ומאידך את האחריות
להתאמץ ולהוציא לפועל את כל הכוחות שיש לו למען זה.
המלצה לחיזוק החוויה
ניתן לשלב מספר שירים ,או פסוקים לשינון .כפתיחה לשיעור ,בין השלבים השונים ,או לאחר הסיכום.
במידה והמורה בוחר לשיר את השיר בסיום השיעור ,מומלץ לשלב גם ריקודים )רשימת השירים והפסוקים
מצורפת בנספח (3
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נספח 1

רשימת היגדים
העם שלי הוא הכי עתיק בעולם.

האבות של העם שלנו היו צדיקים גדולים.
התורה שלנו נותנת אור לכל העולם.

העם שלנו היה עבד במצרים ולכן הוא יודע הכי טוב לעזור לחלשים.

ה' שהוא בורא העולם אוהב את העם שלנו.

העם שלנו לא רק חכם אלא יש לו גם מידות טובות.

אברהם אבינו לימד את כל העולם מצוות חשובות כמו הכנסת אורחים.

אברהם אבינו התפלל אפילו על רשעים.

יצחק אבינו האמין בה' כל כך שהיה מוכן למסור את עצמו על המזבח.

התורה שלנו היא תורת אמת.

בתורה שלנו יש הרבה מצוות בין אדם לחבירו.

לעם שלנו קרו ניסים גדולים.

אנחנו כולנו נביאים.
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נספח 2

דף מועמד למשימה

העם שלי:

העם שלי:

שמי:
שם משפחתי:
מקום מגורי:
העם שלי:

העם שלי:
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נספח 3

רשימת שירים ופסוקים:
שירים:
•
•
•

•

עוד אבינו חי ,עם ישראל חי.
אני ואתה נשנה את העולם.
עלינו לשבח )במנגינת "יונה מצאה בו מנוח"(.
עלינו לשבח לאדון הכל ,לתת גדולה ליוצר בראשית.
)מנגינת בית(
שלא עשנו כגויי הארצות ,ולא שמנו כמשפחות האדמה.
שלא שם חלקנו כהם ,וגורלנו ככל המונם
)מנגינת פזמון(
שהם משתחוים להבל וריק ,ומתפללים אל אל לא יושיע.
ואנחנו כורעים ומשתחוים ,לפני מלך מלכי המלכים
)מנגינת בית(
הקדוש ברוך הוא .שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ
ומושב יקרו בשמים ממעל ,ושכינת עזו בגבהי מרומים.
)מנגינת פזמון(
הוא אלוקינו אין עוד .אמת מלכנו אפס זולתו.
מאז שגיליתי שאני בן של מלך )אודי דוידי(

פסוקים:
בראשית פרק יח פסוק יט
ַען
ְלַמ
וּמְשָׁפּט
ְצָדָקה ִ
ֲעשׂוֹת
ַל
ָק
ֹו
יק
ֶרְ
ֶדּ
ְשְׁמרוּ
ָריווָ
אַח
ֵבּיתוֹ ֲ
ְאת
ָניווֶ
ָבּ
ֶאת
ְצֶוּה
ֲאֶשׁריַ
ְלַמַען
ְדְעִתּיו
ִכּייַ
אַבָרָהםֵאתֲאֶשׁרִדֶּבּרָעָליו:
ֹוקַעל ְ
ָ
ָהִביאְיק
בראשית פרק כח פסוק יד
ֶע:
ְר
ַז
וּב
ָדָמהְ
ֲא
ָה
ֹת
ְפּח
ְשׁ
ִמ
ָכּל
ְב
ֲרכוּ
ְב
ְנ
ִ
ָבּהו
ְג
ָנ
ֶ
ֹנהו
ָ
ְצפ
ָ
ְדָמהו
ָק
ֵ
ָמּהו
ָ
ָתּי
ְצ
ַר
וּפ
אָרץָ
ָה ֶ
ַפר
ֲע
ַכּ
ֲע
ְר
ַז
ָה
ְהי
ָ
ו
דברים פרק ז
ֵני
ְפּ
ַעל
ֶשׁר
ֲא
ִמּים
ַע
ָה
ֹל
ִמכּ
ָלּה
ֻג
ְס
ַעם
ְל
ְהיוֹתלוֹ
ִל
קי
ֱא ֶ
ָק
ֹו
ריק
ַחְ
ָבּ
ְבּ
הי
ֱא ֶ
ָק
ֹו
ַליק
אַתּה
ָקדוֹשָׁ
ַעם
ִכּי
)ו(
ָהֲאָדָמה :ס
אַתּםַהְמַעטִמָכּלָהַעִמּים:
ַוִיְּבַחרָבֶּכםִכּי ֶ
ֹוקָבֶּכם
ָ
ְיק
)ז(אֵמֻרְבֶּכםִמָכּלָהַעִמּיםָחַשׁק
ָקה
ָז
ֲח
ָד
ְבּי
ֶכם
ְת
ֶא
ָק
ֹו
יאיק
הוֹצְ
יכם ִ
ֹתֶ
ֵ
ֲאב
ַל
ַבּע
ְשׁ
ִנ
ֶשׁר
ֲא
ָעה
ֻב
ְשּׁ
ַה
ֶאת
ָשְּׁמרוֹ
וּמ
ֶכם ִ
ְת
ֶא
ָק
ֹו
תיק
ַבְ
אַה
ֵמ ֲ
ִכּי
)ח(
ִים:
ֹהֶמֶלִמְצָר
ַוִיְּפְדִּמֵבּיתֲעָבִדיםִמַיּדַפְּרע
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הקב"ה אוהב אותנו!
)מתנות שקיבלנו מה'!!(
לשכבה הצעירה ולשכבה הבוגרת
רציונל
כדי שנושא האמונה לא יהיה מנותק מהילד ומחוויותיו ,חשוב לתת לילד חיבור אישי לקדוש ברוך הוא.
חשוב שחיבור זה יהיה חיבור של שמחה ואהבה.
בשיעור המוצע פה יחוו הילדים ,בע"ה ,קשר אוהב עם אבינו מלכנו ,קשר שיחזק את הדימוי העצמי
של הילדים .מתוך כך ,כשנסייע לילדים להאמין בעצמם ,במתנות ובכישרונות שנתן להם בוראם ,יאמינו
הילדים גם באביהם שבשמים ,נותן המתנות.

מטרות
.1
.2
.3
.4
.5

לחזק את האמונה של הילדים באב אוהב בשמים שהנחיל לכל ילד מתנות נפלאות – תכונות אופי,
מידות נפלאות ...מתנות כה יקרות,שהודות להן ,כל ילד יכול להדמות אף לקב"ה!
הילדים יבינו שתכונותיהם הטובות באו להם מה'.
טיפוח דימוי עצמי חיובי אצל הילדים.
טיפוח יחס חם והערכה הדדית בין ילדי הכיתה.
העברת שיעור חוויתי ומהנה שיטפח אסוציאציה חיובית כלפי לימוד תורה בכלל ולימוד אמונה
בפרט.

גיל יעד
שכבה צעירה  /שכבה בוגרת

הכנות
ציוד:
• טייפ  /דיסק.
• דיסק עם שיר המשנה "חביב אדם שנברא בצלם".
•  2דפים משוכפלים )ראו נספחים לשיעור זה( לחלוקה לילדים.
• כתיבת כותרת בגדול  /תליית כותרת לשיעור על הלוח" :ה' אוהב אותנו!! מתנות שקיבלנו מה'!!"
• כתיבת המשנה על הלוח:
"הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם
חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם
שנאמר "בצלם אלוקים עשה את האדם" )בראשית ט' ,ו'(

תקציר השיעור
•
•
•
•
•

הילדים ישירו ויבינו את המשנה "חביב אדם שנברא בצלם) "...אבות ג' ,י"ד(
הם יציעו תכונות שיש לבני אדם המבטאות את צלם האלוקים שבאדם.
כל ילד יציין תכונה אישית בולטת אחת שיש בו ,התורמת לדמיון בינו לבין בוראו.
חבריו יבחרו אף הם תכונה טובה של חברם ,המבטאת את היותו נברא בצלם אלוקים.
יוצא אפוא ,שבסוף השיעור קיבל כל ילד מחמאות מחבריו ,לאחר שגם הוא חילק מחמאות לחבריו.
כך תתחזק גם האמונה בבורא אוהב שבראנו בצלמו.
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מהלך השעור:
חלק א' פתיחה  -שירה:
משמיעים את הדיסק ומעודדים את הילדים להצטרף לשירה על פי הטקסט הכתוב על הלוח.
שוחחו בעקבות השירה
קוראים את המשנה ומשוחחים עם התלמידים:
 .1מהו הדבר החביב במשנה? מי מחבב אותו? )לצעירים ,ייתכן שיהיה צורך להבהיר את המושג "חביב"
על ידי כך שילדים יספרו על דברים החביבים עליהם( )כל אדם חביב ,ה' אוהב אותו ,וכמו כן ,עלינו לאהוב
כל אדם( הדגשה :ה' אוהב אותנו!!!!
 .2מהו ה"בצלם" שבמשנה? מהם שני הדברים שאחד מהם כאילו "צילום" של השני והדברים דומים זה
לזה? )רושמים על הלוח שני לבבות וסימן = ביניהם .באחד הלבבות רושמים את המילה "אדם" ובשני
"אלוקים" .מעל סימן "=" אפשר לרשום "בצלם"(.
 .3כיצד אנחנו דומים לה' ? וכי יש לה' אוזניים ואף גדול??!! )רושמים על הלוח את הצעות הילדים לדמיון
האדם ל"צלם אלוקים"(.
חלק ב' פעילות :המורה מחלק לילדים את דפי "איורי התכונות" "ה' אוהב אותנו" )נספח  (2ואת הדף
להכנת מעטפה "אני דומה לה' ...ה' אוהב אותי!! )נספח  .(1מדביקים ומכינים את המעטפה .כל ילד יכתוב
את שמו במקום המתאים ,בתוך הלב ,על גבי המעטפה.
המורה יבקש מכל ילד לבחור מדף "איורי התכונות" )נספח  ,(2תכונה אחת שבה הוא במיוחד דומה לה' .כל
ילד יגזור משבצת של תכונה אחת מדף האיורים ויכתוב מאחורי האיור" :אני __________________ )שם הילד\ה(
דומה לה'!!
הילד יכניס את האיור למעטפה.
לאחר זמן קצר ,כשהילדים יסיימו משימה זו ,המורה יבקש מכל ילד להעביר את המעטפה שלו לילד שיושב
לידו מימין ,או לילד שלפניו בשורה )הילד שבקצה הימני יעביר את המעטפה שלו לילד שבקצה השמאלי
של הכיתה והילד היושב מקדימה בשורה יעביר את המעטפה שלו לילד שבסוף תורו (.כל ילד יבחר תכונה
המתאימה לבעל המעטפה מדף האיורים שבידו ,יגזור את משבצת התכונה ויכתוב מאחוריה" :שם החבר"
דומה לה'!" ,ויחתום את שמו .כל מורה תקבע כמה פעמים ניתן להעביר את המעטפות) .בכל דף איורים יש שש
מחמאות מכל סוג( חשוב שכל ילד יצא עם מספר "מחמאות" ,וידע שהוא דומה לאלוקים ,ושה' אוהב אותו!
כסיכום לפעילות – דיווח למליאה :על המורה להצביע על כותרת השיעור )על הלוח( "ה' אוהב אותנו".
המורה יקרא ,או יבקש מהתלמידים לקרוא ,את התכונות בהן הן דומות לה' שבחרו הילדים .יש להדגיש
לילדים כמה שה' אוהב אותם! כמובן ,יש לציין את שמו של כל ילד )אם המורה קורא(.
חשוב בסוף הפעילות לחלק את המעטפות שבהן התכונות המחמיאות לילדים ,אולם יש לוודא שאין
אמירה פוגעת במעטפה של ילד!!
הערות :יש לתת את הדעת לילד שלא יוכל להציע לעצמו תכונה טובה .במקרה זה על המורה לבחור
עבורו תכונה טובה.
המורה ישקול אם לתת לילדים לכתוב את התכונות שלהם ושל חבריהם באופן חופשי ,ללא שימוש בדף
האיורים .אם הילדים כותבים מעצמם תכונות עבור חבריהם ,על המורה להדגיש שיש לבחור רק תכונות
טובות לילדים ,וילד שכותב דבר מעליב ,יצא מהמשחק )או תוטל עליו סנקציה אחרת(! בכיתות שיש
חשש להעלבות ,יש להגדיר בדיוק מה ניתן לכתוב ,או להקפיד להשתמש בדף האיורים.
במיוחד בכיתות נמוכות ,אבל בעצם בכל גיל ,ילדים אוהבים לראות את התמונה שלהם .כיום ,בעידן
המחשבים ,ניתן לצלם כל ילד בצילום דיגיטאלי ולהכניס תמונתו של כל ילד במחשב .ניתן לקראת שיעור
זה להדפיס לכל ילד את המעטפה שלו ,כשהיא נושאת את תמונת הילד בציור ה"לב" של בני האדם .שיטה
זו תקל על הילדים הצעירים לזהות את בעל המעטפה וייתן פן אישי חווייתי לפעילות.
יש להיזהר מהגשמה של ה' ,שהרי אין לה' גוף וכדומה .עלינו ליחס לעצמנו תכונות אלוקיות ולא לה'
תכונות אנושיות.
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לפעילות המשך
אפשר לבקש מהילדים להביא לכיתה דעה מהוריהם כיצד הם רואים שילדם נברא "בצלם אלוקים" ,כלומר,
איזו תכונה מיוחדת בילד מבטאת זאת.
הרצוי ביותר הוא שהורים ירשמו ,באסיפת ההורים הראשונה ,פתק לילד ,וישאירוהו בכיתה לילדיהם) .אם
יש הורים החסרים ,על המורה לכתוב תכונה עבור אותם הילדים(.
מומלץ לבקש מהילדים להביא דיווחים על מעשים טובים שילדים עושים ובזה דומים לה'.
נקודות להעשרה
ניתן לקיים דיון על הנושא :האם התכונות שיש לאדם בהן הוא דומה לה' עצמיות ומיולדות ,או נרכשות,
שכל אחד צריך לבחור?
ניתן לעסוק במקורות הללו:
" .1אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא ) "...מהתפילה(
 .2משל למלך טוב וצדיק ,שאחיו תאומו היה מלסטם את הבריות עד שנתפס ,הוצא להורג ונתלה על עץ.
מצב זה גרם לביזיון למלך .על זה נאמר "לא תלין נבלתו ...כי קללת אלוקים תלוי) "...דברים כ"א ,כ"ג(
)הפושע המרושע הוא אחיו תאומו של מלך מלכי המלכים ,שהרי הוא נברא "בצלם אלוקים" .מצב זה נחשב
ל "קללת אלוקים תלוי" ,כלומר ביזיון לאלוקינו מלכנו) ( .על פי תוספתא מסכת סנהדרין ט' ,ז'(
ניתן לעסוק במשל ובנמשל )מלך= ה' ,אח תאום פושע = אדם רע ובכל זאת הוא נברא בצלם אלוקים(
ובערך העצמי הבלתי תלוי אפילו של רוצח שפל .גם רוצח ,לפי זה ,הוא "תאומו" של ה' ,ונברא בצלם
אלוקים.
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נספח 1

שמי__________________ :

בס"ד

מהי התכונה הבולטת בי ,בה מרגישים שאני דומה לאלוקים?

אני _______________

בצלם

אלוקים

רשמו את התכונה על דף ,או גזרו את איור התכונה ,והכניסו למעטפה
איך יוצרים מעטפה?
– הכיתוב נשאר חיצוני!
קפלו פנימה על פי הקווקווים  . - - - - -שימו
הדביקו את השוליים בצידי המעטפה.
את הקיפול העליון השאירו פתוח – להכנסת פתקי התכונות
בהצלחה!
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ישרים )דוברי אמת(

גומלי חסדים
)עוזרים לזולת(

חכמים

סבלניים
בעלי כוחות לבנות עולם )מתאפקים ומוותרים(

שמחים

ישרים )דוברי אמת(

גומלי חסדים
)עוזרים לזולת(

חכמים

סבלניים
בעלי כוחות לבנות עולם )מתאפקים ומוותרים(

שמחים

ישרים )דוברי אמת(

גומלי חסדים
)עוזרים לזולת(

חכמים

סבלניים
בעלי כוחות לבנות עולם )מתאפקים ומוותרים(

שמחים

ישרים )דוברי אמת(

גומלי חסדים
)עוזרים לזולת(

חכמים

סבלניים
בעלי כוחות לבנות עולם )מתאפקים ומוותרים(

שמחים

ישרים )דוברי אמת(

גומלי חסדים
)עוזרים לזולת(

חכמים

סבלניים
בעלי כוחות לבנות עולם )מתאפקים ומוותרים(

שמחים

סבלניים
משרד החינוך ,שבטי ישראל  27ירושלים 91911
הדתי,חסדים
המינהל לחינוך גומלי
02-5602925
פקס:
02-5604188
בעלי כוחות לבנות עולםטל‘:
ישרים )דוברי אמת(
שמחים
חכמים
ומוותרים(
)מתאפקים
)עוזרים לזולת(
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זה הסוד שלי
לשכבה הצעירה
רציונל
שיעור זה עוסק בשני יסודות אמונה:
• אמונה בתפקידי ,ובכוחות שה' נטע בי לבצע את תפקידי.
• אמונה בסובבים אותי ,ובכוחות שה' נטע בהם לבצע את תפקידם.
ברצוננו לחזק את האמונה כי אנו עם סגולה ,עם ישראל הוא העם הנבחר ,וככזה יש לו תפקיד מיוחד ,הן
ככלל והן כפרטים.
זו הזדמנות לשוחח על כך :מדוע צריך עם נבחר? לשם מה ה' בחר בנו? מה תפקידנו כעם? מה תפקידי
כפרט?
התשובות עמוקות ורחבות וכל מורה בכיתתו יפעיל את שיקול דעתו עד כמה להעמיק ,מכל מקום חשוב
להדגיש את תפקידנו להיות אור לגויים ,להרבות בטוב ,לקדש שם שמיים ,לעשות צדקה ומשפט וכו'
אמונה זו יכולה להשפיע רבות על חיי הכיתה ,המשפחה ,בית הספר ומעגלים רחבים יותר.

מטרות השיעור
א.
ב.
ג.
ג.

חשיפה לשני יסודות האמונה שצוינו.
הבנה כי דמויות בעלות שיעור קומה ,המוכרות לנו האמינו בשני יסודות אמונה אלו.
הבנה כי יסודות אמונה אלו הובילו את הדמויות השונות לגודל מעלתן.
הגברת הרצון לקנות ולהטמיע יסודות אמונה אלו.

גיל היעד
שכבה צעירה

הכנות למורה
הכנת שלושה תלמידים לייצוג הדמויות ) -ע"פ נספח (1
הבאת החפצים הנדרשים לדמויות.
צילום/הגדלת הקלפים של משחק רביעיות )נספח (2

תקציר השעור
 .1משחק "זה הסוד שלי"
התלמידים צריכים לזהות דמות כלשהי ,בעזרת עשרים שאלות של כן/לא.
במידת הצורך ניתן לעזור ע"י רמזים )נספח (3
 .2משחק רביעיות כיתתי.
יש לחלק את הכיתה לשלוש קבוצות ,כל קבוצה היא אחת מהדמיות ,ועליה להשיג את ארבעת
הקלפים הקשורים בדמות )נספח .(2
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מהלך השיעור
חלק א'
 .1פתיחה :המורה יספר לכתה שעוד מעט יכנסו לכיתה שלושה תלמידים המייצגים דמויות מהתנ"ך ,כל
דמות תכנס בתורה עם חפץ הרומז על האירוע .על התלמידים לזהות שני דברים:
א .מי היא הדמות? ב .איזה אירוע נרמז על ידי החפץ) .נספח (1
 .2הפעלה :הכיתה משחקת את המשחק.

חלק ב'
 .1הפעלה :משחק רביעיות:
• המורה יחלק את הכיתה לשלוש קבוצות :יוסף ,מרים וכלב.
• המורה יחלק לכל קבוצה ארבעה קלפים.
• כל קבוצה בתורה מנסה להשיג את הקלפים מהסדרה שלה.
 .2מיון בקבוצות :לאחר המשחק כל קבוצה תמיין את ארבעת הקלפים שברשותה לשתי קבוצות:
• אמונה בתפקידי ובכוחותיי.
• אמונה באחרים ובכוחותיהם.
 .3דיווח לכיתה על הדמות.
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נספח 1
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הדמות

יוסף

מרים

ָכּלב

המקור

בראשית פרק ל"ז פס'
י"ב-י"ח

שמות פרק ב' פסוקים
ד'-ט' ,ומדרש שמות
רבא א.

שמות פרק ב' פסוקים
ד'-ט' ,ומדרש שמות רבא א.

האירוע

תכסיסיו כלפי האחים ,כדי
שיחזרו בתשובה.

שמירתה על תיבת
משה ביאור.

מאבקו בעצת שאר
המרגלים.

החפץ

כתונת  /שיבולים  /כתר

תיבת גומא  /קנה סוף
 /זפת.

ציור של חברון/מערת
המכפלה/ענבים/רימון
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נספח 2

כלב
אני מאמין שבכוחי לחזק את
אמונתי בה' ע"י תפילה בקברי
אבות

מרים
אני מאמינה כי בכוחי לשכנע
את אבי לחזור בו מגזרתו

יוסף
אני מאמין שעליי לבצע את
שליחות אבי למרות שאחיי
מתנכלים לי

כלב
אני מאמין שבכוחי לשכנע
את בנ"י לא למרוד בה'

מרים
אני מאמינה שבכוחי לעזור
בהצלתו של משה

יוסף
אני מאמין שתפקידי להיות
מנהיג

כלב
אני מאמין שבכוחם של בנ"י
לעלות לארץ ישראל ולרשת
אותה

מרים
אני מאמינה שבת פרעה
תרצה בטובת התינוק

יוסף
אני מאמין שאחיי יכולים לתקן
את חטאם ולחזור בתשובה

כלב
אני מאמין שבכוחם של בנ"י
לא לפחד מעם הארץ אשר
בכנען

מרים
אני מאמינה שכל ישראל יעשו
כמצוות עמרם והמשפחות
יתאחדו

יוסף
אני מאמין שאחיי מסוגלים
לעמוד בנסיונות ותכסיסים
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נספח 3

רמזים על הדמות:
יוסף
•
•
•
•
•
•
•

אני מספר אחד עשר.
כינויי בעל החלומות.
יש לי שני ילדים.
חייתי עד גיל .110
נכדי הפכו לשבטים בעם ישראל.
בני העלה את עצמותי לא"י.
נקברתי בשכם.

מרים
• יש לי שני אחים.
• שרתי שירה מיוחדת.
• שמרתי על אחי.
• דברתי לשון הרע.
• בזכותי היו מים.
כלב
•
•
•
•
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הייתי אחד מתוך השניים עשר.
התפללתי על קברי אבות.
האמנתי בהבטחת ה' את הארץ.
בתי היא עכסה.
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בס“ד

מדינת ישראל משרד החינוך המחלקה לחינוך לחיים בחברה ממ“ד

זה הסוד שלי
לשכבה הבוגרת
רציונל
שיעור זה עוסק בשני יסודות אמונה:
• אמונה בתפקידי ,ובכוחות שה' נטע בי לבצע את תפקידי.
• אמונה בסובבים אותי ,ובכוחות שה' נטע בהם לבצע את תפקידם.
ברצוננו לחזק את האמונה כי אנו עם סגולה ,עם ישראל הוא העם הנבחר ,וככזה יש לו תפקיד מיוחד ,הן
ככלל והן כפרטים.
זו הזדמנות לשוחח על כך :מדוע צריך עם נבחר? לשם מה ה' בחר בנו? מה תפקידנו כעם? מה תפקידי
כפרט?
התשובות עמוקות ורחבות וכל מורה בכיתתו יפעיל את שיקול דעתו עד כמה להעמיק ,מכל מקום חשוב
להדגיש את תפקידנו להיות אור לגויים ,להרבות בטוב ,לקדש שם שמיים ,לעשות צדקה ומשפט ,וכו'
אמונה זו יכולה להשפיע רבות על חיי הכיתה ,המשפחה ,בית הספר ומעגלים רחבים יותר.

מטרות השיעור
א.חשיפה לשני יסודות האמונה שצוינו.
ב .הבנה כי דמויות בעלות שיעור קומה ,המוכרות לנו האמינו בשני יסודות אמונה אלו.
ג .הבנה כי יסודות אמונה אלו הובילו את הדמויות השונות לגודל מעלתן.
ג .הגברת הרצון לקנות ולהטמיע יסודות אמונה אלו.

גיל היעד
שכבה בוגרת

הכנות למורה
הכנת שלושה תלמידים לייצוג הדמויות.
הבאת החפצים הנדרשים לדמויות.
צילום/הגדלת ההיגדים על הדמויות )נספח (2
צילום/הגדלת לוחות הדמות )נספח (3

תקציר השעור
 .1משחק "זה הסוד שלי"
התלמידים צריכים לזהות דמות כלשהי ,בעזרת עשרים שאלות של כן/לא ,ותוך ארבע דקות.
 .2משחק לוטו כיתתי על הדמיות.
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מהלך השיעור
חלק א'
 .1פתיחה :המורה יספר לכתה שעוד מעט יכנסו לכיתה שלושה תלמידים המייצגים דמויות מהתנ"ך ,כל
דמות תכנס בתורה עם חפץ הרומז על האירוע .על התלמידים לזהות שני דברים:
א .מי היא הדמות?
ב .איזה אירוע נרמז על ידי החפץ) .נספח (1
 .2הפעלה :הכיתה משחקת את המשחק.

חלק ב'
הפעלה :המורה יחלק את הכתה לשלוש קבוצות ,כל קבוצה תקבל לוח דמות המחולק לארבע משבצות.
)נספח (3
 .1המורה יקריא היגדים על הדמיות השונות) .נספח  - 2לקחת מהשכבה הצעירה(
 .2כל קבוצה צריכה לזהות את ההיגדים השייכים ללוח  -דמות שברשותה.
 .3כל קבוצה המסיימת למלא את הלוח שלה ,תמיין את ההיגדים לשניים:
א .אמונה בתפקידי ובכוחותיי.
ב .אמונה בחברי ובכוחותיהם.
 .4כל קבוצה בתורה מציגה את הדמות לפני הכיתה.
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נספח 1

הדמות

יוסף

מרים

ָכּלב

המקור

בראשית פרק ל"ז פס
י"ב-י"ח

שמות פרק ב' פסוקים
ד'-ט' ,ומדרש שמות
רבא א.

שמות פרק ב' פסוקים
ד'-ט' ,ומדרש שמות
רבא א.

האירוע

תכסיסיו כלפי האחים ,כדי
שיחזרו בתשובה.

שמירתה על תיבת
משה ביאור.

מאבקו בעצת
שאר המרגלים.

החפץ

כתונת  /שיבולים  /כתר

תיבת גומא  /קנה סוף
 /זפת.

ציור של חברון/מערת
המכפלה/ענבים/רימון
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נספח 3
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אמונה בחיי היום יום
לשכבה הבוגרת
רציונל
לאחר מספר שיעורים שעסקנו ביסודות אמונה שונים כגון :אמונה בקב"ה ,אמונה בתפקידי ,אמונה בכוחות
שהקב"ה נתן בי ,אמונה בחברי ,אמונה בכוחות שהקב"ה נתן להם ,שיעור זה בא לחזק ולחדד את היסודות
שהופיעו בשיעורים הקודמים ,ולהעבירם לחיי היום יום.
ברצוננו לגרום לילד להבין כי חיי אמונה אינם תקפים רק בשיעורי-קודש או בבית המדרש ,חיי אמונה באים
לידי ביטוי בכל רגע ,והבחירה בהם יכולה להתקיים פעמים רבות בכל יום אצל כל אחד ואחד מאתנו.

מטרת השיעור
א .חשיפת התלמידים לאפשרויות הרבות לבחירה בדרך אמונה בחיי היום.
ב .הזדהות עם ההתמודדות עד לבחירה בדרך האמונה.
ג .הבנה כי ההתמודדות היא לגיטימית.
ד .העלאת המודעות כי לבחירה בדרך אמונה נדרשת עבודה רבה.
ה .להביא את התלמידים להבנה ,כי חיי האמונה נותנים לאדם המאמין ביטחון ,שלווה ,שמחה.

גיל היעד
שכבה בוגרת
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מהלך השעור
הקדמה למורה
 .1לפניך הסיפור "סיפורו של מנעול".
 .2בגוף הסיפור חמש תחנות ,בכל תחנה:
א  -שאלה מנחה המופנית לתלמידים.
ב  -שתי כרטיסיות תואמות במספרן למספר התחנה.
כרטיסיה אחת מתארת התנהגויות בדרך אמונה ,והשנייה מתארת התנהגויות של התמודדות.
)נספח (1,2
 .3נקודות לדיון בכתה.

חלק א'
פתיחה :המורה יספר לתלמידים כי היום נלמד על חיי אמונה שבכל רגע.
לצורך כך נקשיב לסיפור ונציע לדמויות השונות את דרך האמונה.
 .1הקראה :המורה יספר את הסיפור "סיפורו של מנעול" עד שיגיע לתחנה הראשונה ויעצור.
 .2הפעלה :המורה יפנה לתלמידים את השאלה המנחה.
התלמידים יעלו תשובות שונות לשאלה .כדאי לתת לכמה שיותר תלמידים להביע דעתם.
 .3הפעלה :המורה יבחר בשני תלמידים ,וייתן לכל אחד כרטיסיה אחת המתלווה לתחנה.
 .4הצגה במליאה :התלמידים יקראו או יציגו את הכתוב בכרטיסיה.
 .5דיון :המורה ינהל דיון בהתאם להנחיות הכתובות.

חלק ב'
לסיום :המורה יספר מקרה אישי מחייו שבו הייתה התמודדות כל שהיא או בחירה בדרך של אמונה .ניתן
לבקש דוגמאות נוספות מחיי התלמידים) .נספח (3
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נספח 1

ספורו של מנעול
כבר מרחוק נראתה התקהלות משונה ליד שער בית הספר .מה קרה? אולי חלילה אסון? הרי לא יתכן
שעומדים שם סתם כך ,מנהל בית הספר אינו מרשה להתעכב מחוץ לשער .השער היה הסגור ,הרבה
מאוד תלמידים חיכו ,השעה כבר הייתה עשר דקות לפני שמונה ,וכל העיניים חפשו היכן יהושע ,אב הבית,
כדי שיבוא ויפתח את השער.
יהושע הוא אדם מבוגר ,קצת כפוף וחלש ,אבל זריז מאוד בעבודתו .כל מה שצריך לעשות בבית הספר-
הוא עושה .תולה קישוטים במקומות גבוהים .דואג שיהיו טושים מחיקים ,ניירות ניגוב וחומרי ניקוי .מצלם,
מניילן ,מה שנשבר או מתקלקל הוא מתקן ,בקיצור אדם חרוץ ומועיל מאוד לכולנו.
"איפה יהושע?" שאל שוקי ,אחד התלמידים) ,תחנה מספר (1
שאלה מנחה :מה שוקי חשב בלבו על יהושע שמאחר ומעכב את כולם?
נקודות לדיון בעקבות הכרטיסיות:
*מה חושב שוקי על יהושע? אילו תכונות הוא מייחס לו? האם הוא מעריך אותו? מזלזל בו?
*איזו הבעת פנים תהיה לשוקי כשיאמר דברים אלו?
*איזו הרגשה תהיה לו כשיאמר דברים אלו?
בכל בוקר היה מקפיד יהושוע להגיע הרבה לפני כולם ,היה פותח את השער ,מאוורר את הכיתות ,משקה
את הצמחים ,מקדם את התלמידים בברכת שלום ונענה לבקשותיהן השונות .לא פעם היה פונה אליו מנהל
בית הספר ואומר" :יהושע אתה אדם מבוגר ,שמור על בריאותך ,אינך חייב להיענות לכולם .אל תעבוד
קשה מדי"
ויהושע היה עונה לו )תחנה מספר (2
שאלה מנחה :כיצד מסביר יהושע את העובדה שהוא עובד מעבר לנדרש ממנו?
נקודות לדיון בעקבות הכרטיסיות:
*מה תפקידו של כל אדם בעולם על פי דעתו של יהושע?
*האם נכון לסרב למשימות שהם מחוץ לתפקידי וביכולתי לעשותם?
*איזו הרגשה יש לאדם שנוהג בדרך זו?
תלמידי בית הספר עדיין שהו מחוץ לשער ,מחוגי השעון נעו קדימה ,עברה כבר כמעט שעה .השיעור
הראשון לא התקיים.
לפתע נתגלתה דמותו הכפופה של יהושע בקצה הרחוב.
"הנה יהושע ,הנה יהושע" צעקו מספר תלמידים יהושוע התקדם בהליכה כפופה לכיוון שער בית הספר,
כשהגיע מתנשף ,פתח בזריזות את המנעול
"מה קרה יהושע ".שאל המנהל "הכל בסדר?"
"כן" ענה יהושע "הלכתי לרופא"
המנהל לא שאל יותר שום דבר ,על פניו נראה היה כי )תחנה מספר (3
שאלה מנחה* :מה חשב המנהל בלבו על יהושע שהולך לרופא על חשבון שעות העבודה?
שמשאיר את כולם מחוץ לשער? שמונע מכל התלמידים שעת לימוד?
נקודות לדיון על הכרטיסיות:
*מה היא מערכת היחסים בן המנהל ויהושע?
*האם המנהל מעריך את יהושע? מזלזל בו?
*האם יהושע מכבד את המנהל? האם נוח לעבוד עם מנהל שכזה?
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נספח 1

ספורו של מנעול  -המשך
כל התלמידים נכנסו לחצר ,יהושע נכנס אחרון ,התלמידים היו סקרנים מאוד ,הם הקיפו את יהושע וביקשו
לשמוע פרטים נוספים על מה שהיה .לאחר הפצרות רבות הסכים יהושע לספר:
"בוודאי יודעים אתם שכבר מספר ימים אני סובל מכאבי-גב חזקים ,אתמול נקבע לי תור לרופא לשעה
חמש אחר הצהרים .לאחר שסיימתי את עבודתי יצאתי לכיוון השער ולפתע ראיתי כי הוא נעול במנעול
שאינני מכיר "..קולו של יהושע נחלש ועצב גדול עלה בעניו .מישהו נעל אותי מבחוץ כשהייתי לבדי בבניין,
ולא יכולתי לצאת!
ניסיתי לשבור את המנעול אך לא הצלחתי ,היה זה מנעול גדול וחזק .צלצלתי לאדם שמתמחה בפריצת
מנעולים ,הוא הסכים לבא ,אך אמר לי שאמתין בסבלנות כי יתכן שיתעכב.
כשהוא סוף סוף הופיע בשער בית הספר כבר היה ערב ,את התור לרופא הפסדתי) .תחנה מס' (4
שאלה מנחה* :מה חשב יהושע בלבו על העובדה שננעל?
*מה חשב יהושע על האדם/הילד שנעל אותו?
נקודות לדיון על הכרטיסיות:
* מהי הרגשתו של אדם החושב כך?
* מהי הבעת פניו?
בבוקר כשקמתי ,הכאבים התחזקו ,לא יכולתי לחכות ולכן הלכתי מיד למרפאה ,הייתי בטוח שגם בידי
המנהל נמצא מפתח השער ,אך מסתבר שטעיתי" יהושע שתק לרגע ,ואחר כך המשיך "אני מצטער" אמר
בקול עצוב" ,אני מאוד מצטער ,ולא רק על כך שהפסדתי את התור ,אני מצטער על דבר נוסף) "..תחנה
מס' (5
שאלה מנחה :על מה הצטער יהושע?
נקודות לדיון בעקבות הכרטיסיות:
*כיצד יתייחס יהושע אל התלמידים בימים הבאים?
*במי חושד יהושע? האם ברור לו כי אחד מילדי בית הספר עשה זאת?
יהושע סיים את דבריו ואנחנו עמדנו להתפזר.
לפתע ראינו את המנהל מגיע במהירות .הוא החזיק בידו את פלאפון ואמר :יהושע! כרגע התקשרה לאה
המנקה וביקשה שתשאיר לה היום את המנעול החדש שהיא קנתה ,הוא נוח לה לנעילה ,והיא מעדיפה
להשתמש בו ..וכשתסיים לנקות תנעל את השער כפי שעשתה אתמול"..
את המילים האחרונות אמר המנהל לאט ,כשחיוך קטן מציץ בצדי שפתיו..
כולנו הבנו מה קרה .אתמול לאה קנתה מנעול חדש ,וכשסימה את עבודתה נעלה אותו .ולא ידעה כי
יהושע עדיין בבית הספר.
התפזרנו לכיתות ,כולנו הרגשנו בגדלותו של יהושע ,יהושע המאמין בתפקידו ,מאמין בטוב ,מאמין בהשגחת
ה' ויותר מכל מאמין בערכו של לימוד התורה!!

• לתלמידי כיתות א'-ב' ניתן לספר את הסיפור ולהשתמש בשלוש תחנות בלבד.
• המורה תחליט באלו תחנות לעצור ובאלו להמשיך.
• המורה תמשיך בסיפור על פי הכרטיסייה המלווה בטור "דרך אמונה בחרתי"
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בטוב שבאחרים

מדוע עדין לא הגיע? לא מתאים לו לאחר

יש לי תפקיד

אם אפשר לעשות טוב למשהו-כך אעשה
לשם כך באתי לכאן ,זהו תפקידי

בטוב שבאחרים

הוא בוטח ביהושע ,ואינו חושד בו לרעה.

בהשגחת ה'

הכל מאת ה',
הוא המשגיח וזהו רצונו אין סיבה לכעוס ולהתרגז,

בעם ישראל

נספח 2

היגדים  -דרך אמונה בחרתי

גם אם יש סיכוי שמשהו עשה זאת.
עם ישראל הוא טוב ,הוא מוסרי.
ישראל הם כשרים לכן לא ראוי לחשוד בהם
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בטוב שבאחרים

למה הוא מאחר? הרי הוא פוגע בכולנו..

יש לי תפקיד

הנח לי ,כך רגיל אני מילדותי,
זהו תפקידו של אב הבית.

בטוב שבאחרים

הוא מתפלא על יהושע וחושב,
ללכת לרופא? על חשבון העבודה?

בהשגחת ה'

מישהו נעל אותי..
כעסתי מאוד ,לבי רתח בי,
מי הילד השובב שהעיז לעשות זאת

בעם ישראל

נספח 2

היגדים  -יען לא האמנתם

אם כל הנתונים רומזים על כך שיש מישהו
שנעל אותי אז מה הבעיה לחשוד ולהאשים??
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נספח 3

כרטיס האמונה

כרטיס האמונה
המקרה:

התמודדות

דרך אמונה
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אמונה בתהליכים,
"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה"
רציונל
מטרת המערך הוא לבנות אצל הילדים את הבסיס שייתן להם כלים להבין ,להתמודד ולהתקדם בדרך
שעוברת בין העולם הטוב אותו כל ילד רוצה ומדמיין לבין המציאות הקשה יותר.
לצורך ההתמודדות זו נלמד בשיעור זה על שלושה דברים.
א .ההבנה הראשונה עלינו דיברנו בשיעורים הקודמים היא מהי אמונה .האמונה בנשמה האלוקית
שנמצאת בתוכנו ,האמונה שאומרת לנו שה' אוהב אותנו ונותן לנו כח לעשות דברים טובים
וחשובים.
ב .ההבנה השנייה המתחדשת בשיעור זה היא שזה לא קל .בגלל שהמשימות שלנו הן משימות חשובות
כל כך הן גם ארוכות ומסובכות ,יש בהם קשיים והן דורשות מאיתנו מאמץ רב.
ג .לאור שתי הבנות אלו ,אנחנו צריכים לומר מהם מידות הנפש הנדרשות מהילד כדי להתמודד עם
משימות האלו .נדבר באופן כללי על שלוש מידות :לבטוח בה' ,לשמוח ולדעת להתאזר בסבלנות.
החזרה על מכלול התכנים הנלמד בשיעור חשובה מאוד כי שלושת החלקים קשורים אחד בשני ,ומחזקים
כל אחד את הנאמר בחלקים האחרים.

מטרות
 .1התלמיד יבין את המשמעות של מה שלמד בנושא האמונה ליכולתו להתגבר על משימות.
 .2התלמיד יבין שמשימות גדולות דורשת עבודה גדולה.
 .3התלמיד יכיר ויחווה את המידות הנדרשות לאמונה גם במצבים קשים.

גיל היעד
השכבה הצעירה ,והשכבה הבוגרת
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מהלך השעור
חלק א'
הקדמה ,חזרה על יסודות האמונה:
ה' אוהב אותנו ,ונטע בתוכנו )נתן לנו( כוחות טובים .יש לנו את היכולת להצליח .אנחנו יכולים ומסוגלים.
אם נרצה  -נצליח ,תלוי בנו.

חלק ב'
סיפור :הספורטאי המצטיין.
נספר על ספורטאי שכבר מגיל צעיר גילו בו כשרון לענף הספורט )לדוגמא :טניס ,רכיבה על אפניים,
ג'ודו( בו הוא עוסק .במשך שנים רבות התאמן קשה ,הוא הצליח רבות אבל גם הפסיד כמה פעמים ,היו
לו מחלות ופציעות והוא התגבר עליהם רק במאמץ רב .ובזכות סבלנות והתמדה הצליח לנצח את יריביו
ולהיות אלוף.
דיון על הספור :אם רוצים להצליח במשהו
• צריך לעבוד הרבה זמן.
• צריך להתאמץ מאוד.
• לפעמים לא מצליחים וצריך לנסות שוב מחדש.

חלק ג'
נלמד מהם מידות הנפש הנדרשות באמונה בתהליכים
• בטוחים בהצלחה
• מתקדמים בשמחה
• אף פעם לא מתייאשים
• יש לנו סבלנות
עבודה בקבוצות:
 .1קבוצה אחת תציג שיחת טלפון של חבר עם הספורטאי אחרי שהפסיד .בשיחה צריך להיות דו שיח
שבו החבר יעודד את הספורטאי להמשיך.
 .2קבוצה שניה תציג דו שיח בין הספורטאי לבן שלו לאחר ניצחון בו הוא מספר לו על הקשיים שעבר
עד שהצליח לנצח ומלמד גם אותו לעבוד קשה.
 .3ביום של אימונים קשים הספורטאי שלנו עייף והוא כותב ביומנו על הקשיים אותם הוא עובר.
 .4לכתוב מכתב מתלמידי הכיתה לספורטאי לאחר נצחונו ,לכתוב מה אנחנו מעריכים בו ומה למדנו
ממנו.
חזרה וסיכום.
חשוב לחבר שוב בין המרכיבים השונים .הסיבה שיש לנו בטחון ושמחה וסבלנות ,כי ה' נטע בנו את הכוחות.
אנחנו יודעים שיהיה קשה ובכל זאת אנחנו לא מפחדים וכו'.
הוספות:
דוגמאות למשימות נוספות שיכולות להביא בתוכם את מרכיבי האמונה בתהליכים.
ליסוע לחרמון ,להכין עוגה ,לאמץ כלב.
שירים שיכולים ללוות את השיעור:
• "עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה".
• "רבי נחמן מברסלב היה אומר אסור להתייאש ,רק לשמוח יש .אם הגיע עת קשה אסור להתייאש,
רק לשמוח יש".
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מאמין בחי עולמים וזורע
סיפורו של זרע ...סיכום למידת האמונה
לשכבה הבוגרת
רציונאל
'אמונות'-זהסדרזרעים,שמאמיןבחיעולמיםוזורע"תוס'שבתל"אע"אבשםהירושלמי

שלבים שונים בתהליכים רבים נראים כבעייתיים .במקום להתקרב למטרת התהליך ,אנחנו רואים את
המציאות צועדת במקום ,ולפעמים אפילו נדמה כי אנחנו הולכים אחורה .לפעמים חלק נראה רקוב ,מבחוץ
ומבפנים .רק לאחר זמן ולעיתים רק מהתבוננות על כל התהליך ניתן לראות כי כל הזמן צעדנו קדימה.
התבוננות של אמונה בתהליכים שהקב"ה עושה בעולם מאפשרת לנו לחיות חיים אופטימיים גם בעיתות
משבר.
התבוננות זו מתאפשר בעזרת שני צדדים שחז"ל מלמדים אותנו במשל הקצר והכ"כ קולע 'מאמין בחי
עולמים וזורע':
 .1ראשית ,אמונה פירושה ביטחון מוחלט בכך שהקב"ה מנהיג ומשגיח ולכן ברור כי כל תהליך סופו הוספת
אור וטוב לעולם.
 .2רובד נוסף של אמונה ,שבא על גבי הרובד הראשוני שהוזכר ,הוא שפעמים רבות כאשר נעמיק בתהליך
נראה כי גם בעיתות משבר יש התקדמות והתפתחות ,ולעיתים אף מצליחים אנו לראות כיצד המשבר עצמו
מוביל לצמיחה ולהתחזקות.
 .3מתוך אמונה גדולה צריכים לקחת אחריות ולפעילות למען עם ישראל.

מטרות השיעור
מטרה כללית :לפתח את יכולת האמונה בכל שלב ושלב בתהליך.
מטרות ממוקדות:
 .1להדגים את הפער שיש בין הנראה ובין התהליכים פנימיים שממשיכים להתקדם כל הזמן.
 .2להרחיב את הפרספקטיבה בה בוחנים תהליכים שונים.
 .3להוביל את התלמידים לתחושת אחריות.
 .4סיכום למערך אמונה.

גיל יעד
שכבה בוגרת

חומרי עזר
• הנבטה של זרעים  3-4ימים לפני השיעור.
• נספחים

תקציר השיעור
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סיכום חוויות התלמידים מהניסוי הביתי.
הדגמה  -ניתוח 'הזרע הרקוב'.
דיון בעקבות ההדגמה.
הסיכון שבזריעה.
תפילת החקלאי.
סיפור עץ החרוב.
סיכום.
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מהלך השיעור
הטרמה
עריכת ניסוי ביתי בהנבטת זרעים .התלמידים יתעדו את התהליך בתיאור מילולי ובצילום  /ציור.
נבקש מהתלמידים לתאר בכל יום את תחושותיהם ביחס להצלחת הניסוי.

חלק א'

פתיחה:

הילדים יתארו את תהליך ההנבטה ) .נספח (1
שאלות מנחות לתיאור הילדים :האם היו כל הזמן בהצלחת הניסוי? אם לא ,מתי היו זמנים כאלה? מדוע
המשיכו בניסוי? האם הבחינו בתהליכי ריקבון? מה חשו במצב זה? מה היתה תחושתם כאשר שמו לב
לנביטה?
מה אנו מרגישים מול תהליך הריקבון?
האם כל הזרעים נבטו?
הדגמה:
המורה יכין גם הוא הנבטת זרעים – המורה יכין זרעים הנמצאים בשלב בו נדמה כי הם רקובים .בכיתה
יבצע המורה ניתוח לזרע הנובט – הוא יפתח את הזרעים ויבחין בתחילת הצמיחה של הנבט.
שאלה מקדימה לניתוח – מה נמצא בתוך הזרע?
דיון בעקבות ההדגמה:
האם ישנם עוד מקרים בהם דברים נראים כלא טובים ובסוף הם טובים?
מדוגמת הנביטה נלמד כי ישנם מקרים בהם כל הרקבון הוא כלפי חוץ ,אבל בפנים מתרחשים דברים
טובים ,אלא שלוקח להם זמן להתרחש.
הרחבת היריעה בעקבות ההדגמה :הסיכון שבזריעה אל מול האמונה שיהיה תוצר – היבול.
לאחר שנוכחנו בסיכון שיש בזריעה ננסה לתאר מה עובר בראשו של חקלאי שכל פרנסתו תלויה בגידול
הזרעים -
האם הגיוני לזרוע זרעים בשדה?
מה התנאים הנדרשים לגידול התבואה?
מה יכול להכשיל את גידול התבואה?
מה יגרום לחקלאי להמשיך ולעבד את ארץ ישראל?!

חלק ב'

תפילת החקלאי

חלוקה לקבוצות :כל קבוצה מקבלת דף מידע על גורמים המונעים גידול תבואה) .נספח (2
דיון מסכם :כל קבוצה תחבר תפילה לחקלאי על סמך הנתונים שקיבלה ותציג אותו לכיתה) .הצגה,
דקלום ,ציור ,פנטומימה( .דף תפילה לחקלאי

סיכום
סיפור על עץ החרובים ששותל הזקן בן ) .70נספח (3
נקודות העולות מהסיפור:
התלמידים יסבירו מהי האמונה הנדרשת מהאדם הנוטע.
מה נדרש מאדם ע"מ שיטע עץ כמו האדם שבסיפור?
אלו נקודות ותכונות של אמונה פגשנו בסיפור?
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האם זאת אמונה?
אמונה בבורא עולם שמשגיח ומסובב הכול מובילה לשתי התבוננויות חשובות ביותר על המציאות:
 .1יש רצון טבעי הנובע מחיי אמונה שמניע את האדם לפעול ולקדם את העולם.
 .2יכולת להאמין בייעוד של התהליך גם כאשר לא נראה כי הייעוד קרוב להשגה .כדוגמת אותו זקן
שראה את הייעוד – נתינת פרי קרוב להשגה גם כאשר התהליך מצוי בתחילתו.
 .3יכולת לראות את ההתרחשות הפנימית של התהליכים ,ולהבין כי גם שהדבר לא נראה ,הרי שיש כל
הזמן תהליך שהולך ונבנה .כדוגמת אותו זקן שהבין כי העץ כל הזמן גדל ,גם כאשר כלפי חוץ לא
נראה כי העץ עתיד להצמיח פרות.
שיעורי בית – ערב סיום
הכנת סיפורו של זרע/עץ החרוב :
המשל מנקודת מבטו של הזרע/העץ ,והנמשל.
התלמידים יעבדו בקבוצות על הכנת הסיפור .ניתן להכינו ב  -קומיקס  /מצגת  /סרט  /מחזה  /סיפור /
צילום  +כיתוב ,שיר ,תוך הקפדה על משל ונמשל.
הצגת התוצרים בתערוכה
אני מציג – אני מאמין :כל צוות יכתוב בתמציתיות את המסר של סיפורו.
ניתן להוסיף ספר אורחים שתלמידי הכיתה ומבקרים נוספים יכתבו על האני מאמין שלי מסיפורו של זרע/
עץ.

קישורים לאתרים באינטרנט
העשרה:
בערוץ מאיר סרט – מכת החגבים בימי יואל הנביא
קישור לתוכניות לימודים:
חגים  -חג האסיף  :מאמין וזורע | מחבר :הרב יהודה גרשוני
במדעים :
 oסיפורו של זרע  -משימה קבוצתית במדעים
 oפעילות :ירוקים בשדה
קישורים לסיפורים שונים:
סיפורים של חקלאים מאמינים בשמיטה
סיפורו של זרע התמר במצדה
שאלות ותשובות ביום שאחרי ההינתקות  -ארגון צהר
נספחים:
 .1דף מעקב אחר נביטה
 .2מקורות לגורמים שונים העלולים להזיק לחקלאות
 .3סיפור עץ החרוב – צ'ופר
 .4תפילה לחקלאי
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נספח 1

מס' יום

דף מעקב אחר הנביטה

מה קורה לזרע?

איור של הזרע

האם אני חושב שהניסוי
מצליח?

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7
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נספח 2

דף מקורות ומידע
גורמים עלולים להפריע לגידול חקלאי

ספר דברים פרק יא:
ֶכם
ְב
ַב
ְל
ָכל
ְבּ
ְבדוֹ
ָע
וּל
הֶיכםְ
ֱא ֵ
ָק
ֹו
תיק
ֶאְ
ָבה
אַה
ְל ֲ
ַהיּוֹם
ֶכם
ְת
ֶא
ֶוּה
ַצ
ְמ
ֹכי
ִ
ֶשׁראָנ
ֲא
וֹתי
ְצ ַ
ִמ
ֶאל
ְמעוּ
ְשׁ
ִתּ
ֹע
ַ
ָשׁמ
ִאם
ָה
ְהי
ָ
)יג(ו
וּבָכלַנְפְשֶׁכם:
ְ
ִיְצָהֶר:
ֹשְׁו
אָסְפָתְּדָגֶנְוִתירְ
וּמְלקוֹשְׁו ַ
יוֹרה ַ
אַרְצֶכםְבִּעתּוֹ ֶ
)יד(ְוָנַתִתּיְמַטר ְ
אָכְלָתְּוָשָׂבְעָתּ:
)טו(ְוָנַתִתּיֵעֶשׂבְבָּשְׂדִלְבֶהְמֶתְּו ַ
יתםָלֶהם:
ִוֶ
ְוִהְשַׁתֲּח
היםֲאֵחִרים
ַוֲעַבְדֶתּםֱא ִ
ְוַסְרֶתּם
ִיְפֶתּהְלַבְבֶכם
)טז(ִהָשְּׁמרוָּלֶכםֶפּן
אָרץ
ָה ֶ
ַעל
ֵמ
ָרה
ְמֵה
ְדֶתּם
ַב
ַא
ְבוּלהּוֲ
ֶאתי ָ
ִתֵתּן
ָדָמהא
ְהֲא
ָטרוָ
ָמ
ֶה
ִהי
ְאיְ
ִםו
ַהָשַּׁמי
ֶאת
ְעַצר
ָ
ֶכםו
ָבּ
ָק
ֹו
אַףיק
ָרה ְ
ְח
ָ
)יז(ו
ֹתןָלֶכם:
ֹוק נֵ
ָ
ֹבהֲאֶשׁרְיק
ַהטָּ
יכם:
ֵעֵינֶ
ֵבּין
ֹת
טוֹטפ
ְל ָ
ְהיוּ
ֶכםוָ
ֶד
ַעליְ
ְלאוֹת
ֹתם
ְרֶתּםאָ
וּקַשׁ
ֶכם ְ
ַנְפְשׁ
ְעל
ַ
ֶכםו
ְב
ַב
ְל
ַעל
ֵאֶלּה
ַרי
ָב
ְדּ
ֶאת
ְשְׂמֶתּם
)יח(וַ
קוּמ:
וּב ֶ
וּבָשְׁכְבְּ 
ֶרְ 
וּבֶלְכְתַּבֶדּ
יתְ 
יכםְלַדֵבּרָבּםְבִּשְׁבְתְּבֵּבֶ
ֹתםֶאתְבֵּנֶ
ְוִלַמְּדֶתּםאָ
)יט(
וּבְשָׁעֶרי:
יתִ 
וּכַתְבָתּםַעלְמזוּזוֹתֵבֶּ
)כ( ְ
אָרץ:ס
ָה ֶ
ַעל
ִם
ַהָשַּׁמי
ימי
ִכֵּ
ָלֶהם
ָלֵתת
יכם
ֹתֶ
ַלֲאבֵ
ָק
ֹו
עיק
ִנְשַׁבְּ
ֲאֶשׁר
ָהֲאָדָמה
ַעל
יכם
ֵנֶ
ְב
ִימי
יכםוֵ
ְמֶ
ִרבּוּיֵ
ְ
ְלַמַעןי
)כא(

יואל פרק א
תוּאל:
יוֹאלֶבּןְפּ ֵ
ָיהֶאל ֵ
ֹוקֲאֶשׁרָה
ָ
)א(ְדַּברְיק
יכם:
ֹתֶ
ימיֲאבֵ
ְוִאםִבֵּ
יכם
ימֶ
ֹאתִבֵּ
ְיָתהזּ
אָרץֶהָה
יוֹשֵׁביָה ֶ
ֹל ְ
ִזינוּכּ
ְוַהֲא
ֹאתַהְזֵּקִנים
)ב(ִשְׁמעוּז
אַחר:
יהםְלדוֹר ֵ
וּבֵנֶ
יהם ְ
יכםִלְבֵנֶ
וּבֵנֶ
יכםַסֵפּרוּ ְ
יהִלְבֵנֶ
)ג(ָעֶלָ
אָכלֶהָחִסיל:
ֶיֶתרַהֶיֶּלק ַ
אָכלַהָיֶּלקְו
אַרֶבּה ַ
ֶיֶתרָה ְ
אַרֶבּהְו
אָכלָה ְ
ָזם ַ
)ד(ֶיֶתרַהָגּ
פירוש הרד"ק:
)ד( יתר הגזם -
מהשהותירהגזםבשנהראשונהאכלהארבהבשנההשנייהכילאבאוד'החיותבשנהאחתאלאזהאחר
זה בד' שנים ,וכן אמר ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה וגו'
וישאומריםכינקראגזםעלשםשגוזזאתהתבואה,וארבהלפישהואהרבשבמינים,וילקלפישהואלוקק
ולוחך את העשב וחסיל לפי שהוא כורת את הכל.
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נספח 2

דף מקורות ומידע
גורמים עלולים להפריע לגידול חקלאי
החקלאים :נזקי קרה חמורים בבקעה ובעמק הירדן

הקרה הכבדה ,שפקדה את הארץ בחודש הקודם ,גרמה לנזקים חמורים ביותר ,שכמותם לא זכורים זה זמן רב .לטענת התאחדות
החקלאים ,מאות פניות של מגדלים ,מאזורי בקעת הירדן ,עמק הירדן והגליל המערבי ,הגיעו למשרדי קנ"ט ,הקרן לנזקים בחקלאות,
ובהם דיווחים על אלפי דונמים שניזוקו.
מנכ"ל קנט ,דוד גינזבורג ,מסר כי "הקרה גרמה לנזקים קשים במטעי הבננות והאבוקדו בעמק הירדן,
וכמו-כן נפגעו גידולי ירקות הברד גרם לנזקים קשים בחקלאות.

הברד גרם לנזקים קשים בחקלאות
מאות חקלאים דיווח על נזקי ברד לקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות .עיקר
הפגיעה בפירות ,ירקות משתלות וכותנה
 - ynetפורסם14:23 ,16.10.02 :
מאות חקלאים פנו היום )ד'( לקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ודיווחו על נזקי
הגשם והברד העז אשר ניתכו הלילה ברחבי הארץ וגרמו לנזקים קשים לשטחי
החקלאות.
מדיווח ראשוני עולה כי האזורים שנפגעו בעיקר הם אזור
המרכז ,השפלה וחבל עזה .קריאות נוספות התקבלו גם מאזור
הצפון.
הענפים העיקריים שנפגעו הנם ענפי הפירות )בעיקר אפרסמון
והדרים( ,ירקות ופרחים בשטח פתוח ,משתלות וכותנה .בענף
הירקות הנזק חמור ביותר -מאות דונמים של תפוחי אדמה
וחסה ועשרות דונמים של סלרי ,גזר ,ברוקולי ,כרוב ועגבניות
נפגעו כתוצאה מהברד הכבד.
שמאי הקרן לביטוח נזקי טבע יצאו הבוקר לשטחי הגידול
החקלאיים במטרה להעריך את היקפי הנזק.
דוד גינזבורג ,מנכ"ל הקרן לביטוח נזקי טבע ,מסר כי "המגדלים
ברובם מבוטחים בתוכניות שונות על ידי הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות ,דבר המציל את המשקים מהתמוטטות כלכלית
מוחלטת ,ומאפשר להם להמשיך את קיום משקם".

69
המינהל לחינוך הדתי ,משרד החינוך ,שבטי ישראל  27ירושלים 91911

טל‘ 02-5604188 :פקס02-5602925 :

בס“ד

מדינת ישראל משרד החינוך המחלקה לחינוך לחיים בחברה ממ“ד

נספח 3

החרוב שנותן פירות
אך ורק לאחר  70שנים

פעם אחת היה חוני המעגל מהלך בדרך .ראה אדם אחד שהוא נוטע חרוב
אמר לו חוני המעגל :זה לכמה שנים טוען פירות?
אמר לו האיש :לשבעים שנה.
אמר לו :כלום ברור לך שתחיה שבעים שנה ותאכל ממנו?
אמר לו :אני מצאתי את העולם בחרובים ,כשם שנטעו אבותי לי  -כך אטע אני לבני.
ישב חוני לאכול ,נפלה עליו שינה ונתנמנם.
עלה צוק והקיף עליו ונתכסה מן העין וישן שבעים שנה.
כשננער ראה אדם אחד המלקט חרובים מאותו עץ.
אמר לו חוני :אתה שהוא שנטעת אותו?
אמר לו :אבי אבא.
אמר חוני :ודאי מנמנם הייתי שבעים שנה...
)מעובד מספר האגדה ,ע"פ תענית כג(.

סיפורו של זרע התמר במצדה
מתושלח  -הזרע העתיק ביותר בעולם
הזרע העתיק ביותר בעולם התגלה בשנת  1963במצדה .מחקרים גילו כי הוא בן לא פחות מ־ 2,000שנה! החוקרים הסקרנים
החליטו בשנת  2005לזרוע אותו בקיבוץ קטורה שבערבה .לאחרונה התרגשו לגלות כי הזרע נבט ,ועץ תמר צעיר־זקן החל
לצמוח .החוקרים החליטו לקרוא לעץ "מתושלח" ,על שמו של מתושלח המוזכר בתנ"ך ,אשר חי לא פחות מ־ 969שנים )ועדיין
צעיר יותר מזרע העץ שלנו.(...

סיפורו של זרע התמר במצדה
בשנת  70לפני ספירת הנוצרים כבשו הרומאים את ארץ ישראל והטילו עליה מצור .לוחמים יהודים רבים ברחו והתבצרו במעוז
מצדה ,אשר שימש בעבר ארמון למלך הורדוס .כמה חודשים הם חיו במקום עד שהבינו כי הרומאים מקיפים אותם ועומדים
לקום עליהם .בעצה משותפת החליטו כולם להתאבד יחדיו ,כדי להימנע מכניעה לרומאים .היהודים הותירו מאגרים רבים של
מזון כדי להוכיח לעולם כי לא הוכנעו בקרב אלא בחרו בעצמם במותם .הזרע שנמצא אלפיים שנה מאוחר יותר במצדה ,הוא
שריד ממצבורי המזון לאותו אירוע טרגי.
הנבטת זרע עתיק כל־כך היא דבר נדיר ומפתיע בהחלט .עם כל עלה שמצמיח העץ המיוחד ,החוקרים נרגשים מחדש .כיום
גובהו של "מתושלח" הוא  1.20מטרים .הוא אינו עץ תמר כפי שאנו מכירים כיום ,אלא זן מוקדם שלו ולמעשה אבי־אבות
התמר המודרני .החוקרים עדיין לא יודעים אם "מתושלח" הוא זכר או נקבה .הם ידעו זאת בעוד כמה שנים ,כאשר מתושלח
יצמיח תמרים ויתגלה כנקבה ,או אולי לא...
מספרים שבתקופה העתיקה עטפו אלפי עצי תמר את נהר הירדן .פירותיהם היו ידועים כבעלי סגולות מרפא .לא הייתם רוצים
לדעת כיצד הם נראו בדיוק? באמצעות גידול העץ "מתושלח" ובדיקתו ,נוכל למעשה להציץ לארץ ישראל שהייתה כאן לפני
אלפיים שנה .נוכל להביט אל העת העתיקה ואף לגעת בפיסת היסטוריה של ממש.
מאת אורית קופל פורסם 29/6/2008 :הכתבה מבוססת על תכנים באדיבות נענע 10
• שאלות ותשובות ביום שאחרי ההינתקות -ארגון צהר
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מבזקים

האמונה בכוחות שנטע בי ה'
מומלצת כפעילות פתיחה
הדבר הטוב שעשיתי השנה?
מי העריך אותו  /ראה אותו?
ארצה להתקדם בזה בשנה החדשה.
הצעד הראשון שאני אעשה

האמונה בכוחות שנטע בי ה'
להקרין
מהי התכונה של השמש,
הקובעת יותר מכל את העובדה
שהכול חושבים את השמש  -לברכה?
כמובן  -היכולת להקרין!
מה היה קורה אילו הייתה השמש,
בעלת אותה טמפרטורה ,אותה אנרגיה
אך לא הייתה מקרינה,
אלא מחממת את עצמה בלבד?
והרי יש כוכבים כאלה ,מה שקרוי
"חורים שחורים" שכח המשיכה שלהם
כל–כך חזק עוד כי אף קרן אור אחת
אינה מסוגלת להינתק מהם.
את מי הייתה אז השמש מעניינת?
איזה תועלת הייתה בה אז?
כך גם ,יהודי,
תפקידו הוא להקרין להאיר ,להיטיב לזולת
בהתאם למצוות אהבת ישראל,
בלי זה הופך הוא ל "חור שחור"
והרי הוא נברא להיות שמש!
)הרבי מלובביץ'(

השמש האישית
*אילו "מהקרניים" שלי חזקות יותר?
*מי מתחמם במיוחד מהשמש שלי?
*מי מסתנוור ממנה )חזקה לו מידי(?
*למי היית/ה בוחר/ת להאיר במיוחד אם היה הדבר תלוי בך?
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מבזקים

התיקון  -חשבון נפש מתחיל מבפנים
הצעה לשעור עיוני:

מטרת השיעור
התלמיד יחוש את היכולת שלו לתקן.
• לקרוא קריאה מונחה עם שאלות מנחות מתוך המאמר" :חשבון נפש מתחיל מבפנים)".מתוך דף
פרשת שבוע ,חב"ד .מצולם(.
• אפשרות נוספת ללמוד את הסיפור על הויכוח של ר' עקיבא עם טורנוסרופוס הרשע "מעשי מי
גדולים ,"..מצורף דף עבודה לדוגמא.
• בסיכום השיעור נשים דגש על "ההזדמנות שלי לתקן" ,...השותפות שלי בתיקון .מצוות שיש בהם
מצוות תיקון=השלמה" :מצוות מעקה"" ,...השבת אבידה"
שיעור חינוך:

מטרת השיעור
ניתן להתחבר למטרת השיעור העיוני.
לראות את החיים בכלל ,שמזמנים הזדמנויות רבות לתיקון ,לבחון את ההזדמנויות שלי לתקן ולבנות
במיוחד בתקופת תחילת השנה.
שעון ההזדמנויות שלי המוגדר והמפורט לגבי מקומות התיקון ותיקונם.

מהלך השיעור
פתיחת השיעור:
)לכיתות ו-ח( "שנה טובה" של שניצר או " למה לא הפי ניו ייר"
שעוני תשס"ח

מטלה :1
מלא/י בשעונים שלוש שעות ביממה ,בשבוע ,בשנה שידוע לך שאת/ה צריך/ה לעשות בהם תיקון.
דוגמאות:
• כל יום רביעי אימא שלי לומדת .נתבקשתי קבוע ביום זה לקחת חלק מוגדר בשמירת האחים ואני...
• תפקידי לנתק את הנורה במקרר לקראת שבת...
• לא מצליח לקום בבוקר.....
• כל יום ב" 18.30חגיגה" אצלנו בבית ...אני יודע שבתור אח/ות בוגר/ת יש ביכולתי לעזור או לפחות...
• אני אחראי על הקניות לקראת שבת ,ביום חמישי במכולת.
יש לחדד את הירידה בפרטים במילוי השעון בהתאם לכישרונכם ולהכרותיכם את בית התלמיד.
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מבזקים
מטלה :2
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל ...תאמין שאפשר לתקן...
שעוני תשס"ט

*סמן/י בצבע את שעת התיקון בשעון וצייני את ההקשר )באיזה יום בשבוע ,שעה ביממה ,בשנה וכ"ד(
הזמן

התיקון

הצעד הראשון

 .1הזמן ביום*)ציון על ידי כוכבית למטה :השכמה ,א .צהריים ,א .ערב ,יום שישי-ערב שבת ,בשעה 14:00
בצהריים ,אחר!(
 .2התיקון הרצוי על ידי
 .3הצעד הראשון שאני עושה לקראת התיקון שקבעתי.
הצעד הראשון...

סיכום במליאה :לשמוע את התלמידים ,לשאול שאלות מכוונות ומחדדות:
• איזו הרגשה מלווה את התיקון?
• אילו מכשולים בדרך?
• מי יראה בסביבתך את הצעד הראשון לתיקון?
• כיצד יגיבו הוריך על צעד זה ,לדעתך? ]או דמות אחרת?[
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