
כשרות - מה ולמה?  
 מה בשיעור?

מכיוון  הכשרות  על  השמירה  לחשיבות  מוקדש  השיעור 
בקצרה  נסקור  הנפש.  על  משפיע  כשר  שאינו  שאוכל 
חששות שונים לכשרות מאכלים, נכיר את גופי הכשרות 
ותפקידם ונזהה חותמות כשרות על מוצרי מזון. כמו כן, 
שאינו  מזון  מאכילת  ולהימנע  להתגבר  בקושי  נעסוק 
בהכשר מהודר, ונמצא פתרונות וחיזוקים שיעזרו לנו בכך.

 משך השעור: 90 דק'

מהלך השיעור:
פעילות 1

מה נכנס לגוף?

  קטע שמע ודיון

נתחיל את השיעור בדו-השיח המובא בחוברת. שרי וברכי 
שואלות מה זה כשרות ולמה זה חשוב. 

בשלב זה נשמיע את קטע השמע:  'מה נכנס לגוף?'.  
בקטע השמע מגיעים הילדים למסקנה שאוכל משפיע על 

הגוף והופך להיות חלק ממנו, לכן יש להיזהר ולהימנע 
מלאכול אוכל לא בריא או מקולקל. בסיום מעלים הילדים 

את השאלה, האם אוכל משפיע גם על הנשמה.

'מה נכנס לגוף?'  
הלל: 'אחחח, כל כך כואבת לי הבטן!'

מוטי: 'אוי, מסכן. אתה חולה היום? מישהו הרביץ לך?'
הלל: 'זה הכול בגלל המעדן...'

מוטי: 'בגלל המעדן?! איך מעדן יכול לגרום לכאב בטן?'
שרי: 'במקרר יש שישייה של מעדנים מקולקלים. הלל לא ידע ואכל 

מעדן מקולקל. עכשיו כואבת לו הבטן מאוד'. 
לזה  קוראים  הלל.  של  הקיבה  על  השפיע  המקולקל  'המעדן  ברכי: 

'קלקול קיבה'.
חיים: 'אף פעם לא חשבתי שהאוכל כל כך משפיע על מי שאוכל ממנו!'
שרי: 'האוכל הופך להיות חלק מהגוף שלנו, לכן צריך להיזהר לא לאכול 

מאכלים לא בריאים'.
ברכי: 'האוכל משפיע על הגוף, האם הוא גם משפיע על הנשמה?'

מוטי: 'על הנשמה? לא נראה לי, אוכל זה גשמי ונשמה היא רוחנית!'
 

פעילות 2

מזון לנשמה 

 א. דיון הצגה/ קטע שמע 

כאן המקום לפתוח דיון עם התלמידים:
האם אוכל יכול להשפיע על הנשמה שלנו? האם יש אוכל 

שמקלקל את הנשמה ואוכל שטוב לנשמה? מה הנשמה 
בכלל מקבלת מהאוכל?

נציג לתלמידים את המשך הדיון בהצגה  'מזון לנשמה' .

הצגה – 'מזון לנשמה'
ברכי: 'אני חושבת שאם האוכל הופך להיות חלק מהגוף, אז צריך לשים 
טוב טוב לב מה מכניסים לפה, כי אנחנו לא רוצים שדברים לא טובים 

יהיו חלק מהגוף שלנו'.
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חיים: 'דברים מקולקלים, דברים לא בריאים'.
ברכי: 'אתם יודעים מה אני חושבת? שזה קשור גם לכשרות!'

מוטי: 'לכשרות?'
ברכי: 'כן, ה' לא מרשה לנו להכניס כל דבר לפה, כנראה לא כל דבר 

מתאים להפוך להיות חלק מיהודי'.
שרי: 'אתם ממש צודקים! ממש לא כל דבר מתאים להיות חלק מגוף 
של יהודי. בדיוק אתמול אבא הסביר לי שהמזון הכשר שאנו אוכלים 
משפיע עלינו להיות טהורים יותר, בעלי מידות טובות יותר, ומבינים 

יותר את התורה'.

 ב. משימה בחוברת 

משימה מס' 1 תסכם את הדיון. התלמידים ישלימו את 
המשפטים מתוך התרמילון: 'אוכל כשר את הלב מטהר 

ובזכותו נעשים טובים יותר. עדינים נעימים ורחמנים ואת 
התורה אוהבים ומבינים'.

 ג. סיפור 

אפשר לשלב את, הסיפור 'אוכל לא כשר מפריע ללימוד', 
המדבר על הנזק הנגרם מאכילת מאכל לא כשר.

סיפור 'אוכל לא כשר מפריע ללימוד'
לפני שנים רבות גרה בעיירה רחוקה משפחה יהודית ולה כמה בנים 
הצליחו  בישיבה,  כך  ואחר  ב'חדר'  למדו  הילדים  כל  וטובים.  חכמים 

בלימודיהם ונעשו תלמידי חכמים גדולים. 
האותיות  את  לקלוט  הצליח  לא  בלימודים,  התקשה  הקטן  האח  רק 
הקדושות. ואחרי שהוא קלט סוף סוף את אומנות הקריאה, הוא לא 
הבין חומש עם רש"י. בהתחלה ההורים חשבו שהילד אולי לא כל כך 
חכם, הם אהבו אותו ועזרו לו בלימודים. אבל אז הם שמו לב למשהו 
מוזר - כל דבר שלא היה קשור לקדושה - הילד פתר בלי שום בעיה. 
הוא היה פותר תרגילים קשים בחשבון וגם כל מיני תשבצים וחידות. 
למד מהר שפות שונות, ורק כשהיו צריכים ללמוד משהו קדוש, המוח 

שלו כאילו נסתם.
הם מיהרו אל הצדיק, ר' עקיבא איגר, והתייעצו מה לעשות - הבן חכם 

אבל דברים קדושים הוא לא קולט. 
ר' עקיבא איגר אמר שהילד כנראה אכל מאכל שאינו כשר, אשר מפריע 
לו להבין דברים שבקדושה. הוא צריך לקבל על עצמו מהיום לאכול 

תמיד אוכל כשר.
ההורים נבהלו כי הם מקפידים מאוד על כשרות. הם שאלו את בנם 
אם הוא אכל פעם משהו מחוץ לבית, והתברר כי אמנם, ביום הראשון 
שלו בחדר, בדרך חזרה הביתה, הוא וחבר שלו עברו ליד אולם חתונות, 

והטבח כיבד אותם בשניצלים שהכין לחתונה שתוכננה לאותו ערב. 
את  הכין  הוא  בשר  מאיזה  אותו  ושאלו  הטבח  אל  ההורים  מיהרו 
השניצלים, והטבח הודה בצער שהוא בישל בשר שנחשב כשר, אך 

מאוחר יותר התברר לו שהאדמו"ר הזקן הכריז שהבשר אינו כשר.
מאותו יום קיבלו על עצמם ההורים והבן להקפיד על כל מה שנכנס 
לפיותיהם ומאז החל הילד לקלוט ולהבין גם דברים שבקדושה, וזכה 

להיות תלמיד חכם כמו כל אחיו.

פעילות 3

 לאכול כשר –
 זה לא כל כך פשוט  

 א.דיון ומשחק 

נפתח דיון: הבנו עד כמה חשוב לאכול כשר - מפני 
שה' ציווה אותנו על כך ומשום שאוכל כשר משפיע על 

הנשמה שלנו. 
נחשוב על דוגמאות מארוחות של הילדים, למשל חביתה 

וסלט )חשוב לבחור דוגמה של מוצר פשוט שקונים 
בחנות, כמו שימורי ירקות, עוגה וכדומה( ונשאל – מה 

יכול להיות בעייתי במאכלים הללו מבחינת כשרות? 
למשל, תולעים בחסה או קמח לא מנופה. 
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אפשר להציע משחק בו כל קבוצה תחשוב על כמה 
שיותר חששות כשרות בכל מוצר. אין הכוונה שיגידו 

שאין 'חותמת הכשר', כי כרגע הלימוד הוא על מה ניתן 
ההכשר ולא על חותמת הכשרות עצמה.

 ב. משימה בחוברת 

לאחר שנשמע את התשובות השונות נקרא עם 
התלמידים את ההלכות בחוברת ונדון עמם על חששות 
הכשרות במאכלים שונים. במשימה 2 התלמידים ימתחו 
קו בין מאכלים לחששות כשרות העלולים להיות בהם. 

לכל מאכל יכול להיות יותר מחשש אחד, למשל, תפוח: 
מעשר, עורלה ותולעים.

פעילות 4

גופי כשרות - יש מי 
שעושה את זה בשבילנו 

 א.הצגה 

נמחיז את ההצגה: 'יש מי שעושה את זה בשבילנו'  
בהצגה החמישייה דואגת שהם לא יכולים לבדוק בעצמם 

את כשרות המזון. ברכי מרגיעה ומסבירה את המושג 'גופי 
כשרות'.

'יש מי שעושה את זה בשבילנו!'  
שרי: 'אוי ואבוי! איך אנחנו יכולים לבדוק את כל זה? מה, נרוץ לשדה 

לבדוק מתי שתלו את העצים?'
מוטי: 'מה, נקנה זכוכית מגדלת לבדוק אם יש חרקים?'

'איך נדע איך מכינים את כל המאכלים והאם יש בהם רכיבים  הלל: 
אסורים?'

חיים: 'יששש! נקים חבורת בלשים שתעקוב אחר היצרנים ונגלה את 
כל הסודות המסתוריים!'

ברכי: 'אל תיבהלו כל כך, חבר'ה. וחיים, אל תקים שום חבורה בינתיים. 
בדיוק בשביל זה קיימים גופי הכשרות'.

שרי: 'גופי הכשרות?'
ברכי: 'כן. אבא הסביר לי שגופי הכשרות אלו ארגונים המומחים בהלכה 
וכן באופן הייצור של המאכלים השונים, הם עוקבים במקומנו אחרי 

היצרנים השונים ומוודאים שהכול כשר'.

 ב. משימה בחוברת 

במשימה מס' 3 ישלימו התלמידים מתוך התרמילון את 
המשפט המסביר מהם גופי כשרות. 

חיים משקף מחשבה אפשרית, שבעצם לא נותר לנו מה 
לעשות, והתשובה לכך מופיעה בשעשועון - משימה 

4:  'לבדוק שיש חותמת כשרות על המוצר' - כאשר אנו 
קונים בחנות או כאשר מכבדים אותנו במאכל.

במשימה 5 התלמידים מתבקשים לאסוף עטיפות של 
מוצרי מזון ולגזור מהן חותמות כשרות ולאחר מכן 

להדביק אותן במקום המיועד בחוברת. במהלך הפעילות 
נזכיר את שמות גופי כשרות שגזרנו והדבקנו.

 ג. דיון 

נעלה יחד לדיון את השאלה, מדוע כל אחד אוכל על 
פי הכשר אחר. נדגיש כי כל ילד נוהג לפי הכללים של 

המשפחה שלו.

כשרות מה ולמה?כשרות

70



פעילות 5

לפעמים קשה מאוד...  

  א. קטע שמע ודיון  

נפתח בקטע שמע 'לפעמים קשה מאוד' העוסקת בקושי 
להקפיד על כשרות ומציעה דרכים להתגבר על הקושי.

נשאל את התלמידים, האם גם לכם לפעמים קשה 
להתאפק ולא לאכול משהו שלא בהכשר מהודר? איך 

אתם מתגברים? מה אתם אומרים לעצמכם?

 ב. משימה בחוברת 

במשימה 6 התלמידים יצבעו את הדרכים שיכולות לעזור 
להם להתגבר. אפשר להזמין את מי שרוצה לשתף את 

הכיתה בבחירתו.

פעילות 6 וסיכום:

מיישמים

 א. משימה בחוברת 

במשימה 7 התלמידים יגזרו מטבע חדש וידביקו אותו 
בתיבת האוצר:

'גם אנחנו מקיימים בשמחה את מצוות הכשרות'

 ב. משימת לבית 

התלמידים יסמנו לעצמם כוכב מיוחד בכל פעם שיתגברו 
ולא יאכלו מאכל ללא הכשר. כדאי מאוד! כתבו באיזו 

עצה של החמישייה השתמשתם כדי להתגבר.
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