
סעודה וברכות  
 מה בשיעור?

יחידה זו עוסקת בברכות הנאמרות בסיום הארוחה - ברכת 
המזון וברכות אחרונות.

נפתח במשמעות אמירת ברכה אחרונה לאחר האוכל, נכיר 
את מגוון הברכות האחרונות המתאימות לכל מאכל, ונבין 

מדוע חשוב לא להתבלבל בין הברכות השונות. 
הראוי  ובאופן  השונות  הברכות  בתוכן  נרחיב  בהמשך 

לאמירת הברכה.

 משך השעור: 135 דק'

 הכנה ואביזרים:
תמונות של חפצים לפעילות פתיחת נושא. החפצים: כדור, 
מיטה, ספר חשבון, מחשב, עיפרון וכדומה – למי שאין לו 

אפשרות להקרין במצגת.
לוחות ושאלות  למשחק בינגו – לפעילות 3

 – הרשת  שהוציאה  אחרונות  לברכות  מעמד  מזכרת 
לפעילות 3

לוחות למבצע 'ברכות כראוי'.

מהלך השיעור:
פעילות 1

הופכים את האוכל לאוצר

 א. הצגה 

נציג את ברכי  החושבת על כך שכמעט כל היום שלנו 
עובר סתם כך בלי למצוא אוצרות: זמן השינה, האוכל, 

הלימודים וכדומה. יחד עם שרי היא מגיעה למסקנה שלא 
ייתכן וחייבים למצוא את האוצרות שמסתתרים בתוך 

מעשי החול שממלאים את היום שלנו.
נדון עם התלמידים בשאלה, כיצד נוכל להפוך כל חלק 

מהיום שלנו לאוצר זוהר?
חיים יצטרף לדיון ויסביר לנו שכל דבר שאנו עושים 

כמו שה' רוצה, הופך מיד את החפץ שבו אנו משתמשים 
לקדוש – והרי לנו אוצר עצום.

תמליל לקטע שמע: 
חלק א 'מחפשים אוצרות'

ברכי ושרי מכינות שיעורי בית.
ברכי: איזה שעמום.... שיעורי בית בחשבון...

שרי: נכון, הכי שווה זה למצוא אוצרות, כמו שמצאנו עד עכשיו בתפילה 
ובשבת...

ברכי: שרי, את יודעת מה אני חושבת?! כמעט כל היום שלנו עובר סתם 
ישנות בלילה, כשאנחנו אוכלות,  כך בלי למצוא אוצרות... כשאנחנו 
כשאנחנו משחקות בהפסקות וגם עכשיו כשאנחנו מכינות שיעורי בית 

בחשבון – אנחנו לא מוצאות שום אוצר!
שרי: לא יכול להיות! לא ייתכן שכמעט כל היום שלנו לא שווה כלום! 
החול  מעשי  בתוך  שמסתתרים  האוצרות  את  למצוא  חייבות  אנחנו 

שממלאים את היום-יום שלנו!
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נפנה אל התלמידים בשאלה, איך נוכל להפוך כל חלק 
מהיום שלנו לאוצר זוהר?

לאחר שנשמע את תשובות התלמידים נמשיך:

חלק ב- מחפשים אוצרות
חיים נכנס לחדר.

חיים: שלום, ברכי ושרי, למה אתן כל כך עצובות?
את  מחפשות  אנחנו  מהורהרות...  אנחנו  עצובות,  לא  אנחנו  שרי: 
האוצרות שמסתתרים בכל מה שאנחנו עושות במשך היום, בדברים 

שנראה שהם בכלל לא קשורים למצוות...
חיים: זה פשוט מאוד. כל דבר שאנחנו עושים כמו שה' רוצה, הופך מיד 

את החפץ שבו השתמשנו לקדוש – והנה לנו אוצר!

 ב. משחק- מחפשים אוצרות 

נראה לתלמידים תמונות של חפצים הקשורים ליום-יום  
ונבקש מהם לומר איך אפשר להפוך אותם ל'אוצר' )לכל 

תמונה יכולות להיות כמובן כמה תשובות נכונות(.
החפצים: כדור, מיטה, ספר חשבון, מחשב, עיפרון 

וכדומה.
בתמונה האחרונה נציג אוכל ונשאל כיצד נוכל להפוך 

אותו ל'אוצר'. תשובות אפשריות הן: אוכל כשר, לאכול 
כדי שיהיה כוח לעשות מעשים טובים, לתת לעני אוכל 

וכדומה.
כל התשובות נכונות אולם נכוון את הדיון גם לאמירת 

ברכה על האוכל - וזה יהיה נושא הלימוד היום – הברכות 
על האוכל.

 ג. דיון ומשימה בחוברת 

נדון עם התלמידים בשאלה מהי משמעותה של הברכה 

האחרונה – אמירת תודה לה' על האוכל שנתן לנו.
בשיעורים הקרובים נתמקד בברכות אחרונות – ברכות 

שמברכים לאחר האכילה. 

)להרחבת הדיון אפשר לדבר על הטובה שה' נתן לנו במגוון המאכלים, 
לעשיר  האוכל  את  ההופכים  השונים  ובמרקמים  בצבעים  בטעמים, 
"בחן  המזון:  ברכת  של  הראשונה  בברכה  אומרים  שאנו  כמו  ומגוון, 

בחסד וברחמים..." – "חן" מורה על היופי של המאכלים(.

נפנה לחוברת למשימה 1, ונבקש מהתלמידים לצייר 
מסגרת ולקשט את הדקלום.

פעילות 2

 ברכות אחרונות -
 מה מברכים?

 א.הצגה 

הלל אוכל ארוחת צהריים – שניצל ופסטה. בסיום הארוחה 
הוא חושב לעצמו, איך אגיד תודה לה'? הלל מנסה להיזכר 

בברכה האחרונה המתאימה ולא מצליח...

תמליל להצגה: למה חשוב לא להתבלבל בברכות?
הלל: אמא, תודה רבה על ארוחת הצהריים שהכנת לנו, היא הייתה כל 

כך טעימה!
הלל לעצמו: עכשיו אני צריך להגיד גם תודה לה', אבל אני לא מצליח 

להיזכר מה מברכים לאחר אכילת שניצל ופסטה... 
אולי אתם תוכלו לעזור לי, תלמידים יקרים? מהי הברכה האחרונה על 

אכילת שניצל? ועל אכילת פסטה?
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נשאל את התלמידים, איזו ברכה אחרונה הלל צריך 
לברך?

נסביר לתלמידים כי כדי למנוע בלבול, קבעו חכמים כמה 
נוסחים קבועים לברכות על המזון.

בחלק הבא של הפעילות נלמד איזו ברכה אחרונה 
מתאימה לכל מאכל, וכך נדע איך לומר תודה על האוכל 

שלנו.

 ב. משימות בחוברת 

נשאל את התלמידים מהם שבעת המינים? )פירות 
מיוחדים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ולכן יש להם 

ברכה אחרונה מיוחדת!(
במשימה 2 התלמידים ידגישו את המילים בפסוק 

שמתאימות לפירות שבעת המינים וימתחו קו לתמונת 
הפרי המתאימה. 

ברכה 'מעין שלוש' היא ברכה אחרונה שנאמרת אחרי אכילת מאכלים 
משבעת המינים: מיני מזונות שמקורם בחיטה ובשעורה; יין שמקורו 

בגפן )ענבים(. פתיחת הברכה וחתימתה בהתאם למאכל.

במשימה 3 התלמידים יפתרו מבוך שיחבר בין המאכלים 
לסוג הברכה המתאימה להם: המחיה והכלכלה, העץ ופרי 

העץ, הגפן ופרי הגפן.

  ג.התאמה 

נבקש מהתלמידים לענות אילו ברכות ראשונות מתאימות 
למאכלים שבמצגת: 

חלה, רוגלע, יין, רימון, תפוח, גזר, סוכריה
נשים לב להבדל בין רימון ותפוח – בשניהם הברכה 
הראשונה זהה )בורא פרי העץ( אך הרימון הוא פרי 
משבעת המינים והתפוח אינו משבעת המינים, ולכן 

הברכה האחרונה עליהם אינה זהה. 
- בסיום השקף, ולאחר שהתלמידים יענו נכון על כל 

המאכלים, נרשום בטור את הברכות הראשונות: המוציא 
לחם מין הארץ, בורא מיני מזונות, בורא פרי הגפן, 

- בורא פרי העץ )על פירות שבעת המינים(, בורא פרי 
העץ )על שאר פירות(, בורא פרי האדמה, שהכול נהיה 

בדברו

נמשיך מכאן לברכות האחרונות ונשאל את התלמידים, 
אילו ברכות הם מכירים.

בשקופית הבאה נראה טור המקביל לסוגי הברכות 
האחרונות:

- ברכת המזון, ברכת 'מעין שלוש', בורא נפשות
נזמין כמה תלמידים למחשב להתאים ברכה ראשונה 

לאחרונה.

 ד. משחק מסכם במחשב 

במצגת על התלמידים לגרור את תמונות המאכלים 
למקומם המתאים בטבלה.

בהמשך עליהם לסמן כל ברכה ראשונה בצבע שונה 
ולגרור את ההגדרה המתאימה מתחת לכל עמודה בטבלה.
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פעילות 3

ברכות אחרונות – 
מבינים את הברכה

 א. סיפור 

נספר את סיפור 'ההצלה בשואה' על חשיבות אמירת 
ברכת המזון.

סיפור: 'ההצלה בשואה'

מספר ר' שמעון, יהודי מבוגר מירושלים:
נולדתי בעיירה קטנה בפולין לפני המלחמה. יום אחד, כשכבר התקרבתי 
לגיל מצוות, הודיע ה'מלמד' לילדי הכיתה כי בעוד ימים ספורים יבחן 

אותנו רבה של לובלין, רבי מאיר שפירא זצ"ל, וכדאי שנתכונן היטב. 
רבי מאיר, שהתרגש והתרשם מהידע שהפגנו במבחן, אמר לנו: 'מגיעה 
לכם מתנה גדולה ועצומה, ואני עומד לתת לכם אותה עכשיו'. הוא פתח 
את ספר החינוך והחל לקרוא בפנינו: "כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו 
מצויים לו בכבוד כל ימיו". הוא חזר על המשפט שוב ושוב, ואמר, 'הנה 
לכם מתנה נפלאה. אני נותן לכם כאן הבטחה לפרנסה כל החיים. כדאי 
שתקבלו על עצמכם ילדים, מהיום והלאה, לברך ברכת המזון בכוונה 
ותקוים בכם ההבטחה'. ילדים רבים קיבלו על עצמם להקפיד על אמירת 
ברכת המזון מתוך הסידור בכוונה, כדברי החינוך, וגם אני קיבלתי על 

עצמי ועמדתי בכך יום יום ללא פשרות במשך כמה שנים.

עננים שחורים העיבו מעל שמי אירופה והגרמנים ימ"ש פלשו לפולין. 
הידועות  היהודים לסלקציות  והחלו באיסוף  הם הגיעו לעיירה שלנו 
לשמצה ומשם להשמדה רחמנא ליצלן. הייתי אז נער צעיר כבן שלוש 
לפי  נשאל,  אחד  וכל  העיירה  בכיכר  אותנו  כינסו  אחד  יום  עשרה. 

יוכלו לשרת את  התור, מה מלאכתו ומהן יכולותיו המקצועיות אשר 
העם הגרמני. לא ידעתי מה לומר. מה נער צעיר כמוני, שלא שלח ידו 
בשום מלאכה, יכול להציע. מי שלא נראה בעיניהם כבעל מלאכה יעילה 
נשלח בחזרה לצד השמאלי... התפללתי לריבנו של עולם שאנצל בזכות 
ברכת המזון שהקפדתי לומר בכוונה. בעודי מתחבט מה לומר, פנה אליי 
אדם מבוגר שעמד מאחוריי ואמר לי: 'תאמר שאתה טבח מקצועי ושאני 

העוזר שלך במטבח'.

כשהגיע תורי והגרמני ימ"ש הסתכל בי, נער נמוך קומה, הוא התפלא אך 
שאל אותי מהי המומחיות שלי. עניתי לו בביטחון שאני טבח ושה'עוזר' 
שלי עומד מאחוריי. נשלחתי יחד עם אותו יהודי לאחד ממטבחי הצבא 
לעמוד  הצלחתי  השם  בחסדי  הבישול.  במלאכת  והתחלנו  הגרמני, 
ליד  ישבתי  אני  ללחם,  רעבו  במחנות  היהודים  רוב  ובעוד  במשימה, 
הסירים. היו לי ירקות בשפע ואף אחד לא עקב אחריי. והנה כבר זכיתי 
ונתקיימה בי ההבטחה שמזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיו. כך במשך 
שנתיים תמימות עבדתי במטבח, ולא היה יום שבו חסר לי מזון ובשפע.

 ב. משימות בחוברת 

משימה 4 היא משימת התמצאות בסידור: התלמידים 
יחפשו בסידור את הברכות האחרונות: ברכת המזון 

וברכה 'מעין שלוש' ויענו על השאלות. 
בעקבות המשימה נשאל, איזו ברכה קצרה יותר? מדוע 
קוראים לברכה 'מעין שלוש'? התשובה: כי היא מסכמת 
בקצרה את שלוש הברכות הראשונות של ברכת המזון.
במשימה 5 יערכו התלמידים הקבלה בין ברכת המזון 

לברכת 'מעין שלוש'. האיורים יסייעו להבין את התכנים. 
נתעכב על מילים קשות כמו 'הזן', 'המחיה', 'הכלכלה' 

ונפרש אותן בעזרת האיורים וההקשר. 

משימה 6 היא משימת השלמה - הסבר ברכת 'בורא 
נפשות'. בחלקה השני יכתבו התלמידים  באופן חופשי  
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מהם הדברים שה' ברא כדי לסייע לחיים שלנו. חשוב 
לדון בכך שאף דברים הנראים לנו כמובנים מאליהם – 
יש להודות עליהם. אפשר לבקש לדמיין מה היה קורה 
אלמלא הם היו, למשל, איך היינו מסתדרים ללא מים 

וכדומה. 
נסביר את ההבדל בין לחם ומים לפירות וממתקים – מזון 

הכרחי ותענוגות, ועל הכול אנו מודים לה'.  

פירוש ברכת 'בורא נפשות' )מתוך קיצור שולחן ערוך(: 
וגם את מחסורם, זאת  אנו מברכים את הקב"ה, שברא את הנפשות 
אומרת - את כל הדברים ההכרחיים כדי לחיות כמו לחם ומים, ואנו 
מודים לו גם על כל שאר הדברים שברא, שאינם הכרחיים, אלא ברא 
אותם כדי להתענג בהם - כמו פירות וכדומה, על כך אנו מברכים אותך, 

חי העולמים.

 ג. בינגו סיכום 

כל תלמיד יקבל לוח בינגו שעליו כתובות תשע תשובות 
שונות . נקריא את השאלות  על פי הסדר וכל תלמיד 

יסמן בלוח שלו את התשובה הנכונה. תלמיד שגמר טור / 
שורה / אלכסון של תשובות נכונות יוכרז כמנצח. אפשר 

להמשיך עד סיום כל השאלות וניצחון כל התלמידים...
כמזכרת מהשיעור, שתוכל לשמש גם כמקור מידע 

לתלמידים, נחלק 'מעמד ברכת מעין שלוש ובורא נפשות' 
בצירוף הלכות קצרות' שהפיקה הרשת. 

לוחות למשחק הבינגו
עשרה לוחות ובהם טבלה של 3 על 3. בכל משבצת בטבלה מילה שונה 

מהמילים הבאות, בכל לוח מילים שונות ובסדר שונה. 
1. ברכת המזון בכוונה

2. בכבוד

3. טבח
4. ברכה 'מעין שלוש'

5. שאר תענוגות
6. פירות משבעת המינים

7. חכמים
8. תמר

9. יין
10. מיני מזונות

11. 'מעין שלוש' – על הגפן ועל פרי הגפן
12. בורא נפשות
13. ארץ ישראל

14. מאכלים שברכתם 'המוציא'
7 .15

16. ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד
17. האוכל שהכרחי לנו בשביל להתקיים

18. המזון
19. יציאת מצרים
20. ארץ ישראל

21. התורה
22. המצוות

שאלות למשחק הבינגו
1. על איזה מצווה הקפיד ר' שמעון, שבזכותה היה לו אוכל במהלך כל 

המלחמה? )ברכת המזון בכוונה(
מזונותיו  המזון  בברכת  הזהיר  "כל  החינוך:  בספר  כתוב  השלימו,   .2

מצויינים לו _______ כל ימיו" )בכבוד(
3. במה עבד ר' שמעון, שהציל אותו במהלך השואה? )טבח(

4. איזו ברכה מסכמת בקצרה את ברכת המזון? )ברכה 'מעין שלוש'(
5. בברכת 'בורא נפשות', אנו מברכים את ה' על האוכל ההכרחי שנתן 

לנו בשביל שנחיה וגם על ...? )שאר תענוגות(
6. מה המשותף לענבים, תמרים וזיתים? )פירות משבעת המינים(

7. מי קבעו את נוסח הברכות האחרונות? )חכמים(
8. לאיזה פרי משבעת המינים הכוונה במילה 'דבש'? )תמר(

9. מי אני? שותים אותי ואני תוצר של פרי משבעת המינים? )יין(
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'על   - 'מעין שלוש'  ברכת   - מברכים  אנו  מאכלים  מיני  אילו  על   .10
המחיה ועל הכלכלה'? )מיני מזונות(

11. איזו ברכה אחרונה אנו מברכים על היין? )'מעין שלוש' – על הגפן 
ועל פרי הגפן(

12. איזו ברכה אחרונה מברכים על מים, גזר ותפוח? )בורא נפשות(
 ______ בהן  שנשתבחה  פירות  הם  המינים  משבעת  פירות   .13

________? )ארץ ישראל(
14. ברכת המזון היא ברכה אחרונה על? )מאכלים שברכתם 'המוציא'(
15. 'על העץ ועל פרי העץ' - הכוונה לפירות שהם מ____ המינים? )7(

16. מהן המילים בברכת המזון המראות שאנו מודים על המזון שה' ייתן 
לנו בעתיד? )'ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד'(

17. בברכת 'בורא נפשות' אנו מברכים את ה' על שנותן לנו את כל 
מחסורנו, מה הוא מחסורנו? )האוכל שהכרחי לנו בשביל להתקיים(

18. על מה אנו מודים לה' בברכת המזון? )כל אחת מהתשובות הבאות: 
המזון, יציאת מצרים, ארץ ישראל, התורה, המצוות(

פעילות 4

אופן הברכה

  א. קטע שמע 

מוטי מסיים לאכול ארוחת ערב, הולך לחדר לסדר את 
הילקוט למחר, ולפתע נזכר שלא אמר תודה לה'. הוא רץ 

למטבח, אבל לא זוכר אם הוא יכול עדיין לברך, ואיפה 
הוא צריך לשבת..

תמליל לקטע שמע: 'מטעויות לומדים'
ו...  מוטי: ארוחת ערב אכלתי, נשאר לי רק לסדר את הילקוט למחר 

ואוישש!!!
חיים: מה קרה? קיבלת מכה?

מוטי: לא! נזכרתי במשהו חשוב! אני חייב לרוץ!

חיים: לאן לרוץ?
מוטי: למטבח...

חיים לעצמו בשקט: מוזר מאד... אני צריך לראות מה הוא עושה שם. מה 
הוא כבר היה יכול לשכוח במטבח - חתיכת חביתה? פרוסת מלפפון?   

כמה שניות שקט...
חיים לעצמו בשקט: זה ממש מוזר. מוטי נראה במצוקה! הוא מסתובב 

סביב השולחן במטבח, אני לא מבין מה הוא מחפש...
חיים בקול: מוטי, ארוחת ערב כבר הסתיימה!

מוטי בקול עצוב: וזו בדיוק הבעיה! נזכרתי ששכחתי לומר תודה להשם! 
ועכשיו אני לא יודע אם מותר לי עדיין לשבת  ולברך את ברכת המזון.
חיים: אני ארוץ לשאול את אבא ואחזור לתת לך תשובה. ואני חושב 
שזה באמת רעיון טוב, ללמוד בדיוק את ההלכה, איך מתאים לברך 

ברכה אחרונה. 

 ב. סיפור יונת הזהב, והצגה 

נספר את הסיפור על יונת הזהב המביע את מסירות הנפש 
לומר ברכת המזון במקום האכילה

סיפור: 'יונת הזהב'
רבה בר בר חנה הצטרף לשיירה שהלכה למקום מסוים. כשהם עצרו 
לארוחת צהריים, הוא נטל את ידיו לסעודה ואכל לחם, אך שכח לברך 

ברכת המזון.
אחרי שהשיירה יצאה לדרכה נזכר רבה כי עדיין לא בירך, וביקש לחזור 
למקום שבו אכל, מכיוון שההלכה קובעת שיש לברך את ברכת המזון 

באותו מקום בו נערכה הסעודה.
"מה אעשה?" אמר לעצמו. "אם אומר לשיירה שאני רוצה לשוב על 
עקבותיי כדי לברך ברכת המזון, הם יאמרו לי: 'ברך כאן, הרי בכל מקום 

בו תברך בורא העולם ישמע את ברכותיך'?
)ניתן לעצור ולשאול את התלמידים מה לדעתם רבה יעשה עכשיו?(

"מוטב שאומר להם ששכחתי יונה עשויה זהב."
וכך היה, הוא ביקש מאנשי השיירה להמתין לו, כיוון שהוא שכח במקום 
החניה יונה עשויה מזהב. האנשים כמובן הבינו לרוחו והסכימו לחכות 

עד שילך ויביא את התכשיט היוקרתי.
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הלך רבה בר בר חנה, בירך את ברכת המזון, ואז אירע לו נס ובמקום 
הופיעה יונה של זהב!

לאחר הסיפור 'יונת הזהב'  נדון עם הילדים על הדרך 
שבה יש לברך את ברכת המזון.

מה אנו לומדים מהסיפור? 
תשובה: שחשוב להקפיד לברך ברכת המזון דווקא במקום 

שבו אכלנו את הארוחה. 
)גם את ברכת 'מעין שלוש' עלינו לומר במקום האכילה(

מדוע רבה בר בר חנה חזר על עקבותיו והסתכן?
איך מתאים וראוי לדבר כך עם הקב"ה ולומר לו תודה?

 ג. משימה בחוברת והלכה 

את ברכת המזון וברכה 'מעין שלוש' עלינו לומר בכוונה 
גדולה ומתוך כבוד. מהי ההלכה? 

במשימה  7 נקרא ביחד את ההלכות הכתובות במסגרת, 
ונבדיל בין ההלכות המלמדות את הרצוי, להלכות 

המלמדות את האסור.

 ד. משימה בחוברת 

משימה 8 בחוברת עוסקת באופן אמירת ברכה אחרונה. 
מהתמונה יוצאים חצים - התלמידים ישלימו את כללי 

אמירת הברכה.

 ה. הצגה ומשימות בחוברת 

נציג את מוטי שיודה לתלמידים על הלימוד החשוב 

ומחליט שמהיום והלאה הוא יקפיד לברך לפי ההלכה. 
מוטי יזמין את התלמידים להצטרף להחלטתו.

תמליל הצגה – מוטי: תודה לכם, תלמידים יקרים! בזכותכם אני יודע 
איך צריך להתנהג כשמברכים ברכה אחרונה! מהיום אני מחליט בלי 
נדר להקפיד לברך ברכות אחרונות בדיוק לפי ההלכה! רוצים גם אתם 

להצטרף להחלטה שלי? אתם מוזמנים לפתוח את חוברת העבודה!

במשימה 9 התלמידים יקיפו בחוברת את ההחלטה הטובה 
המועדפת עליהם כ'מטבע' מן האוצר, יציירו ויוסיפו לו 

מסגרת.
במשימה 10 התלמידים יגזרו את המטבע המתאים מדף 

הגזירה וידביקו אותו בתיבת האוצרות.
שקף משימה 10 בחוברת

הצעה להפעלה יישומית:
במהלך השיעורים בנושא סעודה וברכות, מומלץ לעשות 

בכיתה מבצע 'ברכות כראוי', הכולל אמירת ברכות 
אחרונות באופן הראוי ושינון בעל פה של ברכת 'מעין 
שלוש' ו'בורא נפשות'. כך נחבר את לימוד ההלכה עם 
המעשה בפועל. ראו נספח  - לוחות ליישום המבצע.  

אפשרות נוספת להפעלה יישומית: 
לערוך סעודה בכיתה – כל תלמיד יביא סוג אחר של מאכל 
ויישמו את הברכות עליו, אפשר גם לערוך 'סעודת אמנים'.
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