
נטילת ידיים של בוקר 
על פי – הלכות והליכות חלק א, הלכות תפילה פרק ב’: א-י

תכנון מערך למידה של נושא נטילת ידיים של שחרית בכתה ד’ לפי עקרונות חב”ד 
ובהתאם לערכה ‘בשבילי ההלכה’.

נתבונן בתכנית הלימודים ונשאל את עצמנו:

באיזה נושא מופיע נטילת ידיים בשחרית?- הלכות תפילה

כמה שעות לומדים בהלכות תפילה? 10 שעות חובה ו3 שעות העשרה.

מהו היקף השעות שאקדיש לנושא זה מתוך 10 השעות? באילו כיתות נוספות נושא זה 
נלמד? )בכיתות א-ב ברמה של חשיפה( כלומר רק בכתה ד’ נלמד נושא זה.  

מהם הפרטים העולים מהחומר?  

נתבונן בספר ‘הלכות והליכות’

מהם גדרי המצווה )מי, מתי, איך וכד’(? איזה סעיף עונה על איזו שאלה. מהו המינון? 
מה ללמד קודם? למה? מה הערך העולה ממצוות נטילת ידיים?

לפי החומר ומידת האינטנסיביות - היקף השעות: שעתיים לימוד

מהי התובנה הקשורה לחיי התלמיד העולה מהתכנים? 

ננסח תובנה רלוונטית לחיי התלמיד.

שלב ב’: לתכנן את השיעורים
מהן המטרות ההישגיות בשיעור? 

נציב מטרות מול תכנים – לשני השיעורים

מהם ההישגים אותם עלי להשיג בלימוד התכנים? 

מסמך ההישגים המפורט מובא באתר ללימודי תושב”ע של משרד החינוך:
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ההישגים והמטרות לשני השיעורים

1. הישג 6 - ערכים 

להתכונן  בטהרה  היום  את  להתחיל  קדושה  ידיים-  לנטילת  בטעם  יתבונן  התלמיד 
לעבודת היום- ככוהנים בבית המקדש- ראשית עריסותיכם תרומה לה’. דעת

2. הישג 2 – מושגים בינה

התלמיד יגדיר את המושגים:
שעת הדחק,  נטילת ידיים, כהנים )באופן כללי(, כח גברא

אדום  בצבע  המושגים   – צבעים  בשני  בספר  צבועים  המושגים  לב,  שימו  למורה: 
הם מושגים הקשורים לנושא מסוים- כמו המושג ‘נטילת ידיים’. המושגים הצבועים 
בצבע כחול הם מושגים כלליים כמו המושג ‘שעת הדחק’. בכתה ד לא נבחין בין שני 

סוגי המושגים.
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3. הישג 5 – הבנה ויישום  

התל’ יאתר את פרטי ההלכות בהתאם לגדרי המצווה:

מי? אם לא כתוב בפירוש מי- מדובר על כולם

מתי? )סעיף א(

אופן:

מה צריך? )סעיף א(	 

מה אסור לעשות לפני הנטילה- הליכה, נגיעה )סעיפים ב, ג(	 

במה? ) סעיף ד(	 

איך –סדר הנטילה:  )ה, ו,	 

מה לעשות/לא לעשות עם מי הנטילה) סעיף ד(	 

אופן הנטילה בנסיבות מיוחדות )סעיפים ח-י( 	 

אופן - לתוך כלי )סעיף ט(	 

התלמיד יישם את ההלכה של נטילת ידיים בשעת דחק באירוע מתאים.



הדגמת מערכי השיעור – בהתאם לערכה: ‘מטיילים בשבילי ההלכה’
)להרחבה על ערכת בשבילי ההלכה ראו מצגת הדגמה באתר הרשת: מצגת הדגמה 

לערכה ‘בשבילי ההלכה’(

שיעור 1
המטרות: 

התל’ יתבונן בטעם לנטילת ידיים- קדושה להתחיל את היום בטהרה להתכונן 	 
לעבודת היום- ככוהנים בבית המקדש- ראשית עריסותיכם תרומה לה’. )מוקד 

למידה ערכים – הישג 6( 

התל’ יגדיר את המושג ‘נטילת ידיים’, כח גברא )מוקד למידה – מושגים – הישג 2( 	 

התל’ יאתר את הנושאים אותם ילמד באמצעות כותרות משנה בהקשר, ויקשר 	 
לגדרי ההלכה. )מוקד למידה – מבנה- הישג 4( 

הלכה  וגדרי  מבנה  המצווה:  לגדרי  בהתאם  ההלכות  פרטי  את  יאתר  התל’ 
בסיסיים- מי, מתי , אופן:  איך נוטלים? מה לעשות/לא לעשות עם מי הנטילה 

 )מוקד למידה – הבנה ויישום - הישג 5( 	 

המסר: אנחנו קדושים כמו הכהנים ולפני כל עבודה קדושה דרושה הכנה. קדוש= 
מובדל – נכנסת למשהו אחר. כמו ההכנות לשבת , לתפילה. 

מהלך השיעור

פתיחה: גם אנחנו כהנים! 

נציג את דן הידען והוא יפנה לתלמידים שאלה: מהו כהן גדול ומהו תפקידו? איך הוא 
מתכונן לתפקיד? נוטל ידיים ורגלים מהכיור- בבית המקדש.

איזה מצווה זה מזכיר לכם? נטילת ידיים

היום נטייל באתר ‘נטילת ידיים’ ונכתוב במחברת נטילת ידיים פרק ב

נביא תמונה של ילד ונשאל יש משהו משותף  בין הכהן הגדול לילד?

אנחנו מתכוננים כמו הכהנים.

נרחיב את ההתבוננות במסר:

ה’ של היהודי; כהן קדוש-  בין עבודת הכהנים בבית המקדש לעבודת  ניתן להשוות 
אנחנו קדושים ולפני העבודה. 

אנחנו והכהנים מתכוננים

מה בעצם אנחנו עושים לפני?

ניתן להראות כמה תמונות הקשורות לדברים שעושים לפני שבת וכד’ + כותרת 

המושג הכנה – פעולה שמבדילה אותך בין מצב אחד לבין מצב שני ובפרט כאשר יש 
משהו חשוב שיש לעשות. 

כשאנחנו מתכוננים ליום החדש – לעבודת ה’ ביום החדש – מה אנחנו מבדילים בין 
המצב הקודם



למצב החדש - מה היה המצב הקודם? ומה המצב החדש? – לבדוק בסעיף.

נשלים בדף העבודה לצד החותמת של התרמיל את הערך שלמדנו: 

אנחנו כמו הכהנים מתכוננים בכל בוקר לעבודת ה’ על ידי נטילת ידיים.

פעילות 1 נטילת ידיים – מי ומתי? 

דן הידען ישאל את הילדים לאן הולכים., מהו האתר בו נטייל היום?

נכתוב במחברת כותרת: שם האתר - נטילת ידיים.

נגדיר ביחד עם הילדים מהי נטילת ידיים? – פעולת רחיצת הידיים בבוקר בעזרת נטלה 
כהכנה לעבודת ה’. 

כדי שנוכל להכיר טוב את האתר . נשאל את השאלות הקשורות למצווה?

העולות  השאלות  את  ולהציף  המשנה  בכותרות  לעיין  התלמידים  את  יפנה  הידען  דן 
בנושא.

התל’ מחתימים במחברת את החותמת סמליל שעונה על השאלה מי )מי חייב במצווה(: 
למישהו  קשורות  שמצוות  הנחיה  אין  שאם  להבהיר  )ניתן  ‘כולם’  וכותבים-  מחתימים 

מסוים הכוונה היא שכולם חייבים בהם(

מחתימים את החותמת- מתי במחברת ובודקים בסעיף א מתי נוטלים ידיים.

פעילות 2 נטילת ידיים –איך? 

נראה איך מקיימים זאת להלכה? 

נגדיר את המושג ‘כח גברא’ המובא בסעיף ט’. ונפנה למשימה העוסקת בסדר הנטילה 
נוטלים כאשר הכמות של המים  כיצד  ונראה  נעמיק  גברא.  כח  ובמושג  ג-ו(  )סעיפים 
– דברי אדה”ז  )משימה שלישית בדף העבודה  ליטול שלוש פעמים  ניתן  ולא  מועטת 

בסעיף ה(.

סיום מדגימים נטילת ידיים 

דן הידען יזמין את אחד הילדים שרוצה להראות איך הוא מתכונן בבוקר כמו כהן לעבודת 
ה’. נדגים את שלבי הנטילה עם נטלה וקערה:  אחד התלמידים ישכב על שני כיסאות , 

יתעורר וידגים את אמירת מודה אני ונטילת ידיים.



שיעור 2 
המטרות: 

התלמיד יגדיר את המושגים הבאים: שעת הדחק, 	 

התל’ יאתר את פרטי ההלכות בהתאם לגדרי המצווה: 	 

אופן הנטילה בנסיבות מיוחדות )סעיפים ח-י( 

אופן- לתוך כלי , בכח גברא)סעיף ט(

התלמיד יישם את ההלכה של נטילת ידיים בשעת דחק באירוע מתאים.	 

המסר: תמיד צריך להיצמד להלכה גם כאשר קשה מאוד ניתן לפתור בעזרת ההלכה 
את הבעיות אך לכתחילה להימנע מבעיות???

פתיחה – מה עושים?  

דן הידען יציג לפני התלמידים מקרה שקרה לו. הלכתי לישון ושכחתי להכין נטילת 
ידיים ליד המיטה. לפי ההלכה אסור ללכת ארבע אמות ללא נטילת ידיים. ניסיתי 
לקרוא לאחד מבני הבית שיבוא ויביא לי נטילת ידיים. אבל אף אחד לא היה בבית? 

אז נשארתי במיטה רעב וצמא עד שאמא שלי חזרה מהקניות...

נחשוב ביחד האם נהג נכון, מה היה צריך לעשות. 

ננסח את התשובה  הידען.  לדן  ונענה  ובמנהג חב”ד  ב  נפנה לבדוק בהלכה. סעיף 
והציטוט בדף העבודה.

פעילות 1 מהי שעת הדחק?

לנו  שיהיה  לקרות  מקרים שעלולים  עוד  יש  הידען.  לדן  המקרה שקרה  את  ראינו 
קשה ליטול בהם ידיים. איך נקרא לזה בהלכה? ‘שעת הדחק’. 

‘שעת דחק’)המורה   – ונגדיר את המושג  מושג’  לי  ‘יש  נפתח את המחברת במדור 
יכולה להיעזר ב’אלפון המושגים שלי’ להגדרה מדויקת, אל חשוב שהתלמידים לבד 

יביאו דוגמאות ל’שעת הדחק’ בהקשר לנטילת ידיים(.

מחתימים במחברת את החותמת איך- וכותבים כותרת איך ליטול ידיים בשעת הדחק.

פעילות 2 מה עושים בשעת הדחק?

בודקים בסעיפים ח-י וממלאים טבלה בדף העבודה.

ניתן לתת לכל זוג סעיף אחר ואחר כך ידווחו במליאה.

לאחר הטבלה ניישם את ההלכה במקרים נתונים. במקרה השני מובא שרוצים לנהוג 
נכון. כלומר,  נברר עם התלמידים מדוע הדבר איננו  לכתחילה כמו בשעת הדחק. 

ננהג לכתחילה כפי שצריך רק אם אין ברירה אז ניעזר בהקלות של שעת הדחק.

סיום- מציגים שעת הדחק

לסיום: כל זוג מציג את אחד מהמקרים שלך שעת הדחק מסעיפים ח-י ופתרון. התלמידים 
ממלאים את העמודות הריקות בטבלה.

לחילופין ניתן להביא סיפור על המאמץ שחסידים עושים לעשות נטילת ידיים ומהדרים 
וכד’


