
מיפוי בהלכה - כיתה ו

מה במיפוי?
מיפוי התכנים לכל הנושאים הנלמדים, והפניות לחומרי עזר הקיימים ברשת.  

בחודש זה נלמדים הנושאים הבאים:

נושא א: הקדמה: ל”ט אבות מלאכה

נושא ב: משחקים בשבת

נושא ג: תופר, קורע

נושא ד: כותב

נושא ה: מוחק

)מיפוי זה מתייחס לספר ‘הלכות והליכות’ בנוסף כדי להתכונן למבחן הבוגר יש 
להתייחס לקבצי התאמה לקיצור שולחן ערוך מקור חיים, רשימת המושגים שיש 

ללמדם למבחן מרוכזת בקובץ מושגים למבחן(

מצורף הצעות לפעילויות וחומרי עזר חדשים בכיתה בנושא: ‘הקדמה לל”ט אבות  
מלאכה’ 

ב"ה

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AbJmSH9j5eAG-v_stjdjBSAuUNqObHdV?ogsrc=32
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tZFtiuk3X7FYiqAmqJ1M2It0PArzcvct?ogsrc=32


נושא א: הקדמה לל”ט אבות מלאכה - מיפוי תכנים
פרק ז, סעיפים א א-ו

 מקור המצווה )הישג 1(. 1

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

פרק ז סעיף א- מצוות עשה: “שמור את יום השבת לקדשו” )דברים ה, יב(

מצוות לא תעשה: לא תעשה כל מלאכה” )שמות כ, יז(

גדרי ההלכה:. 2

  מי? סעיף ב’: כולם חייבים, וכן יש חובה לדאוג שלא תיעשה מלאכה 

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

ברכוש שלי בשבת כגון: רכב אישי פרטי” למען ינוח שורך וחמורך”

 מתי? ביום השבת. החל מזמן כניסת שבת ועד יציאתה  )כפי המפורט 
להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

בלוח הזמנים, ראו גם מושג: “שבת” ברשימת מושגי התוכן והגדרתם.

מושגים:. 3

 מושגי תוכן

הערה: במסמך זה הגדרנו מושגים שאינם מוגדרים בספר ‘הלכות והליכות’. 
בצד המושגים המוגדרים בספר ישנה הפניה לסעיף המתאים. 

שבת - היום השביעי והקדוש בשבוע שבו אסור לעשות כל מלאכה - כפי  
שהקב”ה שבת ממלאכתו ונח ביום השביעי לבריאת העולם. השבת היא 
גם זכר ליציאת מצרים - ונחשבת לאות - סמל לקשר בין הקב”ה לבני 

ישראל. ראו גם ערך ‘מלאכה בשבת’.

ל”ט אבות מלאכה - סעיף ד’ 

אב מלאכה - סעיף ו’ 

תולדה - סעיף ו’  

מושגי בסיס

אסור מדאורייתא, מדברי ספרים/ מדרבנן  - ראו אלפון מושגים 

  ערכים ערך מרכזי לכל מלאכות ומצוות שבת. 4

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה’ הוא בורא ויצר העולם 
בשישה ימים ונח ביום השביעי:

בשבת  אחד  מצד  שלנו:  האמיתית  למהות  שבועית  תזכורת  היא  השבת 
אנו מצווים להמנע ממלאכת יצירה ובכך להזכיר לנו שה’ הוא היוצר וכל 

פעולותינו בששת הימים מגיעים מכח ה’. 

היום  את  ולהקדיש  החולין  מעניינני  עצמו  את  להפריש  עלינו  שני  ומצד 
– קודש לה’ בורא העולם- לחזק בנו את הכח ליצור במשך השבוע, מכח 

החיבור שלנו לבורא.



נושא ב: משחקים בשבת - מיפוי תכנים
)פרק טז, סעיפים ג-ד ובמהדורה החדשה: סעיפים ג; ט; יח#(

מושגים . 1

מושגי בסיס: 

חשש, גזרת חכמים )ראו אלפון מושגים(	 

גדרי ההלכה:. 2

  מי? השבת נועדה להוספה בלימוד תורה ותפילה. יש לחנך את הילדים 

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

לנצל את יום השבת ללימוד וכדומה אולם בשל גילם הצעיר מאפשרים להם 
לשחק. ככל שהילד מתבגר כך עליו להוסיף בלימוד תורה ולמעט במשחקים 
ובפרט לאחר גיל מצוות. ראו הקדמה למדריך המעשי של משחקים בשבת. 

במהדורה החדשה בעמ’ 293. 

  איך? 
להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

סעיף ג:

מקרה: משחקי גולות
דין: אסור- על קרקע שאינה מרוצפת ואף גזרו חכמים על רצפה.

טעם: שלא יבוא לידי יישור גומות.

דין: מותר- לשחק על מיטה, שולחן , שטיח

סעיף ט:

טעםדיןמקרה מפוצלמקרה

נהוג להתיר אך יש משחקי כדור 
שאוסרים

אם הכדור נתקע 
בין ענפי העץ

אסור להוריד

מותר להשתמשאם נפל מאליו

אם אדם אחר הוריד 
אותו

שמא יבוא ליישר אסורכדורגל
גומות

מותרטניס שולחן



סעיף יח:

מקרה: כל הכלים שמשמיעים קול )רעשן, פעמון, משרוקית וכדומה(.
דין: אסור להשתמש בשבת

להתבונן יישום ההלכה. 3

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

קול 	  המשמיעים  משחקים  )למשל  עקרונות  כתובים  ההלכות  בסעיפי 
-אסורים(. נביא מקרים ומשחקים שונים שאינם מובאים בסעיפים ונבדוק 

אם מותר או אסור לשחק בהם.

נדון ביחד כמה זמן נכון להקדיש בשבת למשחקים בגיל זה- כיתה ו. איך 	 
נכון להוסיף בקדושה בשבת.

 ערכים. 4

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה’ הוא בורא ויצר העולם 
בשישה ימים ונח ביום השביעי:

אנו  בשבת  אחד  מצד  שלנו:  האמיתית  למהות  שבועית  תזכורת  היא  השבת 
מצווים להמנע ממלאכת יצירה ובכך להזכיר לנו שה’ הוא היוצר וכל פעולותינו 

בששת הימים מגיעים מכח ה’. 

ומצד שני עלינו להפריש את עצמו מעניינני החולין ולהקדיש את היום – קודש 
לה’ בורא העולם- לחזק בנו את הכח ליצור במשך השבוע, מכח החיבור שלנו 

לבורא. 

בנושא זה נדגיש את שמירת קדושת השבת תוך הימנעות ממשחק מרובה שמסיט 
אותנו מהמטרה העיקרית של יום זה.



נושא ג: תופר, קורע - מיפוי תכנים
פרק טז, סעיפים א; ג-ה

חומר עזר: מצגת הלכות שבת

מושגים. 1

‘הלכות והליכות’.  במסמך זה הגדרנו מושגים שאינם מוגדרים בספר  הערה: 
בצד המושגים המוגדרים בספר ישנה הפניה לסעיף המתאים. מושגים שהוגדרו 

בנושאים הקודמים במסמך זה מסומנים בכוכבית.

מושגי תוכן:

אב מלאכה*, תולדה*	 

מלאכת תופר, תולדת תופר - מקור המלאכה	 

מלאכת קורע, תולדת קורע -מקור המלאכה	 

לצורך תיקון - מקור המלאכה	 

תפירה של קימא / תפירה קבועה- תפירה שמטרתה להישאר תמיד - סעיף א	 

נעשה לקיום/ כדי להתקיים- נעשה במטרה להשאר קבוע )סעיף ג(	 

מושגי בסיס

להקל, להתיר, כוונה )ראו אלפון מושגים(	 

גדרי ההלכה. 2

 איך? 
להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

סעיף א - הידוק בגד

מקרה: אם התפירה בבגד התקלקלה ונפרדו החתיכות קצת זו מזו

דין: אסור למשוך את חוט התפירה כדי להדק את חתיכות הבגד 

טעם: שהרי זה כתופר

הערה: בדברי אדמו”ר הזקן יש הבחנה בין יצירת חורים חדשים לבין שימוש 
בחורים הקיימים. הדגמה להבחנה זו נראה בהמחשה  המעשית שבסוף הסעיף.

המחשה מעשית:

מקרה: חוט המושחל בכובעים או בגרביים שמטרתו להדק את הבגד לגוף

דין: מותר להשתמש בחוטים אלה בשבת

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15xwLi6H9crLdGMiGenafETLdHNwZoqYi


טעם: שאין זה כתפירה קבועה אלא כרכיסת כפתורים המיועדים להיפתח

מקרה: שימוש בסיכת ביטחון בשבת
דין: יש שנהגו להקל ולהתיר זאת

טעם: הסיכה קשיחה ואינה דומה לחוט וכן ברור שהחיבור בה הוא זמני ולא 
קבוע

סעיף ג

מקרה: ניירות שנדבקו זה לזה בלי כונה )לדוגמה…(

דין: מותר להפרידם בשבת

טעם: מפני שדיבוק הדפים לא נעשה כדי להתקיים

 

סעיף ד

מקרה: חיתוך נייר

דין: מותר 

תנאי לדין)אדה”ז(: חיתוך ללא מטרה מיוחדת, חיתוך שאיננו במקום חיבור של 
שני חלקי נייר

לכן יש להזהר להכין לפני שבת את נייר הטואלט

טעם: משום שהוא גוף אחד

סעיף ה

טעםדיןהדעהמקרה

פתיחת 
אריזות 
בשבת

לא לפתוח במקום לכתחילה
הדבק

יש בכך משום 
‘קורע’ כי מפריד את 
שני צדדי האריזה 

שהתחברו

להקפיד לעשות נקב 
בשקית ללא הפרדה

ניתן לפתוח יש מקלים 
במקום הדבק 

כאשר האריזה חד 
פעמית ולא מיועדת 

לשימוש קבוע

זהירות שלא לקרוע 
אותיות

ר
ת ניי

ע
רי

ק
ק ו

דו
הי

ה: 
ם ג-

פי
עי

ס
 



להתבונן יישום ההלכה. 3

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

נציג לכיתה ביגוד , אביזרי תפירה ונדון מה מותר ומה אסור בשבת לפי 	 
העקרונות המובאים בהלכה.למשל: כובע תינוק עם חוט שמהדק אותו.

נציג אריזות שונות ונדגים פתיחה בשבת לפי ההלכה.	 

נציע לתלמידות לכתוב אירועים ולשלב בהם את המושגים: כוונה, תפירה 	 
של קיימא, נעשה לקיום וכו’. לחילופין נביא מקרה והם ידונו בהלכה תוך 

שימוש במושגים.

 ערכים. 4

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה’ הוא בורא ויצר העולם 
בשישה ימים ונח ביום השביעי:

אנו  בשבת  אחד  מצד  שלנו:  האמיתית  למהות  שבועית  תזכורת  היא  השבת 
מצווים להמנע ממלאכת יצירה ובכך להזכיר לנו שה’ הוא היוצר וכל פעולותינו 

בששת הימים מגיעים מכח ה’. 

ומצד שני עלינו להפריש את עצמו מעניינני החולין ולהקדיש את היום – קודש 
לה’ בורא העולם- לחזק בנו את הכח ליצור במשך השבוע, מכח החיבור שלנו 

לבורא.

בנושא זה נדגיש את העיקרון של מלאכת יצירה האסורה בשבת- אסור להדק 
מתוך כוונה שהתפירה תתקיים- זהו מאפיין של מלאכת היצירה.  



נושא ד: כותב - מיפוי תכנים
פרק יז, סעיפים א; ג; ז; ט

חומר עזר: מצגת הלכות שבת

מושגים. 1

והליכות’.  ‘הלכות  בספר  מוגדרים  שאינם  מושגים  הגדרנו  זה  במסמך  הערה: 
בצד המושגים המוגדרים בספר ישנה הפניה לסעיף המתאים. מושגים שהוגדרו 

בנושאים הקודמים במסמך זה מסומנים בכוכבית.

מושגי תוכן:

אב מלאכה*, תולדה* 

מלאכת כותב תולדת כותב - מקור המלאכה 

דבר המתקיים- שנשאר לאורך זמן. כגון: כתיבה בעט 

דבר שאינו מתקיים- דבר שנמחק ולא נשאר לאורך זמן 

צורך שבת- דברים המסייעים לאדם לכבד ולענג את השבת 

מקח וממכר- קניה ומכירה 

מעשה חול- פעולות גשמיות  שמאפינות את אורח החיים בימות החול ועשייתן  
בשבת פוגמות בקדושתה.

מושגי בסיס

אסור מן התורה*, דברי סופרים*, גזירת חכמים* )ראו אלפון מושגים( 

גדרי ההלכה. 2

 איך? 
להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

סעיף א’: 

אסור לכתוב או לצייר כל דבר בכל אופן שהוא )בכלי כתיבה למיניהם/ במשקה 
על השולחן/ הבל על זכוכית וכו’(

בדבר  כתיבה  לגבי  רק  מהתורה-  איסור  בין  האיסור  במקור  הבחנה  יש 
המתקיים)שנשאר לאורך זמן(

לבין איסור מדברי סופרים- גם בדבר שאינו מתקיים

סעיף  ג

מגזרת חכמים שמא יכתוב- אסור גם למכור ולקנות בשבת.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15xwLi6H9crLdGMiGenafETLdHNwZoqYi


סעיף ד’

אסור גם לתת מתנה

סעיפים ז,ט

מסתעפים מאיסור מקח וממכר:

א. אסור לעשות חשבון
ב. אסור למדוד דברי מאכל ומשקה בכלי המיוחד למידה.

להתבונן יישום ההלכה. 3

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

נציג אפשרויות שונות של כתיבה: כתיבה של אותיות/ מספרים/ צורות בעט/  
עפרון, כתיבה בחול, כתיבה בהבל שעל החלון, כתיבה בקרם על עוגה וכו’

נבקש מהתלמידות לסווג לדבר שמתקיים/ שאינו מתקיים

ונעיין בסעיף א’ לסכם את הדין )שכולם אסורים( ונדייק את ההבחנה במקור 
האיסור

ידרשו   התלמידים  השונים  לסעיפים  מתאים  מקרה  להציג  אירועים:  ניתוח 
לפסוק מה הדין ולנמק תוך שימוש במושגי התוכן והבסיס שנלמדו ביחידה זו.

 ערכים. 4

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה’ הוא בורא ויצר העולם 
בשישה ימים ונח ביום השביעי:

בשבת  אחד  מצד  שלנו:  האמיתית  למהות  שבועית  תזכורת  היא  השבת 
וכל  היוצר  הוא  לנו שה’  ובכך להזכיר  יצירה  אנו מצווים להמנע ממלאכת 

פעולותינו בששת הימים מגיעים מכח ה’. 

היום  את  ולהקדיש  החולין  מעניינני  עצמו  את  להפריש  עלינו  שני  ומצד 
ליצור במשך השבוע, מכח  בנו את הכח  בורא העולם- לחזק  לה’  קודש   –

החיבור שלנו לבורא.

וממכר(,  מקח  של  )האיסור  חול  מעשה  של  העקרון  את  נדגיש  זה  בנושא 
שמרחיק את האדם מקדושת השבת, ומהתזכורת שהשבת מזכירה לנו שה’ 

הוא היוצר וכל פעולתינו הם מכח ה’.



נושא ה: מוחק  - מיפוי תכנים
פרק יז, סעיפים יא-יב

חומר עזר: מצגת הלכות שבת

מושגים. 1

והליכות’.  ‘הלכות  בספר  מוגדרים  שאינם  מושגים  הגדרנו  זה  במסמך  הערה: 
בצד המושגים המוגדרים בספר ישנה הפניה לסעיף המתאים. מושגים שהוגדרו 

בנושאים הקודמים במסמך זה מסומנים בכוכבית.

מושגי תוכן:

אב מלאכה*, תולדה* 

מלאכת מוחק, תולדת מוחק - מקור המלאכה 

מושגי בסיס

מנהג   נוהגים,  מתכוון*,  התירו*,  מקלים*,  סופרים*,  מדברי  מהתורה*  אסור 
עדות ספרד

גדרי ההלכה. 2

 איך? 
להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

סעיף יא 

דיןמקרה מפוצלדעהמקרה

עוגיות שעשו עליהן 
אותיות וציורים

מותר לשבור מהן קיצור שולחן ערוך
ולאכלם בשבת

אסור לשבור ולאכול, אדמור הזקן
גם אם נוגס ושובר 

בפיו

מנהג ספרדים ועוד 
קהילות  א:

יש שהתירו )כמו 
קיצור שולחן ערוך

רבים אוסריםמנהג ספרדים  ועוד קהילות  א:

מנהג ספרדים ועוד 
קהילות   ג

אם האותיות  הם על 
העוגה )כמו אותיות 

שנכתבו בקרם( 

אסור לשבור 

אם הציור או הכתיבה 
נעשו בעוגה עצמה 

כמו בבסקוויטים

מותר לשבור

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15xwLi6H9crLdGMiGenafETLdHNwZoqYi


סעיף יב

טעםדיןדעהמקרה

ספרים שנכתבו אותיות 
בשולי הדפים מבחוץ 

כך שבפתיחתם 
מרחקים את האותיות 

זה מזה

יש אוסרים לפתוח א
ספרים אלה בשבת

מפני כשאר פותח 
נחשב כמוחק וכאשר 

סוגר נחשב ככותב

יש מתירים, ונוהגים ב
להתיר

האותיות כבר כתובות 
אלא שהן מרוחקות זו 
מזו ולכן אין בסגירת 
הספר משום כותב, 
כיון שאפשר לקרב 
אותן בקלות ונחשב 
כאילו הן מקורבים 

ועומדים כבר.

נוהגים כדעת 
המתירים

להתבונן יישום ההלכה. 3

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

נדגים מאכלים שונים 

ודברי   דאוריתא  איסור  בין  ונבדיל  לאכילה  שאסורים  מאכלים  בין  נבחין 
אין  במאכלים  ואילו  לכתוב  מנת  על  מוחק   - מדאוריתא  )העיקרון  סופרים 

מטרה כזו ולכן איסור הוא מדברי סופרים(

 ערכים. 4

להתבונן

ערך

איך?

מקור

מתי?

מי?

הטעמים לשמירת השבת: השבת מזכירה לאדם כי ה’ הוא בורא ויצר העולם 
בשישה ימים ונח ביום השביעי:

אנו  בשבת  אחד  מצד  שלנו:  האמיתית  למהות  שבועית  תזכורת  היא  השבת 
מצווים להמנע ממלאכת יצירה ובכך להזכיר לנו שה’ הוא היוצר וכל פעולותינו 

בששת הימים מגיעים מכח ה’. 

היום  את  ולהקדיש  החולין  מעניינני  עצמו  את  להפריש  עלינו  שני  ומצד 
ליצור במשך השבוע, מכח  בנו את הכח  בורא העולם- לחזק  לה’  קודש   –

החיבור שלנו לבורא.

בנושא זה נדגיש את העיקרון מהי מלאכת יצירה ב’מחוק’? -מוחק כדי לכתוב. 
נבחין שחכמים אוסרים גם במקרים שהמטרה היא לא לכתוב כדי לא להגיע 

לידי מלאכת יצירה.



2. הצעות לפעילויות וחומרי עזר חדשים בכיתה בנושא: ‘הקדמה לל”ט אבות מלאכה’ - 
עיצוב הצעת פעילות

הצעה לפעילות להפנמת הערך: . 1

א. נבחר 2 תלמידות להמחזת סיטואציות מגוחכות של ילדה שמקבלת מאחרים 
דברים/ רעיונות והיא מתפארת שהיא הצליחה לעשות אותם בעצמה.

א. אחת מבקשת מחברה שלה שתנסח לה ברכה יפה- היא מקריאה בהתרגשות 
ואומרת- ראיתם איזו ברכה יפה הכנתי? החברה שנתנה לה עומדת לידה עם 

הבעת תמהון מהולה בכעס.

ב. אחת לוקחת ציור יפה שקיבלה במתנה מחברה, חותמת את השם שלה ומראה 
אותו לכולם. החברה עומדת לידה עם הבעת תמהון מהולה בכעס.

ב. נדון על משמעות ההתרחשות והקשר לחיינו

נקודות לדיון:

תארו מה ראיתם? מה דעתכם על ההתנהגות של הילדה, פרטו.	 

בזמן ההתרחשות משפיעה על היחס שלכם   נוכחת  מה העובדה שהחברה 
למה שקרה?

האם אתם הייתם נוהגות כך? מדוע? 

אותה   המאפיינת  התכונ/ות  מהי  כך?  הילדה שנהגה  את  מכנות  הייתן  איך 
)כפיות טובה, חוסר יושר, התפארות(

היגד: למעשה כולנו נוהגים כך!  לדוגמא: כשאנחנו מצליחים במבחן ואומרים: 
את  לנו  נתן  ש…)מי  שוכחים  בעצם  אנחנו  וכו’-  אנחנו  מוצלחים  איזה  תראו 
הכישרון, את ההבנה של החומר, הרעיונות לכתיבת תשובה מתאימה, היכולת 

בכלל לכתוב, הרצון להשקיע, הזמן וכו’( הביאו דוגמות נוספות.

וקרובים  שקועים   , בעשייה  שקועים  הרגל,  )שגרה,  לנו?  קורה  זה  למה  דיון: 
לעצמנו, חוסר מודעות,לא חשים בנוכחות ה’ שנמצא איתנו כל הזמן(.

ג. הכרת הערך-הטעם למצוות השבת: 

היגד: למעשה ה’ מודע לחולשות שלנו ולכן הוא נותן לנו משהו שיכול לעזור 
לנו לזכור את מקומנו.

נציג את המקור לטעם מצוות השבת: “ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם ִּכי 
ֵשֶׁשׁת ָיִמים ָעָשׂה ְיהָוה ֶאת ַהָּשַׁמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָשַׁבת ַוִיָּנַּפׁש”. )שמות

לא, יז( - מצו”ב מעוצב כפתק תזכורת- בנספח

להדגיש את הסמליות שהטעם למצוות השבת היא מעין תזכורת שבועית שאנו 



נבראים ולא בוראים, ומקבלים מה’ את כל הכלים והאפשרויות ליצור ולעשות 
בעצמנו. בשבת אנו מצווים להמנע ממלאכת יצירה ובכך להזכיר לנו שה’ הוא 
היוצר וכל פעולותינו בששת הימים מגיעים מכח ה’, ולהרבות בפעולות של 

קדושה.

ד. נסכם וניצור

כל תלמידה מקבלת דף מעוצב כפתק תזכורת ובו ציטוט טעם מצוות השבת 
ומתחתיו הכיתוב: השבת מזכירה לי ש… )מצו”ב בנספח(

 הערה דידקטית:

ערך מרכזי זה שופך אור על ההלכות:

איך מקדיש האדם את היום השביעי לה’, מהן הפעולות שהוא עושה כדי  
לזכור זאת? – קידוש, תפילות וכו’. בהתאם לתוכנית הלימודים בחודשים 

חשוון- כסלו ושבט 

ממה הוא נמנע? 

ל”ט אבות מלאכה- כל מלאכת יצירה אסורה מהתורה. בלימוד כל מלאכה  
נבדוק מהי מלאכת יצירה הקשורה אליה, אילו תנאים.

מהאדם   מונעים  או  יצירה  למלאכת  מלהגיע  שמונעים  חכמים  איסורי 
להתעסק בענייני חולין )כמו ‘ממצוא חפצך ודבר דבר’(.- בהתאם לתוכנית 

הלימודים בחודש חשוון- כסלו ושבט

הבנת העיקרון והטעם מקלה על זכירת הפרטים ההלכתיים.

כיצד נחבר את הטעמים והרעיונות ללימוד ההלכות?

לדוגמה – מלאכת מוחק, קורע: )הנלמדים בחודש זה- חודש טבת(

אם  נתבונן במקור המלאכה נבחין שמהתורה אסור למחוק על מנת לכתוב, 
איסור מחיקה כשלעצמה הוא מדברי סופרים.  כי העיקרון במלאכה האסורה 
מהתורה – מלאכת יצירה ומחיקה שלא לצורך- איננה יצירה וכן קורע – מהתורה 
תהיה מלאכה זו אסורה רק אם הוא קורע כדי לתפור מחדש וחכמים אוסרים 

גם קריעה ללא מטרה של תפירה מחדש.



הצעת פעילות היכרות עם ל”ט אבות מלאכה: 

המטרה: 
היכרות בסיסית עם המשמעות של כל המלאכות והבנת הקרטריון של החלוקה 

שלהן לקבוצות.

שק”ד: 

כל  למעשה  התלמידות.  של  כיוונית  רב  וחשיבה  יצירתיות  מעודדת  המשימה 
חלוקה מנומקת הגיונית היא ראויה. 

תיאור הפעילות:
עבודה בקבוצות- כל קבוצה מקבלת מעטפה עם כרטיסיות שמות כל ל”ט אבות 

המלאכה + האיורים המופיעים בספר בעמ’ 169-172.
המשימה לסווג את המלאכות לקבוצות שונות ולתת כותרת לכל קבוצה.

כל קבוצה מציגה את הסיווג שלה.

בספר.  המופיעה  המקובלת  לחלוקה  התלמידות  שהציגו  החלוקות  בין  נשווה 
בתהליך  לעבודות  המתייחסת  המקובלת  החלוקה  של  העקרון  את  ולהסביר 

הקמת המשכן: 

הכנת הסממנים לצביעת חומרים במשכן )11 מלאכות( 

הכנת כיסוי המשכן-היריעות של צמר )13 מלאכות( 

הכנת כיסוי המשכן-היריעות מעור של בע”ח )9 מלאכות( 

מלאכות כלליות )6 מלאכות( 



המקור לטעם מצוות השבת:

“ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל אֹות 
ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵשֶׁשׁת ָיִמים 

ָעָשׂה ְיהָוה ֶאת ַהָּשַׁמִים ְוֶאת 
ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָשַׁבת 

ַוִיָּּנַפׁש”. )שמות לא, יז(

השבת מזכירה לי ש: 

___________________________

המקור לטעם מצוות השבת:

“ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל אֹות 
ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵשֶׁשׁת ָיִמים 

ָעָשׂה ְיהָוה ֶאת ַהָּשַׁמִים ְוֶאת 
ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָשַׁבת 

ַוִיָּּנַפׁש”. )שמות לא, יז(

השבת מזכירה לי ש: 

___________________________

המקור לטעם מצוות השבת:

“ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל אֹות 
ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵשֶׁשׁת ָיִמים 

ָעָשׂה ְיהָוה ֶאת ַהָּשַׁמִים ְוֶאת 
ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָשַׁבת 

ַוִיָּּנַפׁש”. )שמות לא, יז(

השבת מזכירה לי ש: 

___________________________

המקור לטעם מצוות השבת:

“ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל אֹות 
ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵשֶׁשׁת ָיִמים 

ָעָשׂה ְיהָוה ֶאת ַהָּשַׁמִים ְוֶאת 
ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָשַׁבת 

ַוִיָּּנַפׁש”. )שמות לא, יז(

השבת מזכירה לי ש: 

___________________________

המקור לטעם מצוות השבת:

“ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל אֹות 
ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵשֶׁשׁת ָיִמים 

ָעָשׂה ְיהָוה ֶאת ַהָּשַׁמִים ְוֶאת 
ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָשַׁבת 

ַוִיָּּנַפׁש”. )שמות לא, יז(

השבת מזכירה לי ש: 

___________________________

המקור לטעם מצוות השבת:

“ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְשָׂרֵאל אֹות 
ִהוא ְלעָֹלם ִּכי ֵשֶׁשׁת ָיִמים 

ָעָשׂה ְיהָוה ֶאת ַהָּשַׁמִים ְוֶאת 
ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָשַׁבת 

ַוִיָּּנַפׁש”. )שמות לא, יז(

השבת מזכירה לי ש: 

___________________________

נספח
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ז
ֵחֶלק . 1 ֵאיָנּה  ֶלֶחם  ֲהָכַנת  ָאְמָנם  ֶלֶחם:  ַלֲהָכַנת  ַהִּנְדָרׁשֹות  ַהְּמָלאכֹות 

ַּבֲהָכַנת ַהַּסְמָמִנים  ִמְּמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ַאְך ַּבִּמְׁשָּכן ִׁשְּמׁשּו ְמָלאכֹות ֵאּלּו 

ַּבִּמְׁשָּכן.  ֳחָמִרים  ִלְצִביַעת  ֶצַבע(  ִיְּצרּו  ֶׁשְּבֶעְזָרָתם  ְמֻיָחִדים  )ֲעָׂשִבים 

ִּבְקבּוָצה זֹו ְּכלּולֹות ַאַחת-ֶעְׂשֵרה ְמָלאכֹות:

ַהּקֹוֵצר ַהחֹוֵרׁש ַהּזֹוֵרַע 

ַהּזֹוֶרה )ָּברּוַח(ַהָּדׁש )ְמָפֵרק(ַהְּמַעֵּמר )אֹוֵסף( 
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ְמָלאכֹות ְּכָלִלּיֹות ֶׁשִּנְדְרׁשּו ַּבִּמְׁשָּכן:. 4

ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָהיּו ְּבֹפַעל ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם 'ָאבֹות'. ָלָאבֹות ֵיׁש ו. 

ְוָלֵכן ֲאסּורֹות ַּגם  ָלֶהן  'ּתֹוָלדֹות' – ְּפֻעּלֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן, ַאְך ֵהן ּדֹומֹות 

ֵחֶלק  ֵהן  ִאם  ְלַגֵּביֶהן,  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ֶׁשַּקָּיִמים  ְּפֻעּלֹות  ]ֵיׁש  ּתֹוָרה6.  ִמִּדין  ֵהן 

ֵמָה'ָאב' ַעְצמֹו, אֹו ֶׁשֵהן 'ּתֹוָלָדה'[.

ַהְּמַכֶּבה ַהּסֹוֵתר ַהּבֹוֶנה

ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּותַהַּמֶּכה ְּבַפִּטיׁש )ְמַתֵּקן ְּכִלי(ַהַּמְבִעיר
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ֵמָה'ָאב' ַעְצמֹו, אֹו ֶׁשֵהן 'ּתֹוָלָדה'[.

ַהְּמַכֶּבה ַהּסֹוֵתר ַהּבֹוֶנה

ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּותַהַּמֶּכה ְּבַפִּטיׁש )ְמַתֵּקן ְּכִלי(ַהַּמְבִעיר

 172

ֶּפֶרק

ז

ת
ׁשּב

ת 
כֹו

ִהְל

ְמָלאכֹות ְּכָלִלּיֹות ֶׁשִּנְדְרׁשּו ַּבִּמְׁשָּכן:. 4

ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָהיּו ְּבֹפַעל ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם 'ָאבֹות'. ָלָאבֹות ֵיׁש ו. 

ְוָלֵכן ֲאסּורֹות ַּגם  ָלֶהן  'ּתֹוָלדֹות' – ְּפֻעּלֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן, ַאְך ֵהן ּדֹומֹות 

ֵחֶלק  ֵהן  ִאם  ְלַגֵּביֶהן,  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ֶׁשַּקָּיִמים  ְּפֻעּלֹות  ]ֵיׁש  ּתֹוָרה6.  ִמִּדין  ֵהן 

ֵמָה'ָאב' ַעְצמֹו, אֹו ֶׁשֵהן 'ּתֹוָלָדה'[.

ַהְּמַכֶּבה ַהּסֹוֵתר ַהּבֹוֶנה

ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּותַהַּמֶּכה ְּבַפִּטיׁש )ְמַתֵּקן ְּכִלי(ַהַּמְבִעיר
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ְמָלאכֹות ְּכָלִלּיֹות ֶׁשִּנְדְרׁשּו ַּבִּמְׁשָּכן:. 4

ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָהיּו ְּבֹפַעל ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם 'ָאבֹות'. ָלָאבֹות ֵיׁש ו. 

ְוָלֵכן ֲאסּורֹות ַּגם  ָלֶהן  'ּתֹוָלדֹות' – ְּפֻעּלֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן, ַאְך ֵהן ּדֹומֹות 

ֵחֶלק  ֵהן  ִאם  ְלַגֵּביֶהן,  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ֶׁשַּקָּיִמים  ְּפֻעּלֹות  ]ֵיׁש  ּתֹוָרה6.  ִמִּדין  ֵהן 

ֵמָה'ָאב' ַעְצמֹו, אֹו ֶׁשֵהן 'ּתֹוָלָדה'[.

ַהְּמַכֶּבה ַהּסֹוֵתר ַהּבֹוֶנה

ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּותַהַּמֶּכה ְּבַפִּטיׁש )ְמַתֵּקן ְּכִלי(ַהַּמְבִעיר
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ִהְל

ְמָלאכֹות ְּכָלִלּיֹות ֶׁשִּנְדְרׁשּו ַּבִּמְׁשָּכן:. 4

ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָהיּו ְּבֹפַעל ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם 'ָאבֹות'. ָלָאבֹות ֵיׁש ו. 

ְוָלֵכן ֲאסּורֹות ַּגם  ָלֶהן  'ּתֹוָלדֹות' – ְּפֻעּלֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן, ַאְך ֵהן ּדֹומֹות 

ֵחֶלק  ֵהן  ִאם  ְלַגֵּביֶהן,  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ֶׁשַּקָּיִמים  ְּפֻעּלֹות  ]ֵיׁש  ּתֹוָרה6.  ִמִּדין  ֵהן 

ֵמָה'ָאב' ַעְצמֹו, אֹו ֶׁשֵהן 'ּתֹוָלָדה'[.

ַהְּמַכֶּבה ַהּסֹוֵתר ַהּבֹוֶנה

ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּותַהַּמֶּכה ְּבַפִּטיׁש )ְמַתֵּקן ְּכִלי(ַהַּמְבִעיר
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ֶּפֶרק
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ִהְל

ְמָלאכֹות ְּכָלִלּיֹות ֶׁשִּנְדְרׁשּו ַּבִּמְׁשָּכן:. 4

ַהְּמָלאכֹות ֶׁשָהיּו ְּבֹפַעל ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְׁשָּכן ִנְקָראֹות ְּבֵׁשם 'ָאבֹות'. ָלָאבֹות ֵיׁש ו. 

ְוָלֵכן ֲאסּורֹות ַּגם  ָלֶהן  'ּתֹוָלדֹות' – ְּפֻעּלֹות ֶׁשֹּלא ָהיּו ַּבִּמְׁשָּכן, ַאְך ֵהן ּדֹומֹות 

ֵחֶלק  ֵהן  ִאם  ְלַגֵּביֶהן,  ֵּדעֹות  ִחּלּוֵקי  ֶׁשַּקָּיִמים  ְּפֻעּלֹות  ]ֵיׁש  ּתֹוָרה6.  ִמִּדין  ֵהן 

ֵמָה'ָאב' ַעְצמֹו, אֹו ֶׁשֵהן 'ּתֹוָלָדה'[.

ַהְּמַכֶּבה ַהּסֹוֵתר ַהּבֹוֶנה

ַהּמֹוִציא ֵמְרׁשּות ִלְרׁשּותַהַּמֶּכה ְּבַפִּטיׁש )ְמַתֵּקן ְּכִלי(ַהַּמְבִעיר




