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מדריך למטייל

בשבילי ההלכה

ב“ה

שמי ____________ 

 ___________ כיתה 

היכון הכן יצאנו 
ברכת הדרך כאן שלוחה 

נטייל בשבילי ההלכה 

בין הר ועמק דרך 
בה נצבור כבר בבטחה 

עוד מצווה עוד ערך 
עוד כח וברכה 

עם דן ידען נצעד
כך לבטח לא נמעד

בכל תוואי דרך ומשעול
בעצתו נוכל לשאול

כך הכל מוגדר 
מה אסור ומה מותר 

רק אם נקפיד על הכללים 
נגיע לאתר

הלכה תיתן קולה 
תתווה תנחה כל פעולה 

כך תאיר באור מופלא 
גם דרך שתלולה 

וכל מצווה היא זכות, אוצר 
איתה מסלול סופי נוצר 

תכריע את הכף, לעולם של 
גאולה 

ושוב: 

הדרך כבר סלולה 
ממכשולים לא נתפעל

דן ידען בפעולה
מדריך מנחה כל מטייל

כך הכל מוגדר 
מה אסור ומה מותר 

כשנקפיד על הכללים 
נגיע לאתר 

נגיע לאתר
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בשבילי המועדים בהלכה
מדריך למטייל

ב“ה

שמי ____________ 

 ___________ כיתה 

היכון הכן יצאנו 
ברכת הדרך כאן שלוחה 

נטייל בשבילי ההלכה 

בין הר ועמק דרך 
בה נצבור כבר בבטחה 

עוד מצווה עוד ערך 
עוד כח וברכה 

עם דן ידען נצעד
כך לבטח לא נמעד

בכל תוואי דרך ומשעול
בעצתו נוכל לשאול

כך הכל מוגדר 
מה אסור ומה מותר 

רק אם נקפיד על הכללים 
נגיע לאתר

הלכה תיתן קולה 
תתווה תנחה כל פעולה 

כך תאיר באור מופלא 
גם דרך שתלולה 

וכל מצווה היא זכות, אוצר 
איתה מסלול סופי נוצר 

תכריע את הכף, לעולם של 
גאולה 

ושוב: 

הדרך כבר סלולה 
ממכשולים לא נתפעל

דן ידען בפעולה
מדריך מנחה כל מטייל

כך הכל מוגדר 
מה אסור ומה מותר 

כשנקפיד על הכללים 
נגיע לאתר 

נגיע לאתר



אני דן הידען. 

אוהב ללמוד , ללמד לחשוב וליישם. 

אם תהיה לכם התלבטות או שאלה - 

אדריך אתכם בבטחה.

כל מצווה היא זכות - אוצר

איתה מסלול סופי נוצר

תכריע את הכף

לעולם של גאולה 

מדריך למטייל בשבילי ההלכה

תלמידים יקרים,

אתם מוזמנים להצטרף לטיול בשבילי ההלכה.

כמו כל טיול שמעורר בנו חוויה של התרגשות ושמחה  גם שיעורי ההלכה יהפכו לטיול 
חווייתי.

מה נעשה בטיול?

• נכיר אתרים - כל מצווה בהלכה היא אתר טיול אחר. 

• נגלה ממצאים חשובים - מהו מקור המצווה? 

• נבדוק למי מיועד האתר - מי חייב במצווה? 

• נבדוק באילו שעות הוא פתוח - מתי יש לקיים את המצווה? 

• נתבונן במפה של שבילי האתר - איך מקיימים את המצווה? 

• נצלם תמונות מהאתר - נתבונן בתמונות ונברר כיצד ליישם את ההלכה במצבים שונים. 

• נכניס לתרמיל מזכרות - ניקח ערך לדרך - מסר שילווה אותנו בחיים. 

ב“ה

יש לי מושג יש לי מושג

אבני הדרך שלנו אבני הדרך שלנו


