
ֹ קוֹם  ⋅ ּבֵין ָאָדם ַלֲחֵברו ּבֵין ָאָדם ַלּמָ

ה ִפּלָ ת ּתְ ּבָ ָרכוֹת ַאֲחרוֹנוֹת ׁשַ רוּת  ּבְ ׁשְ ּבוּד הוִֹריםּכַ ּכִ
ָלׁשוֹן ָהַרע 
ַהְכָנַסת אוְֹרִחים וְּרִכילוּת

ב"ה
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רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל



• חוברת לתלמיד
• מדריך למורה

• ערכת בובות מגנט של משפחת שמח ואביזרים - למורה
  תיקיית דרייב הכוללת:

⋅ מצגת מלווה לכל שיעור )בשילוב קטעי השמע ועזרים נוספים לפי רצף מהלך השיעור(
⋅ קטעי השמע

⋅ חוברת העבודה להקרנה
⋅ נספחים - דפי העשרה ופתקים למשימות היישומיות ל' תבית האוצר שלי'- להדפסה עצמית 

 

 בשבח והודיה להשם ובשמחה מגישים או לכם
 ערכה ללימוד הלכה לכיתה ב:  'הלכה בשמח"ה'.   

הערכה 
כוללת:

פתח דבר
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בחרנו ללוות את לימוד יחידות ההוראה בהלכה לכיתה ב' בחמישיית אחים עליזים  של משפחת 
שמח ברכי ושרי, מוטי, חיים והלל.

הם כולם בכתה ב' כמובן וראשי תיבות  של שמם יוצרים את המילה 'בשמחה' להדגשת המטרה 
העיקרית בלימוד הלכה לכיתה ב'  שהיא: לעורר את הילדים להקפיד וליישם את ההלכות הנלמדות 

מתוך רצון ושמחה. 

הדרך לקיום ההלכה בשמחה היא ע"י לימוד עיוני- ערכי רלוונטי ומשמעותי שגם הוא מרומז במילה 
'בשמחה' שבהיפוך אותיות מתקבלת המילה: 'מחשבה'. לשם כך בעיבוד היחידות שולבו קטעי שיחה 

של הילדים המובילים לרעיונות ולמסרים הערכיים.
חמישיית "בשמחה" ילוו את השיעורים ע"י בובות מגנט ואביזרים  שיוצגו על ידי המורה והתלמידים, 

בפתח כל שיעור או במהלכו. כמו"כ ילוו הדמויות את חוברת הלימוד. 

סיפור הרקע הוא  חיפוש 'אוצרות' ברחבי הבית והסביבה של הדמויות המלוות, ומבוסס על דברי 
אדמו"ר הזקן בתניא פרק מב': "כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ שחופר 

אחריו ביגיעה עצומה- כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר של יראת שמים הצפון ומוסתר 
בבינת הלב של כל אדם מישראל".

במהלך הלימוד הם מגלים את ה'אוצר ' המסתתר בקיום ההלכות. בכל שיעור גוזרים מטבע נוסף 
ומדביקים אותו ב'ארגז' האוצרות בנמצא באמצעה של החוברת. בכל מטבע רשום הערך הנלמד 

מההלכה.

בעיבוד היחידות הושם דגש גם על יישום בפועל של ההלכות הנלמדות ע"י שילוב משימות 
יישומיות לבית שהתלמידים ירשמו על פתקים מעוצבים בדפי הגזירה שבחוברת. ואת הפתקים 

יכניסו ל"תיבת האוצר שלי".
יש להנחות את התלמידים לגזור את "תיבת האוצר שלי" המעוצבת בדפי בגזירה בסוף החוברת, 

ולהדביק אותה בכריכה האחורית על פי הסימונים.

ההמלצה שלנו, לשלב המחזה של הקטעים הללו בעזרת 
בובות שייצגו את כל אחת מהדמויות.

תוכלו  לערוך את ההמחזה של הקטעים לבד בעזרת 
הבובות או לשלב תלמידים שיעמדו לפני הכיתה וימלאו 

את אחד התפקידים בעזרת הבובה.
ניתן גם לשלב במהלך השיעור שילוב של בובות 

מקל/ אצבע/ גרב/ כפפה שהתלמידים יכינו )ללא קשר 
לדמויות של החמישיה(. כל תלמיד יכין דמות עם 

אפיון שהוא בוחר ובמשימות של הבעת דעה / הפנמה 
התלמידים יוכלו להביע את עצמם באופן יצירתי יותר 

ע"י הדמות שיצרו. 
הבחירה בתיאטרון בובות מסייעת להכניס את 

התלמידים אל עולם שונה, עולמן של הבובות. ממנו 
ניתן להעמיק במשמעות של ההלכה מזווית ראייה 

מרוחקת ואובייקטיבית מחד גיסא ומתקרבת ואמפתית 
מאידך גיסא. הבובות קרובות לעולמם של התלמידים 

ולכן קל להם להתקרב אליהן להשליך עליהן את 
רגשותיהם ולהזדהות עימהן. כך ניתן להדגיש את 

ההתייחסות לקיום המצוות וליישום ההלכות לא רק 
באופן ה"טכני" וההכרתי  אלא גם ובעיקר בשילוב 

הרגש. ע"י הצפת רגשות, קשיים, מחשבות ולעורר את 
הילדים לקיום מצוות בחיות ובשמחה  כפי שמתאים 

לילדים המתחנכים ברוח חסידות חב"ד.

הוראה באמצעות המסגרת החווייתית 
בובות
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חוברת העבודה היא חלק ממערך שיעור מפורט המובא 
במד"ל. 

מבנה המד"ל:
א. מה בשיעור? – סקירה קצרה על תוכן השיעור .

ב. שעון - המסמן כמה זמן מוצע לכל מערך .

ג. הכנה ואביזרים – לכל שיעור יש להשתמש בחוברת ובדיסק 
המלווה הכולל: מצגת שבה מוטמעים כל העזרים לשיעור לפי 

סדר המערך.  סעיף הכנה ואביזרים יהיה כתוב במקרה שיש להכין 
אביזרים נוספים מעבר לדיסק ולחוברת .

ד. הפעילויות בשיעור. הפעילויות ייכתבו בקצרה עם הפניות לעזרים: 
חוברת או הדיסק , כמו כן בצבע אפור ייכתבו התמלילים של העזרים 

לנוחות המורה המעיין.

ה. בצד כל פעילות יהיה אייקון הקשור לאופי הפעילות. האייקונים 
זהים לאלה המובאים בחוברת לתלמיד.

ו. לכל שיעור מצורפת מצגת מלווה. בצידי העמודים של המד"ל 
תהיינה צלמיות של השקפים במצגת הקשורים לפעילות זו.

להלן האייקונים המלווים את הספר והמדריך למורה, ומשמעותם:

פעילות של הצגה או האזנה לקטע שמע. 

 פעילות של דיון

פעילות של כתיבה, גזירה או הדבקה.

פעילות סביב ערכים

פעילות הפגתית - שעשועון או משחק

 אנו תקווה שלימוד הלכה בשמחה יחזק את המטרה העיקרית בלימוד ההלכה-
  לעורר את הילדים להקפיד וליישם את ההלכות הנלמדות מתוך רצון ושמחה.

שימוש במדל ובחוברת
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2

מס' ש"שהמטרותנושא השיעורשם היחידה

ה ִפּלָ ּתְ

2

2

לתפילה יש כח

התפילה בבית הכנסת 

סדר יום של יהודי

1. התלמידים יעמדו על היוקר שבקיום ההלכה ועל כך שבכל פעולה אנו מורידים אור 
אלוקי ומתקרבים  לה'.

2. התלמידים יפנימו שהזכות לקיים מצוות ולעשות נחת רוח לה' היא האוצר שנתן לנו 
ה', וכתוצאה מכך קיום המצוות יהיה מתוך רצון אמיתי )רצון הנשמה(, בחשק ובחיות.

3. התלמידים יפנימו את העיקרון שתפילה פועלת ומשפיעה. העולם מנוהל על ידי בורא 
העולם, ולכן יש מקום לתפילות ולפנייה אליו.

4. התלמידים יכירו בכוחה המיוחד של תפילת ילדים, 'תינוקות של בית רבן', שאין בהם 
חטא. בזכות הטוהר שלהם ותמימותם, תפילתם נשמעת יותר. 

1. התלמידים יעמדו על הערך של קדושת בית הכנסת כבית מקדש מעט.
2. התלמידים יכירו חלק מן המצוות הנוגעות לקדושת בית הכנסת ולהתנהגות הנכונה 

במקום הקדוש.
3. התלמידים יכירו בכוחה של אמירת 'אמן'. 

1. התלמידים יעמדו על העובדה שהתפילה מלווה את היהודי מרגע יקיצתו בבוקר ועד 
רגע עצימת עיניו בלילה. מהות היהודי היא החיבור והתודה להשם יתברך.

• תפילת 'מודה אני' 
• 'קריאת שמע שעל המיטה' 

2. התלמידים יעמיקו את היכרותם עם ברכת 'אשר יצר', המשמשת  אותם תדיר בכל יום:
3. התלמידים יכירו שתי ברכות ראייה הנאמרות בחורף: הברכה על והברכה על הבר. 

פריסת השיעורים והמטרות
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מס' ש"שהמטרותנושא השיעורשם היחידה

שבת

השבת –
זכר למעשה בראשית 

מתכוננים לשבת 
המלכה

מכבדים ומענגים את  
השבת – כיצד

1. התלמידים יעמדו על יוקר קדושת יום השבת ועל הסיבה לקדושת יום זה בהקשר של 
בריאת העולם.

2. התלמידים יפנימו את מעלת יום השבת, יום שבו עוצרים מכל מלאכה ונוהגים בו 
בקדושה. 

3. התלמידים יפנימו את הזכות לשמור את יום השבת וירצו לנהוג בו קדושה יתרה.
4. התלמידים יקשרו בין סיבת קדושת השבת זכר למעשה בראשית למנוחה ביום השבת.

1. התלמידים ימנו את הפעולות שבהן הם מתכוננים לשבת 
2. התלמידים יתוודעו לסיפורים על חכמים שהתכוננו לשבת.

3. התלמידים ישאפו לכבד את השבת ולהתכונן לקראתה.
4. התלמידים יעמדו על חשיבות ההכנות לשבת בזיקה לערך של 'קדושה ומנוחה' – כלומר,

    כפי שלדבר חשוב מתכוננים, כך גם לכבוד השבת הקדושה יש להתכונן ולכבד.
5. התלמידים יתוודעו למשמעות האמרה: 'מי שטרח בערב שבת - יאכל בשבת'. כלומר: מי 

שטורח לכבוד השבת מתחבר יותר לקדושתה ומצליח לנוח ולאכול גם מבחינה גשמית.

1. התלמידים יכירו בחשיבות כבוד השבת, יום בו זוכים לנשמה יתרה, ויפנימו את תחושת 
הכבוד והיוקר של יום השבת.

2. התלמידים יגדירו את המושגים: 'כבוד שבת' ו'עונג שבת'.
3. התלמידים יזהו את המעשים בהם ניתן לכבד ולענג את השבת - בבגדי שבת, במאכלי 

השבת ובלימוד בשבת.
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מס' ש"שהמטרותנושא השיעורשם היחידה

שבת

מכבדים ומענגים את  
השבת – נרות שבת

מקדשים את השבת 
- תפילות וסעודות 

השבת

מקדשים את השבת - 
משחקים בשבת

1. התלמידים יתוודעו להלכות הדלקת נרות שבת.
2. התלמידים יכירו את הטעם למצוות הדלקת נרות שבת.

3. התלמידים יעמדו על הוראת הרבי שגם בנות צעירות ידליקו נרות שבת, ויתבוננו על 
החשיבות לַזּכות עוד יהודייה בהדלקת נרות שבת.

4. התלמידים ילמדו על המנהג לתת צדקה לפני הדלקת נרות שבת.

1. התלמידים יכירו את שלוש סעודות השבת ואת מאכלי השבת.
2. התלמידים יקשרו בין 'לחם משנה' בסעודת שבת לבין ה'מן' שקיבלו היהודים במדבר.

3. התלמידים יכירו מנהגים שונים הייחודיים לסעודת שבת שמביאים עונג רוחני .
4. התלמידים יפנימו ויישמו התנהגות ראויה ומכובדת בשולחן שבת.

 5. התלמידים יכירו וידעו את סדר התפילות השונות בשבת ויזהו את ההבדלים בין תפילת
    יום חול לתפילת שבת.  

6. התלמידים יעמדו על מעלת תפילת השבת ועל הזכות שבהליכה לבית הכנסת בשבת.

1. התלמידים יעמדו על הקשר הרעיוני שבין שביתת ה' ממלאכה בבריאת העולם לאחר
    ששת ימי מעשה, לבין השביתה שלנו ממלאכה בשבת.  

2. התלמידים יזהו את האסור והמותר בשבת באופן כללי.
3. התלמידים יכירו משחקים המותרים והאסורים בשבת ויבינו את סיבת ההיתר או האיסור. 
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מס' ש"שהמטרותנושא השיעורשם היחידה

 ברכות 
אחרונות   

כשרות  

מברכים ומודים

כשרות – מה ולמה?

מפרידים בין בשר 
לחלב

 1. התלמידים יפנימו את היוקר של כל פעולה שנעשית כפי רצון הקב"ה בהפיכת החפץ
    הגשמי לקדושה, ובפרט אמירת הברכה לפני ואחרי האכילה.

2. התלמידים יעמדו על המשמעות של ברכה אחרונה כאמירת תודה לה' על האוכל.
 3. התלמידים יכירו בצורך להכיר את הברכות השונות ולדעת להתאים את הברכה האחרונה

    למאכל, ויַתרגלו זאת.
4. התלמידים יבינו את התוכן הכללי של הברכות השונות.

 5. התלמידים יפנימו את האופן הראוי לאמירת ברכה ואת חשיבות אמירת הברכה דווקא
    במקום האכילה. 

1. התלמידים יתבוננו בהשפעתו של אוכל שאינו כשר על נפשנו.
2. התלמידים יכירו באופן כללי את חשיבות אכילת אוכל כשר.

3. התלמידים יכירו חששות שונים בכשרות מאכלים.
4. התלמידים יזהו חותמות כשרות.

 1. התלמידים יכירו את מקור האיסור ויעמדו על כך שמדובר דווקא בעירוב אסור בין
    מאכלים כשרים.

2. התלמידים יתבוננו בכך שהימנעות מעירוב בשר בחלב נובע מהיותנו 'בני מלכים' מעמד 
הדורש תפריט מיוחד.

3. התלמידים יבדילו בין מאכלי חלב, בשר ופרווה.
4. התלמידים יבינו כי ההפרדה בין בשר לחלב מתבטאת בהפרדת כלים ובהפרדת זמן.
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2

2

2

מס' ש"שהמטרותנושא השיעורשם היחידה

כיבוד הורים 
ומורים

לשון הרע 
ורכילות  

הכנסת 
אורחים   

קשר של כבוד

לשון טובה או 
לשון רעה?

פותחים את הבית 
מכל הלב

 1. התלמידים יתבוננו במעורבות של הוריהם בכל פרט בחייהם ויעמיקו את תחושת הכרת
    הטוב כלפיהם.

2. התלמידים ישוו בין הכבוד הנדרש כלפי הורים לבין הכבוד הנדרש כלפי הקב"ה.
3. התלמידים ילמדו הלכה המדגימה את האופן שבו יש לכבד הורים – בעמידה.

 4. התלמידים יערכו הקבלה בין הורים למורים, ויסיקו מכך על ההתנהגות הראויה כלפי מורים
    על פי ההלכה.

5. התלמידים יבינו כי האופן הטוב ביותר לכיבוד הורים על פי ההלכה הוא קיום תורה ומצוות. 

1. התלמידים יפנימו שלכל מילה היוצאת מהפה יש כוח רב. 
2. התלמידים יעמדו על הקושי לשלוט בדיבור באופן מעשי ויתנסו בשליטה על הדיבור.

3. התלמידים יבינו את המושגים ההלכתיים הקשורים בשמירת הלשון.
4. התלמידים יפנימו את חומרת שמיעת לשון הרע.

5. התלמידים יעמדו על ההשלכות העלולות להיגרם מדיבור מיותר על האחר.

1. התלמידים יעמדו על החוויה והשמחה שבמצוות הכנסת אורחים.
2. התלמידים יפנימו את החשיבות שבמצוות הכנסת אורחים, גם כשעולה קושי לארח.

3. התלמידים יבינו את נקודת מבטו של האורח, כדי לדעת איך לארח כראוי. 
4. התלמידים יכירו את האסור, המותר והרצוי במצוות הכנסת אורחים.
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משפחת שמח - נעים להכיר
 מה בשיעור?

חמישיית  עם  ובהיכרות  ההלכה  ללימוד  במבוא  נפתח 
בשמח"ה.

 משך השעור: 20 דק'

 פעילות 1:

 א. קטע שמע )מס' 1( 

נכיר את משפחת שמח:
שמח,  משפחת  ילדי  חמישיית  על  נשמע  שמע  בקטע 
רחוקים.  במקומות  מופלאים  אוצרות  למצוא  השואפים 
בדיון הם מנסים לברר מהו בעצם אוצר אמיתי, ומגיעים 
למסקנה שאם הדבר הכי יקר בעולם הוא להיות קרובים 
להשם ולהפיץ אור של תורה ומצוות, אז המצוות הן האוצר 

היקר, ואותן באמת אפשר למצוא גם בבית... 

תמליל קטע השמע:
שאנחנו  לכם  אספר  אני  אז  אותנו,  מכירים  לא  אתם  "שלום,  חיים: 
כן! מה אתם  – חמישייה!  יחד  נולדנו  חמישה אחים ממשפחת שמח. 
פותחים עיניים כאלה גדולות? כן, חמישייה, וזה דווקא נחמד לנו מאוד, 

כי ככה תמיד יש לנו את מי לשתף בכל מיני רעיונות ומחשבות.
אז לי קוראים חיים ואתם יודעים מה חשבתי? איזה מקסים זה יהיה אם 

נמצא איזה אוצר!!".
שרי: "אוצר? נראה לי שאתה ממש מדמיין. אתה מכיר ילדים שמצאו 

פעם אוצר?".

חיים: "בטח!! בכל הספרים, הילדים תמיד...".
שרי: "נו, בטח. בספרים. אבל אני מדברת אתך על החיים האמיתיים! 
אני בן אדם מעשי. אם תגיד לי שיש אוצר כאן, בבית שלנו, אז אני אהיה 

מוכנה לצאת אתך לדרך, ולחפש".
חיים: "אוף, שרי... אוצר בבית שלנו - הגזמת. אוצרות נמצאים תמיד 

ביער... או על איזה אי רחוק...".
ברכי: "אני לא בטוחה! דווקא נראה לי שיש בבית שלנו אוצר. ולא רק 

אחד, אלא הרבה!".
חיים: "ברכי, תסבירי למה את מתכוונת. את אוהבת תמיד לחשוב על 

כל דבר לעומק. אז בטח את לא מתכוונת לאוצר פשוט...".
ברכי: "נכון! אוצר, זה דבר יקר, שעושה את מי שמוצא אותו -- מאושר. 

נו, אתה לא יכול למצוא בבית כמה דברים שיעשו אותך מאושר?".
חיים: "מה שאת אומרת, זה ממש מעניין. אני יוצא לחפש".

החנוכייה של  מאושר!  אותי  דברים שעושים  המון  מצאתי  הנה!  "הי, 
חנוכה! הפמוטים שאמא מדליקה לפני שהשבת נכנסת; הסידור שסבא 

נתן לי במתנה! וואי, את צודקת! הבית שלנו מלא באוצרות!".
ברכי: "שים לב, כל אחד מהאוצרות שמצאת מקרב אותנו להשם. ואלו 
אוצרות אמיתיים ממש. כי הדבר הכי יקר בעולם, זה להתקרב אל השם 

ולהפיץ אור של תורה ומצוות". 
שרי: "יש לי רעיון! בואו נקים חבורה: 'חבורת בשמחה' והמשימה שלנו 

תהיה למצוא בכל מצווה את הכוח לקיים אותה בשמחה".

פעילות 2: מהי הלכה?

א. דיון 

בעקבות קטע השמע, נערוך דיון על מהות שעורי הלכה. 
⋅ מה לומדים בשיעור הלכה? 

⋅ למה אי-אפשר לקיים מצוות מבלי לדעת את ההלכות? 
⋅ ניתן גם להעמיק במילה 'הלכה': איזו מילה היא מזכירה? 
הליכה! ההלכה מלמדת אותנו מהי הדרך הנכונה בה נלך. 

נעים להכיר
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  ב. משימות בחוברת עבודה

נפנה למשימות 3-1  בחוברת העבודה
במשימה 1 התלמידים ישלימו בחוברת את הדקלום.
במשימה 3 נבקש מהתלמידים לגזור מטבעות זהב 
מהעמוד האחרון, ולכתוב או לצייר בתוך כל מטבע 

מצווה שאנחנו עושים בשמחה כדי לעשות נחת להשם. 
את המטבעות הם ידביקו בתיבת האוצר שבחוברת. 

לסיום התלמידים יקשטו את משפט  המפתח )משימה 
2( - כמה טוב ללמוד הלכה, לקיים כל מצווה בשמחה!

הצעה: אפשר גם להפוך את המשפט לפתיח קבוע 
שאותו נדקלם בתחילת כל שיעור, במקצב אחיד 

בתוספת תנועות ידיים )אפשר להדביק על האצבעות 
מדבקות עם פרצוף מחייך(

 ד. סיכום 

מהאוצר.  שמתלהבים  מהחבורה  והלל  ברכי  את  נציג 
אפשר לתת לתלמידים נוספים בובות אחרות והם ידובבו 

אותן.
'מתלהבים מה'אוצר': המחזה

ֶׁשָהאֹוָצר  ָצַדְקִּתי?  ֶׁשֲאִני  חֹוְׁשִבים  ַאֶּתם  ַּגם  האם  יִֹפי!  "ֵאיֶזה  ברכי: 
ָיָקר ָּבעֹוָלם הּוא ִלְהיֹות ְקרֹוִבים ְלַהֵּׁשם, ּוְלָהִפיץ אֹור ֶׁשל ּתֹוָרה  ֲהִכי 

ּוִמְצוֹות?".
הלל: "ָאז ָמה, ֲאִני ָחַׁשְבִּתי ַעל ֶזה ְלָפַנִיְך, ַרק ֹלא ִהְסַּפְקִּתי לֹוַמר...".
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לתפילה יש כח
 מה בשיעור?

נתוודע לכוח התפילה בכלל ולכוחה של תפילת הילדים, 
בפרט.

 משך השעור: 70 דק'

מהלך השיעור:
פעילות 1: 

פותחים בתפילה

הערה: ניתן להתייחס לדף השער הפותח את יחידת התפילה. 
החמישייה  ילדי  נראים  הנושאים:  מוצגים  השער  בדף 
נעודד  וכדומה.  שאלות  מציפים  התפילה,  בנושא  דנים 
ילדי  בשם  לדבר  )או  לחמישייה  להצטרף  התלמידים  את 

החמישייה(  לשאול ולנבא מה יהיו התכנים עליהם נלמד.

 א. מדרש-תמונה ודיון 

נציג לילדים תמונה של יהודים מתפללים, ונשאל: 
⋅ מה האנשים עושים? 

⋅ מה הם מחזיקים? 
⋅ אל מי הם פונים? 

⋅ נחשוב על רעיונות - על מה הם מתפללים? 

נרחיב את הדיון אל מהות התפילה: 
⋅ אם האדם חולה - איך התפילה יכולה לעזור? 

⋅ איזו הרגשה יש לנו אחרי שאנו מתפללים עבור משהו?
נספר לתלמידים על תפילתם של יצחק ורבקה שזכו לבנים 

לאחר ששפכו את לבם והתפללו להשם ותפילתם נענתה.

 ב. משימות בחוברת העבודה 

נפנה למלא את המשימות בחוברת בעמוד 'התפילה'.
של  איורים  בין  להתאים  התלמידים  צריכים   1 במשימה 
פרנסה,  ובריאות,  )רפואה  עליהם  שמתפללים  דברים 
הצלחה בלימוד תורה, תפילת הדרך(, לבין קטעי תפילה 

מוכרים: ברכת המזון, תפילת הדרך וכדומה. 
במשימה 2 מתבקשים התלמידים להשלים תפילה אישית, 

ולקשט אותה:
הערה: חשוב לדון עם התלמידים על נקודת הקושי - לא 

תמיד אנחנו רואים שהתפילה אכן פועלת. 
במהלך דיון זה חשוב להדגיש כמה נקודות:

- ה' הוא האבא הטוב שלנו והוא יודע מה טוב לנו. לפעמים 
גם אבא ואמא אומרים לילד 'לא' כי זה לטובתו. הילד לא 

תמיד מבין למה ההורה אינו ממלא את בקשתו.
- התפילה תמיד פועלת אך לעתים לא רואים את תוצאותיה 
ועזרה  כוח  הן  התוצאות  לעתים  זמן.  כעבור  אלא  מיד, 

במשהו אחר שלא ביקשנו, אך הוא טוב לנו.
- חשוב תמיד לבקש, ולהאמין ולבטוח בה' שיזכה אותנו 

לראות את הישועה בטוב הנראה והנגלה.

ה ִפּלָ לתפילה יש כחּתְ
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פעילות 2:

 תפילת ילדים 

  א. דילמה בהצגה 
מאולתרת:  הצגה  בכיתה  להציג  תלמידים  שלושה  נזמין 
שיתפללו  בדחיפות  שזקוק  איש  של  דמות  יגלם  המורה 
שלושת  את  ומוצא  עליו  יתפלל  מי  מחפש  הוא  עבורו.  
חכמים,  תלמידי  אינם  הם  ילדים!  רק  הם  אבל  הילדים. 

מבוגרים, האם התפילה שלהם יכולה להועיל?
שדווקא  כדאי  מדוע  יסביר  הילדים  משלושת  אחד  כל 
אפשרות  נוספים  לילדים  לתת  כדאי  יתפללו.  הילדים 

להביע את דעתם.  

 ב. מדרש תמונה 

כדי לבדוק את כוחה של תפילת הילדים בעבר, נפתח את 
החוברת בנושא 'תפילת ילדים'. בציור מתואר כיצד מרדכי 
אסף את הילדים להתפלל לביטול הגזרה. נספר לילדים את 
המדרש המעובד מאחורי התמונה,  ונתאר את תגובת ה' 
לבכי הילדים. התלמידים יסבירו מה לומדים מהמדרש על 

כוחה של תפילת ילדים.
מדרש על מרדכי המגייס את הילדים לביטול הגזרה

ִּבְזַמן ָמְרְּדַכי ְוֶאְסֵּתר, ַּכֲאֶׁשר ִנְגְזָרה ַהְּגֵזָרה ָהָרָעה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ָאַסף 
ָמְרְּדַכי ַהַּצִּדיק ֶאת ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ָיַׁשב ִאָּתם ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש, ְוַיַחד ֵהם ָלְמדּו 
ַהָּׁשַמְיָמה.  ֶׁשָּלֶהם  ַהְּבִכָּיה  ְוָעְלָתה  ּוָבכּו,  ָצמּו  ַהְּיָלִדים  ְלַהֵּׁשם.  ְוִהְתַּפְּללּו 
ְּגָדִיים ּוְטָלִאים?  ָׁשַאל ַהֵּׁשם: ָמה ַהּקֹול ַהֶּזה ֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע, ַהּדֹוֶמה ְלקֹול 
ָאַמר לֹו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֵאּלּו קֹולֹות ַיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ַהִּמְתַחְּנִנים ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה. 
ִמָּיד – ִקֵּבל ַהֵּׁשם ֶאת ְּתִפָּלָתם, ְוַהְּגֵזָרה ִהְתַּבְּטָלה )מעובד מתוך ֶאְסֵּתר ַרָּבה (

 ג.  משימה בחוברת והמחזה 

את  נלמד  כוח.  אין  לילדים  הלל מהחבורה חושב שהיום 
 3 משימה  את  ונמלא  עוללים'  'מפי  הפסוק  משמעות 
של  לתפילה  המשפט:  את  להשלים  בחוברת,  המופיעה 

הילדים יש כוח לנצח את האויבים.
'האם גם היום יש לילדים כוח?': המחזה 

הלל: מה אתם חושבים שאנחנו באמת כמו הילדים בתקופה של מרדכי 
הצדיק? התפילה שלנו באמת יכולה לעזור להתגבר על האויבים? נראה 
לי שחשוב יותר שלא נפריע לאבא או לאמא להתפלל, התפילה שלהם 

בטוח תעזור יותר. 
משימה: מה הייתם עונים להלל? )הילדים ימחיזו את תשובתם בעזרת 

הדמויות(

 ד. קטע שמע )מס' 2(

לחיזוק המסר נספר על גיוס הילדים בימינו, לקראת 
מלחמת יום הכיפורים. 

סיפור – הילדים בימינו מבטלים גזרות
מדינות האויב הסובבות את מדינת ישראל זממו לתקוף אותה ולכבוש 
אותה, דווקא בעיצומו של יום הכיפורים הקדוש, בשנת תשל"ד. אף 
אחד לא שיער את הסכנה המתקרבת, וחילות הצבא לא היו ערוכים 

למלחמה. 
האומנם אף אחד לא ידע שתפרוץ מלחמה?

כמה שבועות לפני יום הכיפורים ביקר אצל הרבי מליובאוויטש בניו 
יורק רב מהרבנות הצבאית של צה"ל. הרב לא שיער כלל שהמלחמה 
לסכנה שעלולה  להתכונן  לך שצריך  דע  לו:  אמר  הרבי  אבל  קרבה, 

להגיע בקרוב, ולבטוח תמיד בהקב"ה.
הרבי לא הסתפק באזהרה זו אלא ביקש מכל ילדי ישראל בארץ ובעולם 
ולהוסיף בלימוד תורה ובתפילה. הוא אמר שבזכות  להרבות בצדקה 
את  ינצח  ישראל  עם  מקיימים,  שהם  והמצוות  הילדים  של  תפילתם 
אויביו, כמו שכתוב בתהילים "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית 

אויב ומתנקם".

לתפילה יש כח
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בילדים  מלאים  אוטובוסים  הגיעו  הכיפורים  יום  לפני  הרבי,  לבקשת 
הקשה  שהגזירה  להתפלל  המערבי,  לכותל  הארץ  רחבי  מכל  וילדות 
הרבי  ביקש  הכיפורים  יום  לפני  ימים  שלושה  ישראל.  מעם  תבוטל 
שאלפי ילדים יגיעו לבית המדרש שלו בניו יורק, וחילק לכל ילד מטבע 
שייתן לצדקה. הרבי אמר לילדים שהמעשים הטובים שלהם יגנו על 

כל עם ישראל.
ואכן, בצהרי יום הכיפורים פרצה מלחמה קשה מאוד. צבאות ערב פתחו 
במתקפה בכל החזיתות וניסו להשמיד את מדינת ישראל. רק בנס לא 
הצליחו האויבים להשיג את מטרתם, ולבסוף ניצח צה"ל ואנו חיים כאן 

עד היום. 
 בזכות מי? בזכות תפילת הילדים שנתנה כח לחיילים. 

)על פי שיחות הרבי מאותה תקופה וריאיון עם הרב מרדכי פירון באתר 

חבד(

פעילות  3:

    מתפללים בחשק

 א. הצגה 

נציג את החמישייה בחוברת משוחחת על הפסוקים שאמרו 
בסיום  להוסיפם  מקפידים  ואנו  מרדכי  בתקופת  הילדים 
לתפילת  בהקשר  אלה  פסוקים  הדגיש  הרבי  התפילה. 

הילדים.

ב. דיון

לאחר ההצגה, התלמידים יצטרפו אל החמישייה בהחלטה 
טובה, להקפיד על אמירת פסוקים אלו ועל תפילה יפה. 
ההחלטה הטובה מופיעה בחוברת כ'מטבע' מן האוצר. 

נדון עם הכיתה על ההחלטה ועל היכולות שלנו לעמוד 

בה:
אנחנו יודעים שה' שומע במיוחד את תפילת הילדים, שיש 

בהם אמונה טהורה ואין בהם חטא. ובכל זאת, לפעמים 
אנחנו ניגשים להתפלל ללא חשק... נחשוב ביחד עם 

התלמידים על ִמְׁשָּפט מחזק שיסייע לנו לגשת לתפילה 
בחשק ובשמחה.  לחלופין, נציע להם לבחור משפט אחד 

מתוך כמה או ניתן להם לחשוב על רעיונות שונים.
 למשל: לתפילה שלנו יש הרבה כוח! ה' אוהב ומחכה 
דווקא לתפילה שלנו / איזו זכות היא לנו שיש לנו כל 

כך הרבה כוח / התפילה שלנו יכולה לעזור לנו ולכל עם 
ישראל, ועוד...

 ג. משימה בחוברת 

לסיום,  נבקש מהתלמידים לגזור את המטבע מדף הגזירה 
להתמלא  שמתחילה  האוצרות  בתיבת  אותו  ולהדביק 

)משימה 4(.

הצעה להפעלה יישומית:
לצלם תלמידים שמתפללים בשמחה ולתלות בכיתה בפינת 
הלכה. או לבקש מהתלמידים שיציירו את עצמם מתפללים 

בשמחה.

ה ִפּלָ לתפילה יש כחּתְ
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תפילה בבית הכנסת
 מה בשיעור?

בשיעור זה  נלמד על התפילה בבית הכנסת ועל חשיבותה, 
על קדושת בית הכנסת ועל ההלכות הנובעות מקדושה זו. 
היישום יתמקד בעידוד לומר 'אמן' בבית הכנסת ובהבנת 

הכוח שבאמירה 'אמן'.

 משך השעור: 90 דק'

מהלך השיעור:
פעילות 1

מכירים את בית הכנסת 

א. מדרש תמונה

נתבונן בתמונות של בתי כנסת שונים בארץ ובעולם 
)במצגת(,  ונשוחח בעל פה על הפאר וההדר בבתי 

הכנסת. נבקש מהתלמידים לתאר בתי כנסת שביקרו 
בהם, ולספר מה היה מיוחד בהם. נשאל, במה הם היו יפים 

בעיניהם.

 ב. חוברת העבודה 

התלמידים יגזרו את האיורים של בית הכנסת מהנספחים 
בסוף החוברת יצבעו וידביקו אותם במסגרת כך שייראו 

כמו בית הכנסת שהם מכירים.

פעילות 2

קדושת בית הכנסת

 א. הצגה וחוויות התלמידים: 

ניעזר בבובה מוטי ובמצגת המלווה.

מוטי – אתמול הייתי בבית כנסת יפה ומפואר כל כך! אני חייב לספר 
לכם מה ראיתי. אבל אני צריך קצת עזרה. מי מוכן לעזור לי לספר בקול 

מה ראיתי?
מוטי  פעם  בכל  למוטי.  לעזור  תלמידים  כמה  או  אחד  תלמיד  נזמין 
'ילחש' באוזני התלמיד התחלה של משפט, והתלמיד יצטרך להשלים 
בית הכנסת לפי בתי כנסת שראה  ולנסות לתאר את  בכוחות עצמו 
בעצמו, למשל: מנורות ענקיות ומאירות, רצפה מבריקה כמו של אולם, 

חלונות עם ציורים מיוחדים.. וכדומה.
מוטי בלחש )אבל מספיק בקול שהילדים בכיתה ישמעו גם כן( – בית 
הכנסת היה כל כך מפואר, שאפילו המנורות שלו היו ... – נשמע את 

רעיונות התלמיד שהוזמן להשלים את המשפט.
היו  היו חלונות רגילים.  – החלונות של בית הכנסת לא  מוטי בלחש 

עליהם... 
הרצפה של בית הכנסת... הספסלים של בית הכנסת...   הדלתות של בית 
הכנסת... בבית הכנסת היו ציורים מיוחדים... הגודל של בית הכנסת...  

נסכם את הפאר וההדר של בתי הכנסת השונים, ונחשוב 
ביחד: למה כל כך מפארים את בית הכנסת? מה גורם 
ליהודים לפאר ולרצות לקנות בשביל בית כנסת את 

הקישוטים היפים ביותר? שבית הכנסת ייראה כל כך מיוחד?

תפילה בבית הכנסת
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ב. דיון 

נשמע חוויות נוספות מיוחדות מהילדים על ביקור בבית 
כנסת , אפשר להקרין את המשימה מהמצגת או לומר 

אותה בעל פה. 
נקרא מתוך החוברת ובעזרת המצגת את השאלה של 
מוטי  מדוע כל כך מפארים את בית הכנסת., ונדון בה 

במליאה.
נגיע ביחד עם התלמידים לתובנה, שחייבת להיות סיבה 

לכבוד ולאהבה של כולם לבית הכנסת - כנראה שהוא 
מקום קדוש מאוד! 

פעילות 3

בית הכנסת - בית מקדש מעט

 א. הצגה ודיון 

נציג ונדון על קדושת בית הכנסת: ניעזר בחמישיית 
הבובות:

חיים: אתם יודעים איך עוד קוראים לבית הכנסת?
הלל: אולי... אולי "בית הסידור"?

חיים: לא, בית הכנסת נקרא גם 'בית מקדש מעט'!

נשמע מהמורה על קדושתם של בתי הכנסת – המקום 
שבו ה' משרה את שכינתו! נסביר מהו 'מקום שבו שורה 

השכינה' - 'בית מקדש מעט' . ניתן להיעזר במצגת 

המציגה את הפסוק, פירושו ואיורים הקשורים לאביזרים 
בבית הכנסת.

נסביר את המדרש על דברי הנביא יחזקאל: "ואהי להם 
למקדש מעט". 

 מדרש על קדושת בית הכנסת  
דברי המדרש: אם אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין הקב"ה משרה 
שכינתו בעולם!", דברי הגמרא: "אמר רבי יצחק, מנין שהקדוש-ברוך-

הוא מצוי בבית הכנסת? שנאמר 'אלוקים ניצב בעדת א-ל".

לאחר שגילינו את השם נדון במשמעות:
• הקשר בין בית הכנסת לבית המקדש
• הניקיון של בית הכנסת ובית המקדש

• הקדושה של בית הכנסת ובית המקדש
• ההתנהגות הראויה בבית הכנסת ובבית המקדש 

• בית הכנסת כמקום שמחבר אותנו לקדוש ברוך הוא

העשרה למורה על הקשר בין קדושת בית הכנסת לקדושת בית המקדש
]קדושת בית הכנסת: קדושתו נובעת מארון הקודש שבו מונח ספר 
)בעבר,  ירושלים  בכיוון  וממוקם  'היכל',  בשם  גם  נקרא  הוא  התורה. 
באירופה, הכיוון היה מזרח(. ארון הקודש נחשב מעין "קודש הקודשים". 
בית הכנסת משמש כמקום תפילה ומשום כך יש לו מאפיינים של מקום 
קדוש. בעניין בית הכנסת יש הלכות רבות של כבוד ומורא המעידות 
על קדושתו, כגון שאסור לעבור בבית הכנסת סתם לצורך קיצור דרך. 

הלכות אלו דומות בחלקן להלכות כבוד ומורא בבית המקדש.
יחד, השכינה שורה עליהם באופן  כאשר עשרה מישראל מתאספים 
מיוחד, בדומה לשכינה שהייתה שורה בבית המקדש. על כן נקרא בית 
הכנסת 'מקדש מעט', הואיל והוא דומה במטרתו ובתוכנו לבית המקדש 
בירושלים. לעתיד לבוא, בגאולה האמתית והשלמה יתאספו ויתחברו 
כל בתי הכנסת מכל קצוות תבל לבית המקדש העיקרי בירושלים בהר 

הבית.
הקשר וההשוואה לבית המקדש: 

ה ִפּלָ תפילה בבית הכנסתּתְ
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מקריבים  היו  המקדש שבו  בית  כמו  תפילה,  מקום  הוא  הכנסת  בית 
קורבנות, משום שהתפילות החליפו את עבודת הקורבנות.

בבית הכנסת יש מוטיבים דומים שנוצרו לזכר בית המקדש: ה'פרוכת' 
קודש  לפני  הפרוכת שהייתה  את  מזכירה  הקודש,  ארון  את  שמכסה 
הקודשים; כיוון מקום התפילה הוא תמיד לכיוון ירושלים ובית המקדש; 
נר  בבית המקדש;  גם  עתיקה שהייתה  ברכה  כוהנים משמרת  ברכת 
התמיד דולק בבית הכנסת לזכר נר התמיד שדלק בבית המקדש. ועוד. 

 ב. הצגת סיכום  

נסכם את השיחה בין הבובות:

חיים: הבנתי שבית הכנסת נקרא 'בית מקדש מעט', בגלל קדושתו!
שרי: עכשיו אני מבינה למה כל כך חשוב להתנהג בכבוד בבית הכנסת!

הדו-שיח קצר במכוון, והוא מזמן שיחה עם התלמידים. 
נבקש מהתלמידים לחשוב בעצמם על הקשר בין השם 
'בית מקדש מעט' לבין החשיבות לשמור על כבודו של 

בית הכנסת, כמו שאומרת שרי.
נוכל להרחיב ולהדגים זאת בהצגה עם בובות חבורת 

בשמח"ה, ולהזמין תלמידים להציג פעולות שמבטאות 
שמירה על כבוד בית הכנסת וקדושתו.

 ג. חוברת העבודה )משימה 2(: 

נקרא את הציטוט שממנו לומדים כי בית הכנסת הוא 'בית 
מקדש מעט', ונשלים בחוברת העבודה את המסקנה.

פעילות 4

הקשר שלי לבית הכנסת

דיון ומצגת

נשוחח על הקשר האישי של כל תלמיד לבית הכנסת - 
התפילות שאנו מתפללים בו; הימים שבהם אנו מגיעים 
אליו; הסיבות לכך. נשלים זאת בשקופיות המתאימות 

במצגת
הערה: את הדיון תלווה המצגת. למורה שאין מצגת יכתוב 
את השאלות על הקשר האישי, התפילות והימים על הלוח 

וסביבן קווים להשלמת תשובות הילדים. 

לאחר הדיון נחזור שוב לתמונות בתי הכנסת היפים שראינו 
בתחילת השיעור ושוחחנו עליהם ונדון:

• מה משותף לכל התמונות? מהם המקומות הללו?
• האם כל בתי הכנסת נראים אותו דבר?

• האם כל בתי הכנסת משמשים לאותה מטרה? מהי?
• אילו חפצים / רהיטים יש בכל בתי הכנסת שאתם מכירים? 

 • אילו הבדלים קיימים בין בתי הכנסת? )בשם, בגודל,
   במראה..(

• מה עושים בבית הכנסת? )ניעזר בחפצים שראינו ונבדוק 
למה הם משמשים – ספר תורה, ארון הקודש, סידורים וכו'(.

• אילו תפילות מתפללים בבית הכנסת?
• באילו הזדמנויות אנו, הילדים, הולכים לבית הכנסת? 

תפילה בבית הכנסת
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פעילות 5

איך נשמור על בית הכנסת?

 א. קטע שמע )מס' 3( ודיון- חלק א 

נלווה את חבורת בשמח"ה בדרכם לבית הכנסת. בקטע 
שמע: בדיון בין ילדי החמישייה עולה הרצון למצוא מקום 

שירומם את התפילה שלנו ויגרום לנו לעשות אותה 
יותר בשמחה ויותר בחיות. נגלה את המקום הקדוש, בית 

הכנסת, ונגיע למסקנה שעל ידי השהות בבית הכנסת 
ותפילה בבית כנסת אנחנו מתחילים את התפילה שלנו 
כבר ממקום טוב יותר וממלאים אותה בקדושה. על ידי 

התפילה בבית כנסת אנו יכולים להתפלל יותר בכוח, יותר 
בשמחה ויותר בחיות. לאחר שנחפש את האוצר שהופך 

את התפילה שלנו לטובה יותר - נגלה שהוא נמצא בבית 
הכנסת.

תמליל לקטע שמע - 'מעיפים' את התפילה לשמים
חלק א':

ברכי: מה אתם אומרים, היום ממש הייתי רוצה למצוא משהו ש"יעיף" 
את התפילה שלי לשמים!

חיים: יעיף? וואו ברכי, איך את חושבת שאפשר לעשות דבר כזה? אני 
מוכן לחפש ביחד אתך...

שרי: את מתכוונת שאת מחפשת משהו שיעשה את התפילה שלך טובה 
יותר?

ברכי: כן, בדיוק כך!
שרי: יש לי רעיון, מקום מיוחד, שממש מיועד לתפילות, במקום כזה 

בטוח הכוח של התפילות שלנו עוד יותר גדול!
ברכי )בהתלהבות( איזה יופי! אני אשמח ממש למצוא ביחד אתך את 

המקום הזה!
הלל: מה הבעיה? אני הולך בכל שבת לבית הכנסת. בטוח זה המקום 

שאליו שרי מתכוונת!
שרי: כן, נכון! בית כנסת זה מקום מיוחד, ממש ממש ממש קדוש....

ברכי )חולמת(: וואו... מקום קדוש... איזה זכות להתפלל תפילה קדושה 
במקום קדוש. ממש אני מתחילה לדמיין איך שהתפילה ממלאת את 

כולי! 
שרי: בואו, נלך ביחד ישר אל האוצר! אתם תראו איך בבית הכנסת 

כולנו מצליחים להתפלל בחיות ובשמחה!!
חיים: איזה יופי, להתפלל בחיות – זה ממש מתאים לי! זה השם שלי! אני 

מגיע ביחד אתך, שרי. מה אתכם, מוכנים?

נעצור את הקטע שמע לאחר חלק א' ונערוך דיון על 
השהות בבית הכנסת: 

• מה עושים בבית הכנסת?
• למה יותר טוב להתפלל בבית הכנסת דווקא? )מקום 

שבו ה' משרה את השכינה( ְלמה דומה בית הכנסת? 
)לבית המקדש(

ב. קטע שמע )מס' 4( חלק ב ודיון 

נמשיך בחלק ב' של הקטע שמע, 

תמליל לקטע שמע - 'מעיפים' את התפילה לשמים
חלק ב – המשך:

שרי: קדימה, יוצאים לדרך?
חיים: כן, כולנו מוכנים. יש לנו אפילו כבר סידורים ביד.  

מוטי: סידורים זה לא מספיק... אני לקחתי תיק שלם!
ברכי, שרי, חיים - ביחד: תיק שלם? 

ברכי: מה שמת בו? תראה לנו!
מוטי: אוהו! כל מיני דברים מעניינים! כמו בכל טיול! כדור, רובה מים!...

כמה שניות שקט.............

ה ִפּלָ תפילה בבית הכנסתּתְ
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מוטי בקול מהסס ונבוך: מה קרה? למה אתם מסתכלים עלי ככה? משהו 
לא בסדר בדברים שהבאתי?

שרי: מוטי, זה... מאד יפה שחשבת על כולנו, ורצית שיהיה לנו טעים 
ונחמד. אבל... תזכור שאנחנו הולכים לבית כנסת! 

ברכי: תנסה לדמיין רגע את התפילה...
מוטי: לדמיין את התפילה? אה... בעצם את צודקת. גם לארמון של מלך 
לא הייתי לוקח כדור ורובה מים... אני צריך לחשוב מה מתאים לקחת 

לבית הכנסת, ואיך בכלל מתאים להתנהג בבית הכנסת. 

ג. סיפורים

נספר לתלמידים סיפורים על גדולי ישראל שטרחו לכבד 
את בית הכנסת.

סיפורים על שמירת קדושת בית הכנסת
• רבנו יעקב, רבו של פרשן המקרא הנודע רש"י, לא הניח למנקי בית 
הכנסת לנקות את השטח שלפני ארון הקודש, אלא היה מנקה אותו 
את  להביע  ביקש  זו  בפעולתו  והארוך.  העבות  זקנו  בעזרת...  בעצמו 

חשיבות ניקיון בית הכנסת.
)מקור הסיפור: ספר חסידים, קכח. הובא במגן אברהם על אורח חיים, קנ ט. (

• כאשר הרבי היה נכנס או יוצא מהתפילה ב-770, ראו אותו החסידים 
פעמים רבות מרים לכלוכים שנמצאו על הרצפה! 

הרבי, שזמנו כל כך יקר, והוא כל כך מכובד, בוודאי היה יכול לבקש 
מאחד החסידים שיעשה זאת, אך הוא עצמו דאג לכבוד בית הכנסת 

ולניקיונו, ולא השאיר את בית הכנסת במצב מלוכלך ולא מכובד.

 ד.  משחק במליאה: 

בעקבות קטע השמע והדיון הקודם נמשיך בדיון משותף:
• מה לא עושים בבית כנסת ומהי הסיבה?

נבהיר שיש הלכות מדויקות מה מותר ומה אסור לעשות 
בבית הכנסת. נדון בכיתה ונדגים ביחד, אילו פעולות 
מסייעות לשמור על קדושת בית הכנסת ועל ניקיונו 

)לאסוף את הסידורים ולשים אותם במקום, לבוא לבית 
הכנסת בבגדים מכובדים( לעומת הפעולות שאינן 

מתאימות לקדושת בית הכנסת )להתיז מים בבית הכנסת, 
ללכלך, להשאיר בלגן, לבוא בבגדים מלוכלכים וכדומה(.
בעזרת המצגת  נשחק ונדון בהתנהגות המתאימה בבית 

הכנסת ובקדושת בית הכנסת: נבחר יחד את האיורים 
המתאימים לבית הכנסת, ונדון בקול, למה פסלנו את 

הכדור, המשרוקית, המיטה.
בקשר לאוכל ושתייה – נדגיש כי מטרת בית הכנסת היא 
תפילה, ולכן אנחנו לא מגיעים לשם רק בשביל לאכול. 

מותר לאכול בשביל צורך בית הכנסת, למשל ילדים בזמן 
התפילה, התוועדות וכדומה. גם אם אוכלים ממתקים 

בבית הכנסת, אוכלים אותם בצורה נקייה ומשליכים את 
העטיפות לפח האשפה. 

)*הערה: כך גם לגבי שינה בבית הכנסת, אם זה צורך בית 
הכנסת כמו למשל ביום הכיפורים – מותר לישון בבית 

הכנסת(. 

 ה.  שעשועון מסכם בחוברת: 

במשימה 3 התלמידים יצבעו את ההיגדים המתארים 
מה מותר וצריך לעשות בבית הכנסת בצבע כחול, ואת 

ההיגדים המתארים מה אסור לעשות בבית הכנסת בצבע 
אדום. בסיום הצביעה ירכיבו את המושג: 'בית מקדש 

מעט' מהאותיות המופיעות על ההיגדים שנצבעו בכחול

תפילה בבית הכנסת
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פעילות 6

היכן כדאי להתפלל? 

 א. קומיקס או הצגה: 

נקרין מתוך המצגת או נציג את  הקומיקס 'היכן כדאי 
להתפלל'.

• ברכי: איזו זכות להתפלל את התפילה הקדושה במקום קדוש. אני 
מתחילה לדמיין איך שהתפילה ממלאת את כולי! 

נצליח  כולנו  הכנסת  בבית  האוצר!  אל  ישר  ביחד  נלך  בואו,  שרי:   •
להתפלל בחיות ובשמחה!!

• חיים: להתפלל בחיות – זה ממש מתאים לי ולשם שלי! אני מגיע. מה 
איתכם, מוכנים?

בהתאם לקטע שמע ששמענו על מעלת התפילה בבית 
הכנסת, ולהמשך השיחה בין הילדים כעת בקומיקס 

שבמצגת -  נחשוב יחד על הכוח של התפילה שלנו בבית 
הכנסת.

 ג. פעילות בחוברת 

נקרא את המשפט בחוברת המבטא את הכוח המיוחד 
בתפילה שבבית הכנסת)משימה 4(: 

נבקש מהתלמידים להשלים את המשפט ולפרט מה הם 
נוהגים לעשות בבית הכנסת: 'אני נוהג להתפלל', 'אני נוהג 

לברך ברכת החודש', 'אני שומעת קריאת התורה', 'אני 
עונה אמן' וכדומה.

לחלופין, אפשר להשלים משפט המתאר את האופן שבו 

הם שומרים במיוחד על קדושת בית הכנסת: 'אני אוסף 
סידורים', 'אני לא מדברת בזמן התפילה', וכדומה.

נבחר דוגמאות מייצגות, למי שיש אפשרות יקרין את 
השקופית המתאימה במצגת( ויוסיף אותן בכתב בתוך 

בועות השיח.

 ג. דיון 

נרחיב בעל פה על הכוח של תפילה בבית הכנסת :
• תפילה ברוב עם, התפילה נעשית בקול ובחיות, יש לנו 

אפשרות לענות אמן על כל התפילה, יש לנו אפשרות 
לשמוע ברכת כהנים, לשמוע קריאת התורה, לברך יחד 
ברכת החודש. תוספות מיוחדות שיש רק בבית הכנסת!
• מכיוון שבית הכנסת הוא מקום השראת השכינה, אז 

לתפילה בבית הכנסת יש חיבור וקשר ישיר אל הקדוש 
ברוך הוא.

• נדגיש כי תפילה בבית הכנסת אינה מפחיתה מכוחה של 
תפילה רגילה ביחיד, אלא מוסיפה לה!

הצעה: משימה יישומית לכיתה – נציע לתלמידים 
להצטלם עם שלט עליו כתוב שם בית הכנסת שלהם, 

ולצרף לכך משפט המתאר על מה הם מקפידים במיוחד 
בבית הכנסת )לסדר את הסידורים במקום, לא לדבר 
בשעת התפילה, לענות אמן וכו'(. את התמונות נתלה 

בפינה מיוחדת בקיר הכיתה.
 

ה ִפּלָ תפילה בבית הכנסתּתְ
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פעילות 7

 אומרים אמן ומקבלים כח 

 א. הצגה, סיפור ודיון: 

נפגוש את חבורת בשמח"ה להצגה קצרה ובה נלמד על 
חשיבות עניית 'אמן', ועל ההזדמנות לעשות זאת בכוונה 

ובחיות, במיוחד בבית הכנסת.

תמליל הצגה קצרה – עונים אמן:
חיים: כשאני נמצא בבית הכנסת, צריך להתרכז בהמון דברים! 

מוטי: כן, לפעמים אני חושב שאולי בכלל עדיף שאתפלל בבית... 
שרי: חשוב מאוד להתפלל בבית הכנסת! כשאני נמצאת בבית כנסת, 
אני משתדלת להקשיב לתפילה, ולענות 'אמן' בדיוק בזמן הנכון! יש לי 

הזדמנות להרוויח כל כך הרבה 'אמנים'...
רבה',  שמיא  יהא  'אמן  שצעקתי  מרוב  שעברה,  בשבת  כן,  כן,  הלל: 

חזרתי הביתה עם כאב גרון... 

 ב. דיון

נקרין את השקופית המתאימה במצגת )אומרים אמן 
ומקבלים כוח!(, ונרחיב לתלמידים בעזרת המסופר בספר 

היום יום, י"ז באדר ב'.

סיפור עניית אמן – היום יום י"ז אדר ב
פעם אמר אדמו"ר הזקן לקהל חסידיו: בגן עדן מרגישים עד כמה יקר 
הוא הזמן שלנו, של קיום המצוות, בעולם הזה דווקא. מלאכי השרת היו 
מוסרים הכל כדי שיוכלו לענות 'אמן יהא שמיה רבא', כמו שהוא נשמע 

כאשר יהודי אומר אותו בכל הכוח ומתכוון לכל מילה!
לאחר שאדמו"ר הזקן אמר דברים אלו, זה גרם לכל כך התלהבות אצל 

השומעים, ששנה שלמה אמרו 'אמן יהא שמיה רבא' בלהט!!
הרחבה

נרחיב על הכח של אמירת 'אמן' בכוונה – אפילו המלאכים, שקרובים כל 
כך לה' ולשכינה מקנאים בנו, שיש לנו הזדמנות לענות 'אמן'.

נעמוד על פירוש המילה 'אמן' – הסכמה עם הברכות והשבח שנאמרו; 
הודאה על האמת. כשיהודי עונה 'אמן' הוא בעצם מראה את הסכמתו 
וגורם  בעצמו,  אליהן  מצטרף  ובכך  שנאמרו,  ולתפילות  לברכות 

שהברכות ירדו בפועל לעולם הזה.

 ג.חוברת ומצגת: 

נקרא את המשפט מתיבת האוצר: "לאמירת אמן של 
יהודי, כוח לקרוע גזר דין ולשנות את הכל לטובה". נסביר 
מהו גזר דין – יכול להיות גם משהו לא טוב, אמירת 'אמן' 

יכולה להפוך הכול ולגרום לנו שנזכה רק לברכות ולא 
חלילה להפך.

התלמידים יגזרו מסוף החוברת את המטבע המתאים 
וידביקו אותן בתיבת האוצרות.

נצטרף אל החמישייה בהחלטה טובה כללית, להקפיד על 
התנהגות נכונה בבית הכנסת ושמירה על כבודו וקדושתו. 

)ניתן להיעזר במצגת(
ההחלטה הטובה – עניית אמן בכוח ובכוונה בבית הכנסת. 

ההחלטה הטובה מופיעה בחוברת כ"מטבע" מן האוצר. 
נדון עם הכיתה על ההחלטה ועל היכולות שלנו לעמוד 

בה )יש צורך להקשיב לתפילה ולהיות מרוכזים(.
בעזרת המצגת כל ילד יגיע לכתוב את שמו על אחד 

הפרצופים בשקופית הסיכום.

תפילה בבית הכנסת
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 ד.משחק מסכם – תוספת: 

נמצא יחד בתפזורת שבמצגת מילים הקשורות לנושא 
תפילה בבית הכנסת )המילים: אמן, בית כנסת, סידור, 
התוועדות, קדושה, חזן, קריאת התורה, ברכת החודש, 

תפילה, מנין(.

תפילה - סדר יום של יהודי
 מה בשיעור?

נלמד על סדר היום היהודי - הברכות והתפילות המלוות 
והשבח  ההודיה  על  דגש  מתן  תוך  היום,  במהלך  אותנו 
לקב"ה. כמו כן נכיר ברכות מיוחדות המבטאות את גדולת 

ה'.

 משך השעור: 90 דק'

 הכנה ואביזרים:
קופסת מתנה עטופה

העשרה: סימנייה לחשבון נפש – לקריאת שמע שעל המיטה
כרטיסי מילים – מודה אני

מהלך השיעור:
פעילות 1

מה במתנה?

א. הפעלה המחשה והצגה או קטע שמע )מס' 5(

נציג מתנה ונברר עם התלמידים:
• כשאנחנו מקבלים מתנה מה אנחנו מרגישים? מה 

מתחשק לנו לומר למי שנותן לנו את המתנה? ומה נרצה 
להגיד למי שיתן לנו במתנה - יום שלם חדש!!! מה מתאים 

לומר?

ה ִפּלָ סדר יום של יהודיּתְ
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תמליל לקטע שמע פתיחה– מודה אני
קולות של 6 שפיכות מים מנטלה, ואח"כ מיד רעש של נטלה נופלת...

מוטי: אויש, עד שפעם אחת רציתי להיות חרוץ ולקום ראשון, נפלה לי 
הנטלה, והמים השפריצו... אל תדאג חיים, אני יודע שאתה הכנת את 

הקערה והנטלה אתמול בלילה. אני מיד הולך למלא לך חדש...
חיים: אה...

מוטי: מה - אה? אתה כועס?
חיים: נו...

מוטי: מה - נו... אתה רוצה שאני אזדרז?
חיים: מודה אני...

מוטי: אתה מודה? לי? על מה, על שלקחתי לך את המים והשפרצתי על 
הרצפה? הנה, הבאתי לך מים חדשים...

קולות של נטילות..
חיים: מוטי, אני באמת מודה לך מאד שהבאת לי מים לנטילה, אבל את 

ה"מודה אני", לא אמרתי  -לך!
מוטי: אה, בטח!! אמרת תודה לה' שנתן לך כוח ליום חדש...

בבוקר  מיד  לזכור  ערוך!  השולחן  כל  של  ההתחלה  זו  נכון!  חיים: 
לו,  להודות  צריכים  אנחנו  ולכן  עלינו  ניצב  קמים, שהשם  כשאנחנו 

ולקום בזריזות ליום חדש של עבודת השם. 

לחילופין
 מורה שאינו משמיע  את קטע השמע יפתח בצורה שונה:  

נציג בפני התלמידים קופסת מתנה עטופה, ונשאל - מה 
יכול להיות בתוך המתנה? נפתח את המתנה ונגלה בובה 
מחבורת בשמח"ה. הבובה תגלה לנו מהי המתנה... נציג 

בעזרת הבובות את הנושא באמצעות הצגה.

 ב. משימה בחוברת

משימה 1א התלמידים יכתבו על מה הם מודים להשם.

פעילות 2

תפילת 'מודה אני'

 א. כרטיסי מילים 

נחלק לכל זוג / קבוצת תלמידים מילים מתוך תפילת 
'מודה אני', ונבקש לחלק אותן לפי קבוצות. המילים יהיו 

בצבעים שונים שיקלו על התלמידים את המשימה. 

| חי |  וקיים |  שהחזרת | בי  מודה | אני |  לפניך |  מלך 
| נשמתי | בחמלה |  רבה |  אמונתך

נכתוב על הלוח או נציג במצגת את תפילת 'מודה אני' 
בחלוקה לשורות )לפי הצבעים( ונבקש מהתלמידים 

להציע כותרת לכל קבוצת מילים: תודה, מילות שבח 
לקב"ה, סיבת התודה, אמונה.

נסביר את מילות התפילה, ונשים לב לכך שיש בה גם הודיה וגם שבח 
לקב"ה שחוזר בשלושה ביטויים: 'מלך', 'חי', 'וקיים'. 

נספר לתלמידים )אפשר בעזרת הבובות(  על הסיבה לתודה: כשאנו 
מתעוררים בבוקר משנתנו, אנו מודים להשם שאנחנו חיים וערניים! 
הרי כאשר הלכנו לישון בערב, היינו כה עייפים ויגעים, וכעת שבו אלינו 
כוחותינו ואנו מתעוררים נינוחים ורעננים בגוף וברוח, כאילו נולדנו 
כי בכל ערב  ז"ל אמרו,  כך. חכמינו  לבורא על  להודות  ראוי  מחדש. 
בלכתנו לישון, נשמתנו עולה למרום ונותנת דין וחשבון על המעשים 
הטובים והלא טובים שעשתה ביחד עם הגוף במשך היום. הקב"ה הוא 
רב חסד ומחזיר לנו את נשמתנו בחזרה, בוקר בוקר, בחמלה ובאהבה, 
ומאמין בנו )'רבה אמונתך'( – שנעשה את התפקיד שלנו בעולם.  חזרת 

הנשמה בבוקר היא מעין תחיית המתים!
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 ב. משימה בחוברת 

במשימה 1 סעיף ב יסמנו התלמידים בצבע אדום את 
המילה 'מודה'; ובסעיף ג יסמנו בצבע ירוק את המילים 

'שהחזרת בי נשמתי בחמלה'. 
נסמן חץ על הלוח, מהמילה 'רבה' למילה 'אמונתך', 

ונסביר כי המילה 'רבה' מתארת את האמונה של ה' בנו. 
לסיום )סעיף ד(, התלמידים יקראו בקול ובהטעמה נכונה 

את תפילת 'מודה אני' ויכתבו בחוברת אחרי איזו מילה 
הם עצרו )'בחמלה'(.

 ג. סיפור

נספר לתלמידים את הסיפור של האדמו"ר הריי"ץ , ונלמד 
ממנו את הזכות שיש לנו לומר 'מודה אני', ובאופן הנכון! 

כשאנו עושים זאת, אנו מתחברים לשרשרת ארוכה 
של כל הדורות שנהגו כך, ומתחילים את היום בברכה 

ובאמונה בה'.

נספח 2: סיפור על האדמו"ר הריי"צ – נטילת ידיים  
יד,  אל  יד  להצמיד  עלי  ציוו  אני',  'מודה  לומר  אותי  חינכו  "...כאשר 

ולהרכין את הראש, וכך לומר 'מודה אני'.
"כשהתבגרתי מעט, אבל עדיין בימי הילדות, שאלתי את הוד כ"ק אבי 
– האדמו"ר הרש"ב: מדוע כשאומרים 'מודה אני' צריכים להניח יד אחת 
על האחרת, ולהרכין את הראש? והוא ענה לי: באמת צריך לעשות מבלי 

לשאול מדוע, אבל הרי אמרתי לך שתשאל הכול אצלי.
"הוד כ"ק אדמו"ר הרש"ב קרא פנימה לר' יוסף מרדכי המשרת, יהודי 
בן שמונים, ושאלו: כיצד אתה אומר 'מודה אני' בבוקר? ענה ר' יוסף 
מרדכי: אני מניח יד אחת על האחרת ומכופף את הראש. שואל אותו 
שוב כ"ק אדמו"ר הרש"ב: מדוע אתה עושה כך? עונה ר' יוסף מרדכי: 

איני יודע. כשהייתי ילד קטן לימדו אותי כך.
"אתה רואה – אומר לי הוד כ"ק אדמו"ר הרש"ב– הוא עושה כך מפני 
שאביו לימד אותו כך. וכך קודם-לכן, עד משה רבינו ואברהם אבינו, 
שאברהם אבינו ע"ה היה היהודי הראשון. צריך לעשות מבלי לשאול 

מדוע...". עד כאן לשונו הקדוש.

פעילות 3

הלכות אמירת 'מודה אני' 
ונטילת ידיים

 א. מדרש תמונה  

נתלה על הלוח או נציג במצגת תמונות שונות המדגימות 
את אופן נטילת ידיים בבוקר. נסביר את הסיבה לנטילת 
הידיים בבוקר – להיפטר מטומאת השינה שדבקה בהן, 

וממנה נובעות ההלכות הקשורות בה.

 ב. משימה בחוברת 

נפנה את התלמידים אל המשימות בחוברת: במשימה 2 
עליהם לגזור מדף הגזירה את התמונות של סדר הנטילה 

ולהדביק אותן לפי הסדר בחוברת. במשימה 3 יש פעולות 
נכונות ושאינן נכונות. חשוב שהתלמידים ינמקו מדוע 
הפעולה איננה לפי ההלכה או איננה מתאימה להלכה. 
לשם כך עליהם להתאים תחילה בין התמונה להלכה 
המתאימה לה, ואחר כך לציין אם הפעולה נכונה או 

שגויה. 
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פעילות 4

מה עושים בערב?

א. המחשה 

נוציא את קופסת המתנה בה התחלנו את השיעור, ונוציא 
ממנה את הבובה ואת השעון. נכוון את השעון לשעת ערב 

– ונשאל את התלמידים:
איך פתחנו את היום שלנו? – בתפילה.

ואיך נסיים את היום שלנו? – בתפילה גם כן.

 ב. משימה בחוברת 

במשימה 4 נאתר יחד עם התלמידים את תפילת 'קריאת 
שמע שעל המיטה' בסידור, ונתבונן במשמעות המילים.

ג. דיון 

שמע ישראל:
בהמשך התלמידים יאתרו את הפסוק העיקרי המודגש 

בסידור: 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'. נכתוב אותו על 
הלוח בחלוקה לשתי שורות.

נשאל את התלמידים מי זה 'ישראל'? )אנחנו(. ומה 
אנחנו צריכים לעשות? )לשמוע!(. מה לשמוע? )שה' הוא 

האלוקים והוא אחד(.
נבין שהפסוק הזה מלמד אותנו על האמונה המוחלטת 

שלנו בה'.

ד. התנסות

נערוך ניסוי:
נכתוב על הלוח  או נציג במצגת משפט חסר:

חשוב מאוד שאזכור היום ל____________  )להכין ש"ב, 
לסדר את החדר וכדו'(

נבקש מהתלמידים לומר את המשפט בקול, לעצמם.
כעת, נבקש מהם לחזור על המשפט בקול, ובעיניים 

עצומות.
נשאל: האם הרגשתם הבדל בין שתי הפעמים? 

נסכם: בעיניים פקוחות אנו פחות מרוכזים. העיניים 
מעסיקות אותנו ומסיחות את דעתנו. ואילו בעיניים 

עצומות אנו מתרכזים ויכולים להיזכר, לחשוב ולהתכוון 
יותר.

זו בדיוק הסיבה שאת הפסוק 'שמע ישראל' אנחנו אומרים 
בקול רם - כדי שנשמע באוזנינו את המילים החשובות 

הנאמרות בקול, ומכסים את העיניים – כדי שנוכל 
להתרכז.

נכתוב על הלוח את הפסוק השני: 'ברוך שם כבוד מלכותו 
לעולם ועד' ונסביר כי פסוק זה אנו אומרים בלחש.

נקרא מתוך הסידור את המילים של ברכת 'ואהבת' ונסביר 
על הזכות שלנו לפתוח את היום בתפילה ולסיים אותו 

בתפילה שמזכירה לנו את האמונה שלנו בהשם אחד ואת 
האהבה שלנו לקב"ה!
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 ה. משימה בחוברת 

נמשיך במשימה 4: נבקש מהתלמידים להעתיק את מילות 
הפסוק 'שמע ישראל', ולכתוב את המילה הראשונה 

)'ואהבת'( של הקטע על אהבת ה'.

נספר בעל פה על מעלתה של קריאת שמע – כשאנו קוראים קריאת 
שמע שעל המיטה אנו מתכוננים לקראת עליית הנשמה שלנו לקב"ה. 
בזכות קריאת שמע השינה שלנו תהיה רגועה יותר, והחלומות שלנו 
נותנים לשמור על הנשמה  זוכרים למי אנחנו  יהיו טובים. כך אנחנו 
שלנו בלילה - לה'; ה' שומר במיוחד על עם ישראל )'ה' אלוקינו'( והוא 
עשה הכול. ה' אחד. אנו שמחים שיש לנו את השינה, שמאפשרת לנו 
עם  ה'  בעזרת  בבוקר  ולקום  הבא,  היום  לקראת  כוחות  ולאזור  לנוח 
גוף בריא, רענן, כחדש. בזכות המנוחה והשינה נוכל לקום בבוקר עם 
נשמה רעננה שנותנת בנו שמחה וכוחות חדשים - להרגיש, לחשוב, 
לזוז, לעשות – לחיות חיים טובים ושמחים. ]מספרים שצדיקים גדולים, 
הנשמה שלהם לומדת תורה בלילה אצל ה' והם זוכרים אחר כך מה 

הנשמה שלהם למדה, ואילו דברי תורה חדשים היא שמעה...[

לפני השינה מומלץ לקרוא או לשמוע סיפור חסידי, 
שיסייע לשינה טובה ורגועה.

ניתן להתייחס גם לפסוק: 'ְבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי ָפִדיָתה 
אֹוִתי ה' ֵא-ל ֱאֶמת' )תהלים לא, ו(. אנחנו מפקידים בידי 

ה' )נותנים לו לשמור( את הרוח שלנו )הנשמה( והוא 
יחזיר לנו אותה בבוקר. בכך נקשור יחד את פתיחת היום 

וסגירתו בתפילה.

ו. סיפור ומשימה בחוברת 

נספר את הסיפור על החסיד ר' איצ'ה המתמיד, שאצלו 
קריאת שמע הייתה עבודה שלמה. נלמד על ההזדמנות 

שלנו בקריאת שמע לערוך חשבון נפש ולחשוב מה עלינו 
לתקן.

סיפור על קריאת שמע שעל המיטה
החסיד ר' יצחק 'המתמיד' הגיע פעם לאיזו אכסניה. בעל האכסניה יצא 
לקבל את פניו ושאלו מה ירצה לאכול. ר' יצחק השיב לו שאין ברצונו 
לאכול, היות והוא עייף מאוד. רצונו רק בחדר מסודר כדי שיוכל מיד 
ללכת לישון. בעל הבית סידר עבורו חדר נאות, ור' יצחק נכנס לשם. 
כעבור שעה, חלף בעל הבית ליד החדר וראה כי בוקע ממנו אור. הוא 
תמה בליבו, הרי החסיד אמר לו שברצונו לפרוש לישון מיד... כעבור 
ועדיין בקע האור מאותו חדר.  כמה שעות שוב עבר בעל האכסניה, 
רק לפנות בוקר כבה האור. למחרת בבוקר שאל בעל האכסניה את ר' 
יצחק: "הרי אמש לא רצית אפילו לאכול וטענת שהנך עייף, ומדוע זה 
לא הלכת לישון ועד לפנות בוקר האור דלק בחדרך?" השיבו ר' יצחק: 
"אמנם הייתי עייף, אבל צריכים הרי לקרוא 'קריאת שמע שעל המיטה...'

חשבון נפש: נבקש מהתלמידים במשך 30 שניות לעצום 
עיניים ולהניח ראש על השולחן, ולחשוב: אילו מחשבות 

טובות חשבתי היום? אילו מעשים טובים עשיתי היום? 
אילו מעשים טובים אעשה גם מחר? אילו מעשים לא היו 

כל כך טובים? כיצד אוכל לתקן אותם?
זמן קריאת שמע זה הזמן שלנו להתכונן ליום החדש 

באופן הטוב ביותר ולערוך חשבון נפש, לפני ההזדמנות 
בה הנשמה שלנו עולה למרומים.
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פעילות 5

ברכת 'אשר יצר'

א. הצגה / קטע שמע )מס' 6( ודיון 

נפתח בהצגה של חבורת בשמח"ה   ניתן להציג בליווי 
קטע השמע.

תמליל להצגה אשר יצר 
שומעים קולות של פטיש על מסמר, בום בום

ברכי: מה הרעש הזה? מישהו יכול להסביר לי מה זה הבום-בום הזה?
שוב הקולות: בום בום...

שרי: קצת מפחיד... בואי נסתובב בבית וננסה למצוא מי דופק כאן...
כמה שניות של דפיקות ואז...

ברכי: אהה, זה אתה חיים? אתה תולה משהו? מה, אתה תולה שלט 
לדלת של חבורת בשמח"ה!

חיים: לא, לא. בואו, תראו! תליתי כאן ליד הכיור.
כל  יצר....  ה'... אשר  ברוך אתה   – קוראת  אני  רגע,  הכיור?  ליד  שרי: 

הכבוד לך! שלא נשכח!
את  להגיד  נזכור  מהשירותים  שיוצאים  פעם  בכל  מאוד!  נכון  חיים: 

הברכה הנפלאה.
ברכי: זו באמת ברכה נפלאה! כי היא מזכירה לנו עד כמה עלינו להודות 

לה' על הגוף הנפלא שברא לנו!
חיים: נכון, גוף בריא, שהכול עובד בו ממש כמו המכונה הכי משוכללת! 

מי שברא את הגוף הוא כל כך חכם!!!
ברכי: כן, יש פתח לכל דבר, פתח לכניסה, פתח ליציאה. פתח לאכילה, 
לשתייה, פתח לנשימה. הגוף יודע בדיוק מה לפרק ולהוציא ומה לשמור 

ולהשאיר בגוף. 
חיים: כן, אם חלילה אחד מהם לא יעבוד – לא נוכל להתקיים! תודה לה' 

על הגוף הבריא שנתן לנו.
שרי: בוא נשנן את הברכה הזאת, כדי שתמיד נוכל להגיד אותה בעל 

פה!
חיים: רעיון מצוין! תצטרפו אלינו?

ברכי: ברוך אתה ה'! רופא כל בשר, ומפליא לעשות!!!  

הרחבה:
פתחנו את היום בהודיה לה' על החזרת הנשמה לגוף, והנה, בברכת 
'אשר יצר' שאנו אומרים בתפילת הבוקר ואף במשך היום, אנו מודים 
לה' על הגוף הבריא והנפלא שברא לנו. נזכיר כי את ברכת 'אשר יצר' 
הוא  מכיוון שהגוף  יוצאים מהשירותים  בכל פעם שאנו  אומרים  אנו 
פלא - כל פתח בגוף שלנו מדויק וחשוב לתפקוד שלנו. 'אם ייסתם 
אחד מהם', למשל הוושט - הצינור שמוביל את האוכל והשתייה בגוף 
האדם, או הקנה – הצינור שמוביל חמצן לריאות – לא נוכל לחיות! 'ואם 
ייפתח אחד מהם', למשל הצינורות שמובילים את האוכל בתוך הגוף, 
או צינוריות הדם, גם אז לא נוכל לחיות. אך ה' 'יצר את האדם בחוכמה' 
האיברים  שאר  עם  בהרמוניה  תפקידו  את  ממלא  איבר  כל  פלאית; 

ומאפשר לנו לחיות, בחיבור עם הנשמה הקדושה, 'מפליא לעשות'.
איזו מילה היא מזכירה.  ונשאל   – 'ברוך'  נכתוב על הלוח את המילה 
המילה 'ברוך' באה מהמילה 'ברכה', שפע, טוב. כשאנו אומרים 'ברוך 
אתה ה'' אנו מודים לה' על כל הברכה, על כל הטוב שנתן לנו. אנו 
אומרים כי ה' ברוך, כלומר ממנו כל השפע, כל הטוב. זוהי המשמעות 

של ברכה - הודיה ושבח לה'.  

 ב. משימה בחוברת 

במשימה 6 נסמן בחוברת את המילים בברכה שמלמדות 
על הגוף הנפלא שברא לנו ה' )'נקבים נקבים חלולים 
חלולים, שאם ייסתם אחד מהם... אפילו שעה אחת'( 

ונשלים את הכינוי של הקב"ה: 'רופא כל בשר ומפליא 
לעשות'. נדון בעל פה על משמעות כינוי זה וכיצד הוא 

מלמד על גודל הפלא בגוף שברא ה'. 
נצטרף לחיים וברכי בלימוד הברכה בעל פה.

סדר יום של יהודי

29



משימה יישומית ל'תיבת האוצר שלי': 
הדפיסו מתוך תיקיית הדרייב של 'הלכה בשמחה' << 04 

סדר יום של יהודי את הקובץ סדר יום של יהודי - משימה 
לבית עם הפתק על לימוד ברכת אשר יצר בע"פ. כל 

תלמיד/ה מקבל/ת פתק הביתה עליו להחתים את ההורים 
ולהכניס לתוך ' תיבת האוצר שלי' שהודבקה בכריכה 

האחורית של החוברת.
מומלץ כמובן, לתגמל תלמידים שהחזירו פתקים חתומים 

ולעודד אותם ליישם את הנלמד.
ניתן להכריז גם על מבצע כיתתי ללימוד בעל פה של ברכת 

אשר יצר

פעילות 6

ברכות ראייה 
הנאמרות בחורף

 א. דיון 

נשמיע לתלמידים רצועת שמע של רעם במצגת ונבקש 
מהם לזהותו. אחר כך נראה להם סרטון על ברק מהמצגת 

ונבקש לחשוב - מה הקשר בין הברק והרעם לשיעור 
שלנו.

הרחבה:
נשוחח עם התלמידים על הקשר - בסדר יומו של היהודי יש ברכות 
קבועות ויש ברכות הנאמרות על פי מה שאנו רואים וחווים.  בימות 
אנו  השמים,  את  מאיר  והברק  מתגלגל  הרעם  של  כשקולו  החורף 

אומרים ברכות מיוחדות. 

נכתוב על הלוח את הברכות: 'עושה מעשה בראשית', 'שכוחו וגבורתו 
מלא עולם', ונבקש מהתלמידים לנחש איזו ברכה מיועדת לרעם ואיזו 

לברק. 
הברכה 'שכוחו וגבורתו' נאמרת על הרעם, שמראה על גבורת ה', וברכת 
'מעשה בראשית' נאמרת על הברק. נגזור ונדביק בחוברת את הברכה 

המתאימה ליד כל אחד מהציורים של הברק ושל הרעם.

 ב. משימה בחוברת

נקרא את ההלכות ונסביר כי בברכות אלה אנו מברכים 
את ה' על העולם הנפלא והתופעות המיוחדות שנבראו 
בו בששת ימי בראשית )'עושה מעשה בראשית'(; ועל 

התופעות המיוחדות בעולם שמראות את כוחו ואת 
גדולתו של ה' )'שכוחו וגבורתו מלא עולם'(.

נדגיש כי הברכה על הברק ועל הרעם נאמרת פעם 
אחת ביום ואין צורך לברך בכל ברק ורעם חדשים. רק 
כשהגשם נפסק וכעבור זמן מה מתחדש, אפשר לברך 

מחדש.
נשאל – מה הכותרת המשותפת לברכות אלו? התשובה 
היא שכולן ברכות שבח והודיה לה' על הדברים שברא 

בעולם, ועל כן הן נקראות 'ברכות שבח והודיה'.
במשימה 7 התלמידים יגזרו וידביקו בחוברת את הברכה 

המתאימה ליד כל ציור.

ה ִפּלָ סדר יום של יהודיּתְ
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פעילות 7

סיכום

 א. משימות בחוברת 

נקרא את המקרים במשימה 8 ונשלים את המחשבות 
של כל דמות. משימה זו מתרגלת את הבנת הקשר בין 
כל אחת מהברכות / התפילות לאורך היום, לבין הכרת 

התודה ואמירת השבח.
נצטרף אל החמישייה בהחלטה טובה כללית, להודות 

ולשבח את ה' בכל הזדמנות שיש לנו. 
ההחלטה הטובה –להתפלל ולברך לאורך כל היום. 

נזמין כל תלמיד לומר בפני כולם משפט תודה לה' על 
דבר אחד שלמד בשיעור או על משהו נוסף.

לסיום, במשימה 9 התלמידים יגזרו את המטבע וידביקו 
בתיבת האוצרות.

ב. משחק מסכם – תוספת: במצגת.

פעילויות העשרה אפשריות סביב נושא השיעור: 
• להכין סימניית חשבון נפש לקריאת שמע

• ללמוד את השיר 'תודה לך ה'' של בני פרידמן המסכם 
את מסר השיעור

שיר תודה לך ה' )בני פרידמן( - במצגת
תודה לך קלי

הולך אתך ורק אתך, לא יכול בלי.
תודה לך על חושך, ועל האור הטוב

תודה לך, אתה תמיד קרוב.
תודה לך על שמש בשמים בכל יום

על אהבה המלווה לכל מקום
תודה לך על הניסים ועל הטבע גם

מודה אני מלך חי וקיים!

תודה לך ה'
הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה

תודה לך ה'
כל הנשמה תהללי-ה, 

היא מחכה, רק לשיר תודה

פותח את ידיך ומשביע לכל חי
והריקותי לכם ברכה עד בלי די
הקל הזן ומפרנס, גוזר ומקיים

על הכל, תודה לך ה'!

• לקשט ספל וקערה אישיים לנטילת ידיים
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