
קשר של כבוד  
 מה בשיעור?

ביחידה זו נעסוק במצוות כיבוד הורים – כציווי מהתורה 
וכביטוי להכרת הטוב והתודה. נתמקד בהשוואת הציוויים 
דרכים  ונדגים  הקב"ה  וכבוד  הורים  לכיבוד  מהתורה 
לשמירת כבוד ההורים על פי ההלכה, וכיצד ההלכה מכוונת 

אותנו לכיבוד זה.

 משך השעור: 90 דק'

 הכנה ואביזרים:
מקרים לעבודה בקבוצות  להדפיס מהמצגת

מהלך השיעור:
פעילות 1

קישורי חיים – הכרת 
הטוב כלפי ההורים 

 קטע שמע 

בקטע השמע נעקוב אחר ילדי החמישייה המשחקים 
משחק 'קשור או לא קשור': הם בוחרים נושא )מאכלים, 

משחקים, הורים( וכל אחד מהם מרים בתורו כרטיס 
משחק, שעליו מצויר אובייקט כלשהו, ועליו להחליט אם 

האובייקט קשור או לא קשור לנושא הנבחר. לחלופין 
אפשר להציג את הכרטיסים במצגת ולבקש מהתלמידים 

להחליט. 
בדרך כלל, כאשר הנושא הוא 'הורים', התלמידים מוצאים 

לכמעט כל כרטיס קשר )ניתן לשתף את התלמידים 
במשחק, ולבקש מהם לחשוב על קשרים מתאימים(. ילדי 

החמישייה נדהמים לגלות עד כמה ההורים משמעותיים 
בחייהם - בנתינה, עזרה ודאגה לכל פרט. 

משחק 'קשור או לא קשור?' –קטע שמע  
חיים: כולם לשבת בבקשה ואני אסביר לכם איך 'הולך' המשחק: דבר 

ראשון בוחרים נושא, למשל... למשל...
שרי: למשל מאכלים.

חיים: מצוין, למשל מאכלים. אז הנושא שלנו עכשיו הוא מאכלים וכל 
אחד בתורו ירים כרטיס משחק מהערמה שבמרכז, על כל כרטיס מצויר 
ציור והילד שהרים את הכרטיס צריך לומר במהירות אם הכרטיס קשור 

למאכלים, או לא. ואיך הוא קשור. אפשר להתחיל?
ברכי, שרי והלל: כן!

שרי: אני ראשונה, )רשרוש( יצא לי מחבת, מחבת זה קשור למאכלים 
אפשר לטגן בה.. חביתות למשל, וזה אוכל!

ברכי: יפה מאד! אני אחריך, )רשרוש( יש לי מזוזה. מזוזה... מזוזה...)(
)שניה של דממה(

הלל: ברכי, את מבזבזת את הזמן, תחליטי קשור או לא קשור?
ברכי: לא, אין לי שום רעיון.. מזוזה לגמרי לא קשורה למאכלים!

הלל: ועכשיו אני, לפני שתתפסו לי את התור.. )רשרוש( אוף! מה זה 
הציור הזה! אופניים, מה הקשר אופניים? זה לא קשור! תמיד יוצאים לי 

דברים לא קשורים..
חיים: מוטי, קדימה תורך!

מוטי: )רשרוש(. )( כן! נגיד שזה ים המלח! ומלח קשור כמובן למאכלים.
ברכי: יפה מוטי, חשיבה יצירתית!

חיים: ועכשיו תורי! ומיד אח"כ נתחיל סיבוב חדש.. ובכן, )רשרוש(יצא 
לי כרטיס של בננות. )צוחק( ברור שזה קשור למאכלים, אין פה מה 

לחשוב. שרי, עכשיו את.
שרי: טוב, )רשרוש( יש לי כאן כרית. כרית קשורה לאוכל רק בפסח 
לא  שהכרית  לי  נראה  לא,  אז  הבנים..  רק  וזה  בהסיבה,  כשאוכלים 

קשר של כבודכיבוד הורים ומורים

76



קשורה למאכלים.
נושא  על  דעתכם  מה  משעמם..  נושא  זה  נושא,  נחליף  בואו  הלל: 

משחקים?
חיים, ברכי, שרי ומוטי )מריעים(: משחקים! משחקים!

סוללות,  יש משחקים שמופעלים באמצעות  סוללות.  )רשרוש(  הלל: 
כמו ה'מכונית על שלט' שלי.

מוטי: )רשרוש( פח אשפה?! לא קשור למשחקים בכלל.
איך  זוכרים  וקשור,  קשור  בצחוק(  )פורץ  מטאטא.  )רשרוש(  חיים: 

טיאטנו את כל ה'לגו' שהתפזר בסלון, כדי שנוכל לאסוף בקלות?!
שרי: אפשר להחליף נושא? למשל שהנושא יהיה.. אמא? אבא ואמא? 

בעצם, הורים. מה דעתכם על נושא הורים?
ברכי: טוב שיהיה הורים. אבל לא מחליפים יותר נושאים. זו לא חכמה. 
)רשרוש( סנדוייץ'. קשור! אמא מכינה לנו את הסנדוויצ'ים הכי טעימים 

בעולם!!!
הלל: )רשרוש( עגלה ובובה. אויש, יצא לי כרטיס של בנות.. )מתעשת( 
אבל זה קשור, ההורים מטפלים בנו במסירות עוד מאז שהיינו תינוקות 

קטנטנים ממש, כמו בובות בעגלה.
מוטי: )רשרוש( מסכה של רופאים. אבא שלנו לא רופא, אבל זה לגמרי 
קשור. מי לוקח אותנו לרופא כשאנחנו חולים? מי משגיח ומטפל עד 

שאנחנו מבריאים? זה ברור שזה ההורים.
לטיול  אותנו  לקח  שאבא  זוכרים  יוהו!  ענק!  גלגל  )רשרוש(  חיים: 
בחופשה? איזה כיף זה היה! ואיזה ממתקים אמא הכניסה לנו לתיקים... 

ארגנו לנו את הטיול הכי כיף ונעים!
שרי: אז אתה צודק, גם גלגל ענק קשור להורים. ועכשיו תורי )רשרוש(
בגדים. בגדים זה קשור, לא משנה אילו בגדים, כי בבית שלנו מי שקונה 

לנו הבגדים, ואח"כ גם דואגת לכבס לגהץ ולקפל, זאת אמא!
מוטי: אני חושב.. אני חושב שהמשחק עלול להסתיים עכשיו מאד מהר, 
כל כך הרבה דברים בחיים שלנו קשורים להורים.. צ'יק צ'אק לא יישארו 

קלפים בערימה. 
עבורנו,  טורחים  כך  כל  שלנו  שההורים  בגלל  זה  צודק!  אתה  ברכי: 
ואוכל  לנו בגדים ללבוש  מלווים אותנו בכל הפרטים, דואגים שיהיו 
הבית,  בשיעורי  לנו  ועוזרים  כתיבה,  ומכשירי  לימוד  וספרי  לאכול 
ומלמדים אותנו איך צריך להתנהג, הם גם דואגים ומטפלים כשצריך, 
הם מתעניינים אצל המורים וקונים הפתעות, משחקים איתנו.. כל כך 

הרבה זמן וכוחות הם משקיעים רק בנו, הילדים שלהם.
כל  את  תגידי  אם  באמצע משחק,  ברכי, שכחת שאנחנו  טוב..  הלל: 
מה שההורים עושים בשבילנו, הילדים, כבר יגיע הלילה ולא תסיימי.. 
אבל האמת היא שאת צודקת, המשחק הזה הזכיר לנו עד כמה ההורים 

חשובים לנו!

 ב. משחק 

על המסך תוקרן מצגת תמונות של אובייקטים שונים. 
כל ילד בתורו ישתף במקרה הקשור לאובייקט, שהוריו 

עשו בעבורו, תוך שימוש בפתיח: "אני רוצה להכיר טובה 
לאבא / לאמא / להוריי על ש....".

הערה: למורה שאין מצגת יוכל לקרוא את שמות החפצים 
או להציג תמונות מודפסות מהמצגת.

להלן החפצים: שעון מעורר, מחברת, מכונית, סיר מהביל, סידור, זוג 
נעלים, תרופה, נרות שבת, מעיל, גן שעשועים, ממתק, חומרי ניקוי, 
שולחן,  מפתח,  כדור,  טלפון,  אוכל,  תיק  קריאה,  ספר  מיטה,  רמזור, 
קופת צדקה, כביש, מחשב, עץ, בקבוק מים, ספסל, מוצץ, מספריים 

ודבק, מברשת שיניים, נטלה.

 ג. סיכום ביניים 

נסכם את השלבים הקודמים בהבנה ובהכרה של הרצון 
והצורך להכיר טובה להורים. בעקבות כך, נערוך דיון: 

•כיצד נוכל להכיר טובה להורים?
•האם תמיד אנו רוצים להכיר טובה )ניתן לפרט את 

האופנים שהועלו בנקודה הקודמת(? האם יש זמנים / 
מצבים שבהם פחות מתחשק לנו להכיר טובה להורים?

•האם רק מי שחש הכרת הטוב כלפי הוריו צריך לכבדם?
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 ד. משימה בחוברת 

התלמידים ישלימו בחוברת את משימה 1 - כל תלמיד 
יתבונן בחפצים שונים ויבחר כיצד הוא רוצה להכיר 

להוריו טובה. ניתן כמובן לעודד את התלמיד לחשוב על 
דברים נוספים.

 ה. סיפור 

נספר את הסיפור על דמא בן נתינה שכיבד את אמו, אף 
שביזתה אותו. סיפור זה מדגים כיבוד הורים שאינו בא 
מתוך הכרת הטוב, והמסקנה היא כי אף שהכרת הטוב 
שלנו כלפי ההורים עוזרת לנו לקיים את מצוות כיבוד 

הורים, זהו אינו תנאי לקיומה של המצווה. כיבוד הורים יש 
לנהוג גם בהורים שאין כלפיהם הרגשה של הכרת הטוב. 

כיבוד הורים למרות התבזות – סיפור
ָדָמה ֶּבן ְנִתיָנהַּפִטיְרּבּוִלי ]ראש מועצת העיר[ ָהָיה. ַּפַעם ַאַחת ָהְיָתה ִאּמֹו 
]שהיתה חסרת דעת[ ְמַסַּטְרּתֹו ]בנעלּה[ ִּבְפֵני ּכל ּבּוִלי ]חברי המועצה[ 
ֶׁשּלֹו, ְוָנַפל קֹוְרַּדָקן]נעל[ֶׁשָּלּה ִמָּיָדּה,ְוהֹוִשיט ָלּה, ֶׁשֹּלא ]תצטרך להתכופף 

להרימו ְו[ ִּתְצַטֵער. 
)תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פ"א, ה"א / דף י"ד – ט"ו ]בתרגום הרב שטיינזלץ[(

פעילות 2

זה קשור בתורה – 
ציווי התורה על כיבוד הורים

 א. משימה בחוברת 

נפנה למשימה 2א בחוברת העבודה. נקרא את הפסוקים  
המצווים אותנו לכבד את ההורים, מבלי להזכיר סיבה 
או תנאי. מכאן אנו לומדים כי אנו מחויבים לכבד את 

ההורים בכל מקרה וללא תנאי, בין אם אנו חשים כלפיהם 
הכרת טובה ובין אם לא. הסיבה שיהודי מכבד את הוריו 
היא בראש ובראשונה, מפני שזה ציווי מהתורה. נשווה 
בין הפסוקים המצווים על כבוד ה' יתברך לבין פסוקים 

המצווים על כיבוד ההורים.

 ב. דיון ומשימה 

בעקבות ההשוואה נערוך דיון על משמעות ההקבלה 
ונתבונן בפסוקי התורה המצווים על כיבוד הורים. 

- מה ניתן ללמוד מההשוואה שערכנו, על מצוות כיבוד 
הורים?

בהמשך נשלים את משימה 2ב שבה יסיקו התלמידים את 
הקשר בין כיבוד הורים לכיבוד ה'.

פעילות 3

לעמוד בכבוד במשימה –
 עמידה לכבוד ההורים

  א. מהפסוקים להלכות  

נתבונן בחוברת העבודה בפסוקי התורה המצווים על 
כיבוד הורים:

• האם ניתן ללמוד מפשט התורה מהו כיבוד ההורים, כיצד 
צריך לכבד אותם ומה צריך לעשות?

• היכן נוכל ללמוד כיצד יש לכבד את ההורים?
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 - בהלכה מפרטים חז"ל כיצד לקיים את התורה. 
נציג את ילדי משפחת שמח הפונים לתלמידים לשחזר 

את ההלכות שהם למדו בכיתה א על כיבוד הורים. 

 ב. משימה בחוברת 

נצטרף לילדי החמישייה בלימוד הלכות כיבוד הורים – 
נקרא את ההלכה המצוטטת בחוברת ונמלא את משימה 3 

שמיישמת את ההלכה.

 ג. משחק 

נעבור לתרגל את ההלכה שלמדנו במשחק המורה  יספר 
סיפור דמיוני על יום שגרתי בחייו של ילד, ובכל פעם 
שבה הילד נדרש, על פי ההלכה, לעמוד לכבוד הוריו, 

התלמידים יעמדו.

יום בחיי ילד רגיל – סיפור מלווה לתרגיל.
ופרטים  בתיאורים  מלא  ילד,  של  עמוס  יום  סדר  המתאר  סיפור 
מתאימים, הכוללים גם התרחשויות בהן מעורבים ההורים ובכללן את 

הסיטואציות הבאות:
*אבא  שכנה  עם  משיחה  חוזרת  *אמא  שחרית  מתפילת  חוזר  *אבא 
חוזר מהשלכת האשפה למתקן הציבורי *אבא מגיע לדבר עם המדריך 
בחוג *אמא חוזרת מקניות *הילד בבית שכן/חבר ואמא מגיעה להחזירו 

הביתה * אבא חוזר מהעבודה וכד'.

פעילות 4

לעושים סדר במעמדות –
 כיבוד מורים

  א. קטע שמע 

בקטע השמע  נעקוב אחר מוטי המופתע להעלות 
השערה, לפיה העמידה במקום בתחילת השיעור היא 

לא רק לשם הסדר הטוב, אלא מעשה של כבוד למורה 
הנכנס. ילדי החמישיה מתגייסים לבדוק את נכונות 

ההשערה.

לעמוד במקום–תמליל לקטע השמע
שרי )בלחש(: פסס... ברכי, תקומי, המורה כבר בפתח הכיתה!

ברכי )בלחש( בסדר, אני כבר קמה. המורה לא תכעס, כי אני נמצאת 
במקום שלי בצורה מסודרת, וזה העיקר.

קול של מורה: בוקר טוב בנות, אתן יכולות לשבת...
רעש של כסאות... 

שקט
שרי )בלחש(: את רואה, המורה כבר נכנסה, ואת הפסדת מצווה של 

כיבוד מורים.
ברכי )בלחש(: זה קשור למצווה? מה פתאום?! נראה לי שצריך לקום 
פשוט  זה  לדבר...  כדי  בשיעור  להצביע  שצריך  כמו  המורה,  לכבוד 

כללים של סדר ומשמעת..
שרי )בלחש(: לדעתי זו עמידה של כבוד. כמו קמים לכבוד ההורים. 
אולי נבקש מהילדים שמקשיבים לנו שיעזרו לנו לדעת אם זה נכון. 
נבקש שיפתחו את החוברות שלהם.. שמתי לב שהם לומדים מתוכן 

הרבה הלכות חשובות.   
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 ב. משימה בחוברת 

במשימה 4א  ננסה להשלים בע"פ את הפתיחים 
המופיעים בחוברת, פעם בשם אם/אב ופעם בשם מורה; 

ונשייך במתיחת קו. במשימה 4ב נבדוק כמה פתיחים ניתן 
לשייך גם להורים וגם למורים, ונגלה את מידת ההקבלה 

והמכנה המשותף שבין ההורים והמורים.

 ג. סיכום ודיון 

נסכם את השלבים הקודמים בהבנת הקשר וההקבלה בין 
ההורים למורים והמשמעות המעשית של הדברים, לאור 

ההלכה. נערוך דיון:
• האם קרה לכם פעם שקראתם לחבר/ה בטעות 'אבא' 

או 'אמא'? האם קרה לכם פעם שקראתם למורה בטעות 
'אבא' או 'אמא'? למה זה קורה לנו דווקא עם המורים?
• שתפו ברעיונות נוספים לדמיון והקבלה בין ההורים 

למורים.
• לאור ההקבלה והלכות כיבוד הורים שהכרנו, איך יש 

לנהוג ביחס למורים? תנו דוגמאות.
נסיק שכבוד מורים דומה לכיבוד הורים וגם למורה יש 

להכיר טובה ונשלים זאת במשימה 4ג. 

 ד. משימה בחוברת 

בהמשך נראה את הציטוט ממסכת אבות "ומורא רבך 
כמורא שמיים"

 כשם שכיבוד הורים היא כמו לכבד את ה' כך כיבוד 

מורים הוא כמו לכבד את השם.  קריאת הציטוט – נסכם 
את ההבנה הזו במשימה 5 בה יסמנו התלמידים =, > או < 
בין המושגים כבוד מורים=כבוד ה' וכן כבוד הורים=כבוד 

ה'.

 ה.  משחק 

במסגרת פעילות זו נתרגל את התלמידים לכבד גם 
כאשר קשה/ לא נח. נחלק את תלמידי הכיתה לקבוצות 
בנות חמישה תלמידים. כל קבוצה תקבל מקרה )נספח 

להדפסה( המתאר שאלה בהנהגה כלפי המורים+4 
אפשרויות התנהגות . בשלב ראשון, נתכונן להמחזת 
המקרים באמצעות הדמויות; ובשלב הבא כל קבוצה 

בתורה תמחיז מקרה למליאת התלמידים, כאשר 
התלמידים הצופים יצטרכו להחליט מי מבובות התאטרון 

מציגה את דעת ההלכה.

מקרים להמחזה ודיון.
מקרה מס' 1:

ברכי: וואו! איזו התרגשות! הצלחתי למצוא בספריית ההשאלה של בית 
הספר, ספר שכבר חודשים אני רוצה. אני כל כך רוצה להתחיל לקרוא 
בו כבר עכשיו. אויש, איזה ביש מזל, המורה כבר כאן, בפתח הכיתה. 
אכניס אותו לתיק ואציץ דרך הפתח, לפחות אקרא מה כתוב בכריכה 

האחורית.. אמ.. בעמידה לא אצליח לעשות את זה...

שרי: ברכי, את גם ככה יושבת בשורה האחרונה,  • אפשרות מס' 1: 
המורה לא תשים לב אם לא תעמדי. את יכולה להמשיך לשבת. נו, אל 

תתלבטי. בזמן הזה, יכולת כבר לסיים פרק..
• אפשרות מס' 2: מוטי: חיכית כבר כמה חודשיים, אז תחכי עוד כמה 
שעות, תאמיני לי,ברכי, שום דבר לא בורח לשום מקום. את גם יכולה 
להמשיך לשבת במקום, אם אין לך כוח לעמוד, אני מבין אותך )פיהוק(.
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כך  ראשון תעמדי במקום, אחר  דבר  ברכי,  חיים:   :3 מס'  אפשרות   •
לקריאה כבר נמצא פתרון. אולי... אולי... אולי תסיימי מהר את המטלות 
היצר  את  להרגיע  רק  מהמורה  שתבקשי  או  זמן  לך  ויוותר  בשיעור 

הסקרן, או.. תעמדי ואני אחשוב על רעיון...
• אפשרות מס' 4: הלל: את חושבת שזה באמת משנה למורה אם את 
מכל  סיפור  לעשות  ותפסיקי  רוצה  מה שאת  לא?! תעשי  או  עומדת 

סיפור.

מקרה מס' 2:
הלל: איזו הפסקה מעצבנת! כל פעם ילד אחר עקף אותי בתור לנטילת 
ידיים, אח"כ מישהו דרך עלי בטעות בדרך לכיתה ועכשיו אני מגלה 
שנעלם לי הכיסא.. ועוד כמה דקות תסתיים ההפסקה! אולי אקח את 
הכיסא של המורה, הוא גם ככה יצא, אשב עליו רק עד סוף ההפסקה, 

אחר כך כבר אדאג לי לכיסא אחר.

• אפשרות מס' 1: ברכי: אם הכיסא של המורה הוא הוא דומה לכיסאות 
של התלמידים ואין הבדל גדול, אני חושבת שאתה יכול לשבת בו. יכול 

להיות שגם המורה בעצמו לא ישים לב...
• אפשרות מס' 2: שרי: הלל, זה מה שנקרא 'הלכה' ההפסקה, עכשיו 
אתה צריך ללכת לחפש כיסא. לשבת על הכיסא של המורה, זו בכלל 
לא אפשרות, מה שכן תוכל לספר למורה מה קרה ולבקש רשות לסיים 

את האוכל ולברך, אחרי הזמן.
• אפשרות מס' 3: מוטי: שב, שב, מסכנצ'יק! הכי חשוב שתירגע, תנשום 
עמוק, ותאכל. שיהיה לך כח להמשך יום הלימודים, אני בטוח שזה גם 

מה שהמורה היה אומר לך לעשות.
• אפשרות מס' 4: חיים: דווקא רעיון לא רע. שב על הכיסא של המורה, 
כך מיד כשהמורה יגיע תוכל לפגוש אותו ולספר לו על כל מה שקרה 

לך בהפסקה. הרי צריך לטפל פה בכמה עניינים בדחיפות ובחומרה!

מקרה מס' 3:
יותר  מזה שהן  חוץ  חודש'!  ראש  'הפסקות  את  אוהב  אני  איך  חיים: 
ארוכות מהרגיל, יש בהן דוכני פעילות משעשעים וגם דוכני הפתעות... 
הבעיה היחידה היא שלפעמים משתרכים לפני הדוכנים תורים כל כך 
אתם  התור...  לפני  תיגמר  שההפסקה  להילחץ  מתחיל  שאני  ארוכים 

לב שהמורה שלי, שהוא  ופתאום שמתי  בתור,  עמדתי  פעם  יודעים, 
חברה'מן אמיתי, נעמד בסוף התור. מה הייתם עושים בכזה מקרה? 

• אפשרות מס' 1: הלל: אני מבין למה אתה מתכוון – אתה שואל אם 
לפנות לו את התור... עכשיו תגיד לי חיים את  האמת – מה את פראייר?! 
למה שתחליף עם המורה את התור שלך?! אם תעשה זאת התור שלך 

לעלום לא יגיע!
• אפשרות מס' 2: ברכי: כן, חיים, אני חושבת שאתה צריך להציע למורה 
להתחלף איתך וכך להקדים את תורו. זה לא מכובד שמורה יחכה הרבה 
והוא רוצה  יגיד שזה בסדר  יחד עם כל התלמידים... אם המורה  זמן 

לחכות עם כולם, זה עניין אחר. אבל אתה צריך להציע, לדעתי.
• אפשרות מס' 3: שרי: תגיד למורה את האמת – תגיד שהיית שמח 
בגלל  אבל  שלך,  התור  את  לו  ולהציע  תור  המורה  עם  להחליף 
שההפסקה כל כך קצרה ואתה   להפסיד מכך, אז אתה לא תעשה את 

זה, אולי בפעם אחרת...  
• אפשרות מס' 4: מוטי: אני בכלל לא מבין מה השאלה... אתה תמשיך 
לעמוד בתור שלך והמורה, אם הוא כל כך חברה'מן,  שיעמוד בתור 
שלו. למרות שאני במקומך, הייתי בכלל פורש מהתור, לעמוד בתורים 

ארוכים זה לא בשבילי, אני מעדיף לשבת בצד על הספסל ולנוח.

מקרה מס' 4:
מוטי: המורה מיהר לצאת מהכיתה. שמתי לב שהוא לקח מארון הכיתה, 
בנוסף לספרים שלו, גם את החומש של אברהמי, והכניס לתיק. אברהמי 

יחפש את החומש שלו ולא ימצא אותו. מה אתם מציעים לי לעשות?

• אפשרות מס' 1: חיים: מוטי, אם אתה שמת לב לכך, כנראה שזה לא 
כל כך נסתר... למה דווקא אתה צריך להתערב?! עדיף לא להגיד כלום, 

למה דווקא אתה צריך להיות זה שמעמיד את המורה על טעותו?!
כך  כל  זה  לעשות?'?!  'מה  אומרת  זאת  מה  הלל:   :2 מס'  אפשרות   •
פשוט - לקום ולקרוא בקול רם 'הי המורה! זה לא שלך! זה החומש של 

אברהמי! לקחת לאברהמי את החומש שלו!'
• אפשרות מס' 3: ברכי: לגשת למורה בשקט, מבלי שכולם ישימו לב, 
ולשאול אותו האם ייתכן שמרוב מהירות וזריזות החומש של אברהמי 

נמצא אצלו, בטעות כמובן.
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לו  - תיגש למורה, תגיד  שרי: פשוט תעשה סדר  • אפשרות מס' 4: 
שיבדוק אם החומש של אברהמי אצלו בתיק ותחזיר מיד את החומש 
לאברהמי– זהלא משנה מה תגיד, איך תגיד, מי ישים לב ומי לא, העיקר 

שתסדר את העניין.

פעילות 5

מכשיר לקשר של כבוד –
 הכבוד הגדול ביותר להורים.

  א.קטע שמע או הצגה  

בהצגה נעקוב אחר ילדי החמישייה המשתפים 
בסיטואציות בהן הכי קשה להם לעמוד לכבוד ההורים. 
אך יחד עם זאת, עבור ההורים ועבור מצווה חשובה כל 
כך, הם מסכימים כי הם מוכנים להתאמץ אף יותר. הם 
רוצים לתת להורים שלהם את הכבוד הכי גדול שיש.  

ניתן להזמין תלמידים שישתפו בסיטואציות אישיות 
דומות או בסיטואציות נוספות של קושי, זאת באמצעות 

דיבוב בובות התיאטרון.

כל הכבוד – תמליל לקטע שמע
מוטי: האמת היא שכל הסיפור הזה של העמידה לכבוד אבא או אמא 

כשהם נכנסים הביתה, זה לא כל כך קל..
חיים: )מקנטר( גם לעמוד קשה לך???

ברכי: אני מבינה על מה מוטי מדבר, הוא לא מתכוון שקשה לו לעמוד, 
פשוט לפעמים כשאבא או אמא נכנסים ואנחנו עסוקים מאד במשהו...

מוטי: למשל באמצע ספר מתח.
שרי: או באמצע תרגיל קשה בחשבון.

ברכי: כשאנחנו שקועים במחשבות וחלומות מתוקים.
חיים: כן, כמו בשיא של משחק תחרותי, בשלב המכריע לפני הניצחון.

כך קשה להתנתק  וכל  הביתה,  נכנסים  או אמא  ופתאום אבא  ברכי: 

לעצור  אז  ורק  דקות  כמה  עוד  קצת,  עוד  להמשיך  מתחשק  מהכול, 
ולעמוד לכבוד ההורים..

מוטי: אבל אתם יודעים מה?! עם כל הקושי, ואפילו שלפעמים היצר 
להעמיד  אותי  הוא משכנע  לעמוד,  ולא  אותי להתעצל  הרע משכנע 
למרות  נכנסו...  אמא  או  שאבא  שמעתי  או  ראיתי  לא  שכלל  פנים 
זאת, בשביל לכבד את ההורים, בשביל מצווה כל כך גדולה, אני מוכן 
להתאמץ ולהתגבר, אתם יודעים מה?! בשביל כיבוד הורים אני מוכן 

אפילו למאמץ גדול עוד יותר!!
הלל: באמת? אתה בטוח?

ולכן הייתי מאד רוצה לדעת מהו הכיבוד הורים הכי גדול  מוטי: כן! 
שיש.. לפי ההלכה כמובן.

ברכי וחיים: גם אני רוצה!!!
שרי: אז בואו נבדוק יחד מה ההלכה אומרת.. מהו ה'כיבוד הורים' הכי 

גדול ונעלה?

 ב. משימה בחוברת 

נפנה למשימה 6 בחוברת  העבודה. נדגיש את המילים 
בהלכה העונות לשאלה –מהו כיבוד ההורים הגדול ביותר 

– קיום תורה ומצוות.

 ג.  סיפור 

נספר את עדותו של החסיד ר' אלכסנדר בן נון אודות 
הנהגת הרבי בצעירותו, והנחת והכבוד שרוו מכך הוריו. 

נסכם במסקנה על האופן הטוב ביותר לכבד את ההורים, 
לפי ההלכה – חיים מלאים בתורה ומצוות, כך שאנשים 

בסביבה יתפעלו ויגידו "אשרי מי שאלו הם ילדיו". כדאי 
לתת לילדים לומר דוגמות איך הם הצליחו לכבד את 

ההורים.
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הכבוד שגרם הרבי להוריו – סיפור.
החסיד ר' אלכסנדר בן־נון שהה בשנת תרפ"ז, במשך כשישה חודשים, 
ביקטרינוסלב. מאחר שהיה מבאי ביתו של רבי לוי יצחק, זכר רשמים 

שונים על בנו בכורו של רבי לוי יצחק:
היה  הבאות:  התמונות  בזיכרוני  נחקקו  עימו,  הראשונות  מהפגישות 
שתקן מופלג, למד לבדו, ומעולם לא התערב בחברת צעירים בני גילו, 
שהתגודדו אחרי התפילה ושוחחו בענייני היום. עומד היה במקום שבו 
לימד אביו חסידות, בפינתו הקבועה, שקוע בלימוד התורה; כאשר אימו 

נכנסה, היה קם לכבודה.
תמיד ראו אותו חבוש מגבעת, רציני, מופנם, כמי שדרכו סלולה לפניו. 
לא התערב בענייני הבית, סידורים, קניות, וכו', והקדיש את עצמו אך 
ורק ללימוד התורה. שמעתי מאימו סיפורים רבים אודותיו, שמכולם 

עלתה דמות בלתי רגילה, אשר כל אם יהודיה מאחלת לעצמה.
הרבנית חנה התבטאה פעם: בעלי הרב לא אהבו רק אהבת אב אל בן 
בלבד, אלא העריכו והתחשב בדעתו בעניינים שונים עוד מילדותו. על 
חלק מהשאלות הקשות שהגיעו במכתבים נתן רבי לוי יצחק לבנו הרבי 

שיענה.

 ד. סיום וסיכום 

במשימה 7 נגזור את המטבעות המתאימים מדף הגזירה 
ונדביק בתיבת האוצרות.
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