
מפרידים בין בשר לחלב  
 מה בשיעור?

לחלב.  בשר  בין  ההפרדה  לחשיבות  מוקדש  זה  נשיעור 
תחילה נגדיר מהו מאכל 'חלבי', 'בשרי', ו'פרווה' ונדון כיצד 
מאכל פרווה יכול להפוך לחלבי או בשרי. בהמשך נלמד 
– בעזרת הפרדה בכלים:  בין בשר לחלב  כיצד מפרידים 
שיש, מפות, כלים וכדומה; והפרדה בזמן – המתנה של כמה 

שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב.

 משך השעור: 45 דק'

מהלך השיעור:
פעילות 1

בשר בחלב 

 חידה 

נפתח את השיעור בחידה שמציגה ברכי: כיצד שני 
מאכלים כשרים יכולים להפוך יחד למאכל ממש אסור? 
ניתן לילדים לחשוב ולהציע תשובות. אם השאלה קשה 

מדי, נכוון אותם להסתכל על שם היחידה בחוברת...

פעילות 2

מעיינים במקור 

 א. המקור – משימה בחוברת 

נקרא יחד עם התלמידים את הפסוק ונבקש מהם לחשוב 
על פירוש המילים. אפשר להיעזר בשאלות ההנחיה 
המופיעות בחוברת )משימה 1(. יש לשים לב שפשט 

הפסוק אינו מדבר על האיסור לאכול בשר בחלב אלא על 
האיסור לבשל 'גדי בחלב אמו  )אלו מילים שאינן פשוטות 

לילד בכיתה ב'(, וממנו הסיקו חז"ל את ההלכה שאסור 
לאכול וגם לבשל יחד חלב כשר עם בשר כשר.

  ב. הערך – משימה בחוברת 

נשוחח באמצעות הדמויות בחוברת על המשמעות 
הערכית של האיסור לאכול בשר וחלב יחד, ונסיק מכך 
שהמעמד שלנו כבניו של ה', בני מלכים, מחייב אותנו 

לתפריט מיוחד המתאים לנו. התלמידים ישלימו את 
המשפט בחוברת )משימה 2(

פעילות 3

פרווה, האם זה לתמיד? 

 א. סרטון 

התלמידים יצפו בסרטון 'פולקע ושוקו' מהאתר יהדותון 
המבחין בין המושגים: 'חלבי', 'בשרי', ו'פרווה'.
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 ב. משימה בחוברת 

במשימה 3 התלמידים ישקפו את הבנת המושגים על ידי 
מתיחת קו בין המושג להסבר המתאים לו.

 ג. קטע שמע 

נאזין לקטע שמע או נמחיז )נספח 2( 'פרווה – האם זה 
לתמיד?' ולאחר מכן נשוחח עם התלמידים: האם מאכל 
פרווה יכול להפוך לחלבי או בשרי? כיצד? והאם אפשר 

להחזירו שוב למצב פרווה?

תמליל לקטע שמע: פרווה – האם זה לתמיד? 
שרי: 'יופי, הלל. אני רואה שמצאת מה לאכול והכנת כריך טעים עם 

נקניק ומלפפון חמוץ. לבריאות!'.
הלל: 'כן, הכנתי, אבל עכשיו אני פתאום מתלבט...'

שרי: 'למה אתה מתלבט? אתה כבר לא רעב?'
הלל: 'אני רעב מאוד, אבל במקפיא יש גלידה... אולי עדיף לי לא להיות 

בשרי?'.
ברכי: 'אבל חבל על הלחם, זה ממש "בל תשחית"!'.

חיים: 'מה הבעיה? בואו תראו איך אני מחזיר הכול לקדמותו. את הנקניק 
נחזיר לחבילה, את המלפפונים לקופסה, וכבר הפרוסות מוכנות להכנת 

כריך חדש!'.
הלל: 'תודה! אני חושב שאכין לי כריך חדש, עם גבינה צהובה'.

מוטי: 'הי, עצרו! לא נראה לי שזה אפשרי!'
חיים: 'למה לא?'

מוטי: 'הלחם הזה בשרי, אי אפשר לאכול אותו עם גבינה צהובה!'
חיים: 'התבלבלת, מוטי, לחם זה פרווה, אפילו כתוב על האריזה'.

מוטי: 'נכון, אבל הפרוסות האלה כבר לא פרווה. מרגע שנגע בהן נקניק, 
הן הפכו ללחם בשרי'.

שרי: 'אני חושבת שמוטי צודק'.
ברכי: 'מעניין, לא חשבנו על זה! מאכל פרווה יכול להפוך לחלבי או 

בשרי, הוא לא תמיד נשאר פרווה!

 ד. משימה בחוברת 

התלמידים ידגימו מאכלים חלביים , בשריים ופרווה 
וכן כיצד מאכלים פרווה יכולים להפוך להיות בשריים.  

משימה 4 בחוברת.

פעילות 4

'ממיינים'

הצגה   א. 

נשמיע או נציג עם הבובות את קטע השמע 'ממיינים'. 
מומלץ להביא לכיתה אריזות מזון ולתת לתלמידים 

לאתר את הכיתוב 'חלבי' או 'פרווה' ואת רכיבי המוצר. 
התלמידים יגלו שהכיתוב מופיע בדרך כלל ליד ההכשר.

תמליל להצגה: 'ממיינים'
לאכול  אפשר  מה  יודע  ולא  רעב,  אני  לי?  לעזור  יכול  'מישהו  הלל: 

לארוחת ערב'.
שרי: 'אני אעזור לך, רוצה קורנפלקס עם חלב? סנדוויץ' עם גבינה? 

הנה, הכנתי לך הכול על השיש'.
חיים: 'רגע, אולי אתה רוצה שניצל ואורז שנשארו מארוחת צהריים? או 

אולי נקניקייה עם קטשופ בלחמנייה? זה ממש משביע!'.
מוטי: 'ואולי אתה רוצה משהו בריא יותר? חמאת בוטנים או טחינה עם 

מלפפון ועגבנייה!'.
ברכי: 'רגע רגע, תראו מה הולך פה! לא נראה לי שהלל יוכל לאכול את 

כל מה שעל השולחן'.
מוטי: 'ברור, זה המון אוכל'.

ברכי: 'לא רק המון אוכל, אלא גם מאכלים חלביים ובשריים! הוא יהיה 
חייב לבחור!'.

הלל: 'טוב ששמת לב, תוכלו לעזור לי למיין? שלא אתבלבל'. 
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שרי: 'בסדר. חלב זה כמובן חלבי, וגם גבינה, כי היא עשויה מחלב'.
חיים: 'ושניצל זה בטוח בשרי. ראיתי את אמא מכינה אותו מעוף'.

ברכי: 'וירקות זה פרווה. הם לא באים מחלב ולא מבשר'.
חיים: 'ומה עם נקניקייה? אני לא יודע ממה מכינים אותה'.

מוטי: 'וקורנפלקס? וטחינה? אם לא יודעים ממה זה, איך נדע עם זה 
בשרי או חלבי?'.

ברכי: 'אל תדאגו, בטח כתוב על זה!'
חיים: 'רעיון טוב! בואו נבדוק. אה... הנה, כתוב פה נקניק עגל, זה בשרי!'.
זה   - 'פרווה'. היא עשויה משומשום  'ועל הטחינה כתוב פשוט  מוטי: 

כתוב בפירוש'.
ממה  רגע...  'פרווה'!  כתוב  הקורנפלקס  ועל  הלחמנייה  על  'וגם  שרי: 

עשויים הלחמנייה והקורנפלקס? למה הם 'פרווה'?'
ברכי: 'עכשיו הלל, נשאר לך רק להחליט אם אתה רוצה לאכול חלבי או 

בשרי. הכול כבר ממוין לך...'.

  ב. משימה בחוברת ודיון 

נזכיר לתלמידים כצד עבדה החמישייה: קודם מיינו את מה 
שיודעים ממה הוא עשוי; את מה שלא ידעו, הם בדקו מה 
כתוב על האריזה או חקרו ממה המוצר עשוי. מיון מאכלי 

הפרווה יהיה נתון לשיקול דעתם של הילדים – אפשר 
להניח אותם בצד החלבי או בצד הבשרי. נבקש מהם לנמק 

מדוע.
נפתח דיון:

- מדוע הנחתם את הלחם בצד החלבי? האם מתאים יותר 
להניח אותו בצד הבשרי, מדוע? במה זה תלוי?

כל תשובה נכונה וראויה ובלבד שתהיה מנומקת. המסקנה: 
מאכל פרווה יכול להיות חלבי או בשרי לפי מה שצורף 

אליו. אם הכינו מהלחם טוסט עם גבינה צהובה, הוא שייך 
לצד החלבי ואם הכניסו בלחם נקניק, הוא שייך לצד 

הבשרי.

פעילות 5

איך מפרידים? 

נשאל את התלמידים: כיצד נוכל להיזהר מאכילת בשר 
וחלב יחד? מה אתם מציעים לעשות?

רמזים לתשובה יהיו בשני ציורים - שעון וכלי. מי יודע מה 
התשובה? 

לאחר קריאת ההלכות ישלימו התלמידים במשימה 6 את 
השורות המחורזות.

הערה חשובה: 
לפי ההלכה, ילדים קטנים מגיל שלוש עד תשע אינם חייבים להמתין 
לארוחת  הצהרים  ארוחת  שבין  השעות  מרווח  את  אלא  שעות,  שש 
בשעה  צהריים  ארוחת  לאכול  רגילים  אם  למשל,  כך  בביתם.  הערב 
בין  שעות  ארבע  להמתין  עליהם  שש,  בשעה  ערב  וארוחת  שתיים 
בשר לחלב, ובכל מקרה לא פחות משלוש שעות.  ברור שניתן להדר 
ולהמתין שש שעות. בשל מורכבות הלכה זו, ציינו בהלכות לתלמיד 
שילדים מתחת לגיל תשע ממתינים פחות משש שעות. אפשר להדגים 
ילד  ולשבח  בביתם,  לאכול  נוהגים  לפי השעות שהתלמידים  בכיתה 

שמהדר וממתין שש שעות.
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פעילות 6

סבלנות... 

 הצגה, משימה בחוברת וסיפור 

נציג את דו-השיח בין הלל לברכי המובא בעמוד 52 
בחוברת, ונשאל את התלמידים: האם אתם מזדהים עם 
הלל? האם גם לכם קשה לפעמים לחכות עד שאפשר 

יהיה לאכול מאכל חלבי? מה יכול לעזור לכם להתאפק? 
נבקש מהם לרשום את הרעיון בתוך הלב )משימה 7(.

נקרא את הסיפור 'המרק שלא נשפך', על הקושי לחכות 
בין בשר לחלב.

סיפור - המרק שלא נשפך
שעת ערב בבית משפחת לוי. הילדים עסוקים בענייניהם: יוסי קורא 

בספר, רחלי מסדרת את אוסף המדבקות שלה, ודויד מרכיב פאזל.
"ילדים" קוראת אמא "בואו לארוחת ערב, הכנתי לכם הפתעה טעימה 

היום!"
ולגשת  ידיים  לשטוף  כולם  את  מזרזים  אמא  של  וקולה  האוכל  ריח 
לשולחן. וואו! חביתיות ממולאות גבינה! יוסי ורחלי ממהרים להעביר 
לצלחתם חביתית או שתיים, מברכים ואוכלים. דויד מביט בחביתיות 

מהורהר. הוא שואף את ריחן המגרה ולא לוקח לעצמו.
"מה קרה דויד?" שואלת אימא. "מדוע אינך טועם?"

דויד מתלבט לרגע בינו לבין עצמו, אבל אז הוא מתגבר. ובקול ברור 
אומר: "אני לא יכול לאכול אמא, אני עדיין בשרי."

"איך זה יכול להיות?" מתפלאת אימא, "הרי אכלת עם כולנו ומאז עברו 
כבר יותר משש שעות!"

ונכנסתי  "בצהריים," הוא מספר, "כשהכנתי שיעורי בית, הייתי צמא 
למטבח לשתות. ראיתי את רחלי מדיחה את הכלים של הארוחה, והיא 
החזיקה את סיר המרק ביד והתכוונה לשפוך את מה שנשאר בו לכיור."
"היה לי חבל על המרק הטעים שיישפך סתם כך, זה בל תשחית, אז 
העברתי לצלחת את המעט שנשאר ואכלתי. ומאז עוד לא עברו אפילו 

חמש שעות".
אמא הנרגשת חיבקה את בנה: "תראה כמה מצוות עשית היום, דויד. גם 
מנעת בזבוז של אוכל, וגם נזהרת מאוד שלא לאכול חלבי אחרי בשרי 

למרות שרצית.. התגברת ועמדת בניסיון!"
דויד חייך. "זה לא היה קשה, זכרתי שיש מי שרואה אותי, ה'."

"אתה צודק" שמחה אימא. "הנה כבר אכין לך כריך פרווה טעים, וכמובן 
אשמור לך בצד חביתיות טעימות, אותן תקבל בעוד שעה וקצת...." 

 פעילות סיום: מטבע האוצר 

במשימה 8 התלמידים יגזרו מדף הגזירה את המטבע 
המתאים להפרדה בין בשר לחלב וידביקו אותו בתיבת 

האוצרות.
על המטבע יהיה כתוב:

גם אנחנו שומרים על כשרות בשמחה
מפרידים בין בשר לחלב כהלכה!
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