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1 טיול והלכה - מה הקשר?
ערכת מד״ל

מטיילים בשביל ההלכה
לכל  הלכה  בין שיעור  ההבדל  מה 

שיעור אחר? 

תלמידים  עם  נתמודד  כיצד 
שמשתעממים בשיעורי הלכה?

האם אפשר ללמוד הלכה תוך כדי 
טיול?   

מיהו 'דן הידען'?

בשבילי  'מטיילים  התכנית  של  הרציונל  את  להבין  היא  הערכה  מטרת 
כמורים  בפנינו  עומדים  אתגרים  אילו  זו;  בתכנית  הצורך  מה   – ההלכה' 
המסגרת  ומהי  שואפים;  אנו  הישגים  לאילו  עמם;  נתמודד  כיצד  להלכה; 

החווייתית של התכנית.
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איך ניצור חוויה?
1 ערכת מד״ל

השאלות  בעזרת  בהן  דונו  להלכה.  מורים  של  עמדות  לפניכם 
בהמשך.

משתעממת  עצמה  היא  כי  מתארת  להלכה,  המורה  דבורה, 
בשיעורי הלכה. היא חשה שהכול טכני. לדבריה, היא עצמה 
כיצד  ותוהה  וטוב,  חווייתי  הלכה  שיעור  בעבר  חוותה  לא 

תוכל לבנות שיעור כזה.

דוד, מורה בתלמוד תורה, טוען שהוא מרגיש, בעיקר בחגים, 
שהוא חוזר על עצמו מדי שנה. לא ברור לו מה ההבדל בין 
לימוד ההלכות בכיתה ה' ללימוד ההלכות בכיתה ו'. הנושאים 
אותם  ללמוד  מוטיבציה  אין  ולתלמידים  עצמם  על  חוזרים 

שוב.

דיון:

בסולם   דבורה,  המורה  של  לדבריה  ביחס  עמדתכם  את  מקמו   -
מ-1 עד 10. 

- מקמו את עמדתכם ביחס לדברי המורה דוד, בסולם מ-1 עד 10. 

בסולם          ההלכה  שיעור  את  חווים  שלכם  התלמידים  כיצד   -
מ-1 עד 10?

ההורים,   –] ההלכה  בלימוד  האחריות  לדעתכם  מוטלת  מי  על   -
המורים]?

- כיצד אפשר ליצור חוויה חדשה ולרענן את החומר גם בנושאים 
החוזרים מדי שנה?

- מה לדעתכם תהיינה התוצאות לטווח הארוך ולטווח הקצר, אם 
התלמידים לא יאהבו או לא ידעו הלכה?

- מה לדעתכם תהיינה התוצאות לטווח הארוך ולטווח הקצר, אם 
התלמידים לא יאהבו או לא ידעו מתמטיקה?

- מה לדעתכם יכול להפוך את שיעור ההלכה למוצלח?

- מהו שיעור הלכה מוצלח?

- דרגו מ-1 עד 10 עד כמה שיעורי ההלכה שאתם מלמדים, הם 
מוצלחים על פי הגדרתכם מהו שיעור הלכה מוצלח.

אתגרים בהוראת ההלכה

1
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אתגרים בהוראת ההלכה
כיצד להפוך את שיעור ההלכה

למקצוע משמעותי?

שיעור  ביניהם  מקצועות,  לכמה  מורה  היא  לאה 
המתקרב  המיצ"ב  מבחן  לקראת  הלכה. 
להקדיש  ברירה,  בלית  החליטה,  היא  במתמטיקה 
כדי  ללימוד מתמטיקה,  השבוע את שעת ההלכה 

להשלים פערים.  

דיון:

- מקמו את עמדתכם ביחס להחלטת המורה לאה בסולם 
מ-1 עד 10, והסבירו את בחירתכם.

- מהו היחס לשיעורי הלכה בבית הספר שלכם? מקמו את 
היחס בסולם מ-1 עד 10 והסבירו את בחירתכם.

שיעור  כאשר  התלמידים  לדעתכם  מקבלים  מסר  איזה   -
ההלכה מוחלף בשיעור הכנה למיצב?

- הציעו, כיצד ניתן להעצים את היחס של המורים ובית 
הספר למקצוע ההלכה? 

1 ערכת מד״ל
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אתגרים בהוראת ההלכה
למי זה מדבר?

המורה מושקא מלמדת הלכה בכיתה ה. לטענתה, 
האחריות על קיום ההלכות מוטלת על הבית ולא 
אם  לבדוק  דרך  לה  אין  לדבריה,  הספר!  בית  על 
הילד מיישם את ההלכה שהיא מלמדת. יש ילדים 
שמגיעים מבתים שבהם מקפידים על קיום ההלכה 
מזלזלים  שבביתם  ילדים  ויש  מתעניינים;  והם 
בהלכה ואף הם מביעים בכיתה יחס של זלזול. בכל 
מקרה, לדבריה, שעתיים שבועיות של לימוד הלכה 

לא יעלה ולא יוריד...

דיון:

- מקמו את עמדתכם ביחס לדברי המורה מושקא בסולם 
מ-1 עד 10, והסבירו את בחירתכם. 

- מהו המצב בבית הספר שלכם? 

- מהו להערכתכם אחוז התלמידים הבאים מבתים שבהם 
ההלכה תופסת מקום מרכזי?

- על מי מוטלת האחריות ללמד הלכה בדורנו?

מעבר  ההלכה  של  מקומה  את  להעצים  דרכים  הציעו   -
לשיעורי ההלכה.

1 ערכת מד״ל



ב“ה

 
 

 

”

4

ההלכה היא חלק מהתורה שבעל פה. למעשה, היא הרובד המעשי 
בבסיס  עומדת  היא  כן  ועל  חייו  תחומי  בכל  האדם  את  המנחה 
מתוך  לפרטיה,  הלכה  קיום  על  הקפדה  היהודי.  העם  של  קיומו 

קבלת עול שמים ויראת שמים, היא מהותו של החסיד. 
את  ולהתאים  ההלכה  לימוד  את  להגביר  קורא  באגרותיו  הרבי 

חומר הלימוד לתלמידים: 
ואפילו  הוריו  מבית  ואחד  אחד  כל  ידעו  יום-יום  הנהגות  שעברו,  "בדורות 
פעמים  שלוש  או  פעמיים  הולכים  היו  לשם  מבית-הכנסת  ופשיטא  מהרחוב, 
נמצא  בו  החינוך  מוסד  להמציא  צריך  זה  שכל  יתום,  בדור  מה-שאין-כן  ביום, 
היותר  בענינים  הצריכות  והלכות  מאל"ף-בי"ת  מתחיל  הילדה,  או  הילד 

פשוטים". 
"והרי סוף-סוף זהו העיקר, וכמו שכתוב 'את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי 

זה כל האדם'".
הצריכות  הלכות  לימוד  הוא  התורה,  לימוד  ממצות  עיקרי  חלק 

למעשה. וכהגדרת אדמו"ר הזקן: 
וליזהר  כהלכתן  המצוות  לקיים  [כדי]  אותן  לידע  אדם  לכל  הצריכות  "הלכות 
לחכם  תמיד  לישאל  אפשר  שאי  דברים  והם  ושלום,  חס  באיסורים  מליכשל 
ילמדם  לא  אם  כלל  ולהסתפק  לישאל  יודע  יהיה  שלא  או  שבעיר,  המורה 

תחילה...".
בהלכות 'תלמוד תורה' מציג אדמו"ר הזקן שני עקרונות בלימוד:

בפיהם'  שימה  ישראל  בני  את  'ולמדה  מהפסוק  לעומקה:  ההלכה  בירור   .1
לומדים "...שיבינו עומק ההלכה בטעמה היטב "

לפניהם'  תשים  אשר  המשפטים  'ואלה  מהפסוק   – לתלמיד  רגשי  חיבור   .2
"...ולא נאמר אשר תלמדם, צריך אתה לשום לפניהם טעם המיישב  לומדים  

תלמודם ומשימו בלבם" .

נקודה למחשבה:
ארוך  לטווח  קצר,  לטווח  התלמיד  על  ישפיע  לדעתכם  כיצד 
ולדורות הבאים, חוסר 'חיבור' למקצוע הלכה לעומת חוסר 'חיבור' 

למקצוע מתמטיקה?
מורים יקרים- ההלכה היא חיינו! השקעה בשיעורי ההלכה היא 

השקעה לדורות. בכוחות משותפים נעצים את מקצוע ההלכה!

1ערכת מד״ל

שמים את ההלכה על המפה!
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1ערכת מד״ל

שיעור מיטבי בהלכה

במה נתמקד בלימוד ההלכה? איך נַלֵמד? איך נשיג גם ידע, כדברי 
'לשום   – וחיבור  חוויה  וגם  היטב';  בטעמה  ההלכה  עומק  'שיבינו  הרבי, 

לפניהם טעם המיישב תלמודם ומשימו בלבם'? 

משנים כיוון... נותנים 'חכה' ולא 'דגים'...

- נעבד את  יבשה  ולהסביר את הסעיפים בצורה  במקום לקרוא 
התוכן שבספר סביב מאפיינים

במקום לשנן את ההלכות - נבין אותן לעומק וננסה ליישמן...

במקום לטבוע בפרטים - נדבר על מושגים ועקרונות

במקום להסתפק רק בהלכות - נלמד גם טעמים וערכים

תרגיל: מיינו את המשימות שלפניכם לכמה סוגים: 

1. מהו המקור למצוות ברכת המזון?

2. מנדי אכל בהפסקה כריך ובאמצע השיעור נזכר ששכח לברך 
ברכת המזון. מה עליו לעשות? נמקו את תשובתכם.

3. 'יצא ידי חובה' פירושו (בחרו בתשובה הנכונה):

א. חייב לקיים את המצווה

ב. אינו חייב לקיים את המצווה

ג. קיים את המצווה

ד. לא קיים את המצווה

4. הסבירו את המשפט: 'חייב איניש לבסומיה בפוריא'.

5. מצוות 'השבת אבדה' קשורה לערך (בחרו בתשובה הנכונה):

זולת; הכרת הטוב; שמירת הלשון; שמירה על  אכפתיות לרכוש 
כבוד האדם.

ירוק את  6. לפניכם הלכה, סמנו בצבע סגול את המקרה, בצבע 
הדין ובצבע כחול את הטעם:

משחקי כדור המתקיימים על שולחן או באויר, כגון טניס שולחן 
[פינג-פונג] - מותר לשחק בהם בשבת, כיון שאין חשש של יישור 

פני הקרקע.
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1ערכת מד״ל

מקור, מושגים, מבנה,   : ישנם שישה מוקדי הוראה 
גדרי ההלכה, יישום ההלכה, ערכים.

ששת מוקדי ההוראה נגזרים משישה הישגים דידקטיים מרכזיים 
בהוראת ההלכה:

הישגמוקד

יסודות התורה שבע״פ1. מקור

מושגי בסיס ההלכה 2. מושגים
ומושגי תוכן

אוצר מילים, הבנה ויישום3. גדרי ההלכה

הבנה ויישום5. יישום ההלכה

ערכים6. ערכים

מבנה4. מבנה

'המצפן'
ששת ההישגים בלימוד הלכה
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1ערכת מד״ל
הישג 1: יסודות התורה שבעל פה (המוקד: מקור)

מהותה  פה,  שבעל  התורה  של  בסיסי  לידע  מכֵוון  זה  הישג 
בספרי  התמצאות  ויכולת  לדור  מדור  מסירתה  דרכי  ומאפייניה, 

ההלכה.  
שאלה לדוגמה בהישג זה: מהו המקור למצוות ברכת המזון?

הישג 2: מושגי בסיס ההלכה ומושגי תוכן (המוקד: מושגים)
על  מתבסס  ההלכה  עולם  הלכתיים.  למושגים  מכוון  זה  הישג 
ושפה  ראייה  לתלמידים  המקנה  ובכללים  במושגים  שליטה 

הלכתית.
נבחין בין שני סוגי מושגים:

כמו:  ההלכות  לכל  הקשורים  וכללים  מושגים   – בסיס  מושגי 
עשה  ממצוות  פטורות  'נשים  הכלל:  או  'בדיעבד'   / 'לכתחילה' 

שהזמן גרמן' (בספר הלכות והליכות הם צבועים בכחול).
'שופר',  כמו:  מסוים.  לתוכן  הקשורים  מושגים   – תוכן  מושגי 

'מלאכה בשבת' (בספר הלכות והליכות הם צבועים באדום).
שאלה לדוגמה: 'יצא ידי חובה' פירושו (בחרו בתשובה הנכונה):

א. חייב לקיים את המצווה
ב. אינו חייב לקיים את המצווה

ג. קיים את המצווה
ד. לא קיים את המצווה

הישג 3: לשון חכמים ותחביר (מוקד: הבנה - גדרי ההלכה)
לשפת  ההלכה  שפת  התאמת  של  בסיסי  לידע  מכוון  זה  הישג 

התלמיד. הוא מתייחס להכרת לשון ההלכה; סגנון ותחביר.
נבחין בין מילים שאינן מוכרות ובין מילים מוכרות אשר בשפה 

ההלכתית יש להן משמעות שונה. 
לדוגמה, 'לאחר התפילה נפטרים והולכים לבתיהם' - המשמעות 

המוכרת למילה 'נפטרים' שונה ממשמעותה ההלכתית. 
לבסומיה  איניש  "חייב  המשפט:  את  'הסבירו  לדוגמה:  שאלה 

בפוריא"'.

'המצפן'
הישגים 1, 2, 3
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1ערכת מד״ל
הישג 4: מבנה (מוקד: מבנה)

הישג זה מכוון להבנת מבנה ההלכה.
חשוב להכיר לתלמידים את המבנה האופייני של ההלכות לצורך 
בנויה  ההלכה  ההלכות.  והבנת  עצמאי  לימוד  יכולת  פיתוח 

משלושה מרכיבים עיקריים (מד"ט): 
- מה צריך  (ההלכה  דין  או מצב);   נסיבות, רקע  (מקרה,  מקרה 

לעשות); טעם (הסיבה להלכה)
המקרה,  את  סגול  בצבע  סמנו  הלכה,  לפניכם  לדוגמה:  שאלה 

בצבע ירוק את הדין ובצבע כחול את הטעם:
משחקי כדור המתקיימים על שולחן או באויר, כגון טניס שולחן 
[פינג פונג] - מותר לשחק בהם בשבת, כיון שאין חשש של ישור 

פני הקרקע.

הישג 5: בקיאות, הבנה ויישום הלכתי (מוקד: גדרי ההלכה ויישום 
ההלכה)

במצבים  ויישומם  ההלכתיים  בתכנים  לבקיאות  מכוון  זה  הישג 
שונים.  

כל הלכה מורכבת מגדרים שונים: זמן; מקום; אופן ביצוע; מידות 
ושיעורים; מיהם החייבים. על פי רוב, השאלות מתמקדות באחת 
מחמש השאלות: מי מקיים, מה הוא עושה, איך עליו לקיים את 

ההלכה, מתי ואיפה חל חיוב ההלכה.
שאלה לדוגמה: 'מנדי אכל בהפסקה כריך ובאמצע השיעור נזכר 
ששכח לברך ברכת המזון. מה עליו לעשות? נמקו את תשובתכם'.

הישג 6: ערכים ורלוונטיות (מוקד: ערכים)
הישג זה מכוון לזיהוי הערך המרכזי העומד בבסיס פרק ההלכה 

ולהתבוננות במשמעותו בחיים.
(בחרו  לערך  קשורה  אבדה'  'השבת  מצוות  לדוגמה:  שאלה 

בתשובה הנכונה):
זולת; הכרת הטוב; שמירת הלשון; שמירה על  אכפתיות לרכוש 

כבוד האדם 
להרחבה ולהעמקה בששת ההישגים – 

ראו אתר מפמ"ר תלמוד ותושב"ע

'המצפן'
הישגים 4, 5, 6
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1ערכת מד״ל
האם ההישגים המפורטים לעיל יכולים להיות מושגים רק 
והבנת  הלכה  ספר  של  רציפה  בקריאה  טכני,  בלימוד 

תוכנו? 

חושבים בראש אחר
ורגשיות  חינוכיות  לימודיות,  מטרות  להגדיר  המורה  על 
בהתאם לגיל התלמידים ולששת יעדי ההלכה, ולבנות את 

השיעור בצורה שתקדם את השגת המטרות.
נהפוך את שיעורי ההלכה ללמידה משמעותית

כדי שהתלמידים יהיו בקיאים בהלכה,
ידעו לעיין בספר ההלכה 

ויישמו את ההלכה בחייהם מתוך חיות ושמחה של מצווה.

נהפוך את שיעורי הלכה לשיעורי הליכה לטיול.

משנים כיוון
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1ערכת מד״ל
ערכת ההלכה לכיתות ד-ו, המוצעת כאן, מתווה מבנה של 
שיעור הלכה חווייתי, המתייחס למאפיינים המהותיים של 
כל מצווה, ומעניק לתלמידים כלים ללמוד, להבין ולחיות 

'הלכה'.  

בשבילי  הטיול  דימוי  הליכה.  משמעותה  הלכה  המילה 
ההלכה  בשבילי  מהנה  ול'הליכה'  לחוויה  תורם  ההלכה 
בטיול, חשוב לשמור על  כמו  וחוויה. בהלכה,  רצון  מתוך 
שנפיק  וכדי  בדרך  נטעה  שלא  כדי  והנהלים,  הכללים 
מהאתר את מלוא ההנאה והמשמעות. כל 'אתר' בטיול הוא 
 - הסופי  ליעד  אותנו  המקרבת  מקיימים,  שאנו  מצווה 
בשיר  מובעים  אלו  רעיונות  והשלמה.  האמיתית  הגאולה 
כל  לפתוח  אפשר  שעמו  הרשת  באתר  המופיע  ההלכה 

שיעור. 

כל שיעור הוא טיול אחר בשבילי ההלכה, כל מצווה היא 
אתר שבו מבקרים בטיול.  

כדי שנוכל לבקר באתר החדש (המצווה) עלינו ללמוד את 
הכללים של אותו אתר: שעות ביקור (זמני המצווה); למי 
התמצאות  כללי  המצווה);  את  מקיים  (מי  האתר  מיועד 
באתר (פרטי המצווה); מסלולים מאתגרים למיטיבי לכת 
אסור  (מה  מהם  לחרוג  שאין  האתר  וגבולות  ('מהדרין'); 
לעשות). במסגרת הטיול 'נצלם' את האתר במצלמה (נראה 
בדילמה  ניתקל  כאשר  המצווה).  יישום  של  תמונות 
נשכח  לא  הידען'.  'דן   - המדריך  עם  נתייעץ  הלכתית, 
שנלמד  ערך   – מהטיול  מזכרת  הטיולים  לתרמיל  להכניס 

מהמצווה. 

מה הקשר בין טיול והלכה
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1ערכת מד״ל
א. מחברות מכוונות:

מחברת לחגים: בשבילי המועדים בהלכה

מחברת לשאר הנושאים (לפי תכנית הלימודים הכיתתית): 
בשבילי ההלכה

ב. ערכת חותמות אישית

בכל 'טיול' יוצרים התלמידים מעין 'מדריך למטייל' בעזרת 
שהם  איקונים  שישה  הכוללת  אישית  חותמות  ערכת 

המאפיינים המרכזיים בכל מצווה:ב 

זמן – [שעות הביקור]    

להתבונן [/תמונה]   

מי [/המבקרים באתר]    

מקור [אודות האתר]   

ערך [/מזכרת]   

איך [/כללי התנהגות]  

בעיות  בפתרון  המכוון  הידען'  'דן  הוא  הטיול  מדריך  ג. 
הלכתיות

ד. כל שיעור נפתח ב'שיר ההלכה'.  

להרחבה והדגמה  - מצגת הדגמה של שימוש בערכה באתר 

מה הקשר בין טיול והלכה
מה כוללת הערכה?
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1ערכת מד״ל
1. בקיאות בהלכה ו'חיבור' אליה הם עיקר בחיי התלמיד 

והשפעתם היא לדורי דורות.

2. בהוראת ההלכה יש להתמקד בבקיאות ובחיבור התלמיד 
לתכנים.

3. חיוני לשים את ההלכה 'על המפה', לתכנן שיעור מיטבי 
בהלכה בעזרת ששת ההישגים הדידקטיים: יסודות התורה 
הבנה  מבנה;  ותחביר;  מילים  אוצר  מושגים;  פה;  שבעל 

ויישום; וערכים.

4. לימוד ההלכה לפי צירים מארגנים ייתן מענה להבדלים 
בין הגילים – כל כיתה תתמקד בנושאים שונים לפי רמתה 
ובעקרונות  במיומנויות  העמקה  תהיה  עולה  שהגיל  וככל 

הלכתיים. 

5. ערכת ההלכה המוצעת מעניקה ממד חווייתי לשיעורי 
ההלכה – כל מצווה היא 'אתר' שאליו 'מטיילים'. 

6. ערכת ההלכה המוצעת מציעה הוראה מיטבית של מוקדי 
הידען  דן  מכוונת,  מחברת  באמצעות  בהלכה,  ההוראה 

וערכת חותמות. 

7. שיעורי הלכה נפתחים ב'שיר ההלכה'.

לסיכום
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1ערכת מד״ל

שאל מישהו את הרבי: 'הקב"ה כל כך גדול, כל כך 

שנראים  הקטנים  הפרטים  לו  חשובים  מדוע  אדיר, 

תהיה  מידה  באיזו  למשל  כמו  קטנוניים,  לכאורה 

גרם  וכמה  יאמרו קריאת שמע  באיזו שעה  הסוכה? 

לו הרבי  צריך לאכול כדי לברך ברכת המזון?' ענה 

לתרגם  ניסה  והלה  השאלה  את  מבין  אינו  שהוא 

אותה ליידיש... חייך הרבי ואמר שגם עתה אינו מבין 

והזדמנות  זכות  הן  ההלכה  גדרי  כי  השאלה  את 

אלא  בשבילו  לא  הגדול.  לבורא  להתקרב  בשבילנו 

בשבילנו!!

ל ִנשְָׁמע ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ִמְצוֹ ָתיו  ָבר ַהכֹּ 'סֹוף דָּ

ל ָהָאָדם'  י ֶזה כָּ שְׁמֹור כִּ

(קהלת יב, יג)

צידה לדרך...


