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3 זום אין
מתכננים יחידות הוראה

ערכת מד״ל

מטיילים בשביל ההלכה
מהי יחידת הוראה? 

הלמידה  מוקדי  חמשת  מהם 
בהלכה? 

הוראה  יחידת  לתכנן  נכון  איך 
בהלכה? 

בערכה זו נלמד לשאול שאלות המכוונות לתכנון יחידת הוראה
לדוגמה: מהם המוקדים העיקריים ביחידת הוראה זו?
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כמה שעות נקדיש לכל נושא?
3 ערכת מד״ל

ידיים  נטילת  ד את הלכות  דינה מלמדת בכיתה  המורה 
והליכות'). היא תוהה  'הלכות  בשחרית (פרק  א בספר 
על אילו פרטים להתעכב וכמה שיעורים ללמד במסגרת 

נושא זה.

נושא 'נטילת ידיים של בוקר' שייך לנושא רחב יותר של 
התפילה בתחום של 'בין אדם למקום'. כל נושא התפילה 
שעות  ו-3  ליבה  שעות  מ-15  מורכב  ד'  בכיתה  הנלמד 

העשרה.

נבדוק:
באילו כיתות נוספות נלמד נושא 'נטילת ידיים'?

כמה שעות יש להקדיש לנושא 'נטילת ידיים' מתוך הנושא 
הכללי: 'תפילה'? 

תרגיל: 
ובדקו האם מלמדים הלכות  פתחו את תכניות הלימודים 

נטילת ידיים בשחרית בכיתות נוספות.
כיצד משפיעה התשובה על תכנון השיעורים בנושא?

נושא התפילה כולל דיני 'ברוך שאמר' ו'ישתבח', קריאת 
לכן  שחרית.  של  ידיים  ונטילת  מנחה  וברכותיה,  שמע 
ידיים של שחרית,  נטילת  לנושא  להקדיש  דינה  החליטה 

שעתיים. 
מהי עמדתכם? הסבירו. 

זמן

1
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מהם מוקדי הלמידה?
3 ערכת מד״ל

מהי יחידת ההוראה?

2

אחד.  משיעור  יותר  במשך  הנלמד  נושא  היא  הוראה'  'יחידת 
בערכה זו נדון ביחידת ההוראה 'נטילת ידיים בשחרית'.

יודעת אילו סעיפים צריך ללמד בכיתה ד, אך היא  המורה דינה 
עדיין מתלבטת - מה להדגיש? מה ללמד לעומק? איך לארגן את 
הפרטים ההלכתיים ואיך לחבר את הילדים בכלל לשיעורי הלכה?

לחמישה  נתייחס  הלכה  בשיעור  הוראה  יחידת  לתכנן  בבואנו 
מוקדים.

מוקד ההוראה הוא כמו תמרור המסייע למורה להתמקד בשיעור. 
יש  הדידקטיים.  מההישגים  ונגזרים  כלליים  הם  ההוראה  מוקדי 
מטרות  בבחירת  אבל  ההוראה  במוקדי  כלולים  שאינם  הישגים 

השיעור נביא גם אותם בחשבון. 

נקודות לדיון:

- מהו לדעתכם מוקד ההוראה המרכזי ברוב השיעורים? הסבירו

- מהי חשיבותו של מוקד ההוראה 'ערכים'?

או  ההלכות  ללימוד  אמצעי  הוא  'מבנה'  ההוראה  מוקד  האם   -
המטרה בלימוד? הסבירו.

גדרימבנהמושגים
המצוה

ערכיםיישום

 רכיבי מבנה מד"ט 
(מקרה, דין וטעם) 
ומבנים שכיחים 

בהלכה

מקור המצווה, מי 
חייב בה, זמן המצווה 

ואופן קיומה

 נבדיל בין מושגי 
תוכן ובסיס  

התבוננות בערך 
העולה מהמצווה

יישום ההלכה 
במצבים יומיומיים 

שונים
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3 ערכת מד״ל

מתמקדים במטרה!
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'הלכות  בספר  דינה  עיינה  השיעור  הכנת  לצורך 
מזמנים  דידקטיים  הישגים  אילו  ובדקה  והליכות', 
היא   .(2 בערכה  אלה  הישגים  על  (ראו  הסעיפים 
העולים  הדידקטיים  ההישגים  כי  לעצמה  סימנה 

מיחידת הלימוד 'נטילת ידיים בשחרית' הם: 

הישג 6: ערכים (מוקד הוראה - ערכים)

כיצד   – ידיים  נטילת  מצוות  בטעם  להתבונן   .1
היום  לעבודת  ולהתכונן  בטהרה  היום  את  להתחיל 

ככהנים בבית המקדש.

שיקול דעת: חשוב לעורר בתלמידים רצון והבנה של 
חשיבות המצווה. הפנמת הרעיון כי אנו כמו הכהנים 

מחזקת את תחושת השייכות והאהבה למצווה.

הישג 4: מבנה (מוקד הוראה - מבנה)

מילת  איתור  באמצעות  ההלכה  טעם  את  לזהות   .2
המפתח 'טעם'.

פעמים  כמה  מופיעה  'טעם'  המילה  דעת:  שיקול 
בטקסט. כדאי לתת לתלמידים למצוא את הטעם לפי 

המילה הרומזת עליו.
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3 ערכת מד״ל

מתמקדים במטרה!
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הישג 2: מושגים (מוקד הוראה - מושגים)
3. להגדיר מושגי בסיס: 'שעת הדחק', 'צורך גדול'.

'נטלה',  ידיים',  'נטילת  תוכן:  מושגי  להגדיר   .4
'כהנים' (באופן כללי).

שיקול דעת: נתמקד במושגים המרכזיים.

גדרי הלכה;   - (מוקד הוראה  ויישום  5: הבנה  הישג 
מוקד הוראה - יישום)

ידיים  לנטילת  גדרי ההלכה הקשורות  5. לאתר את 
על פי כותרות משנה.

שיקול דעת: כותרות המשנה רומזות על גדרי ההלכה 
את  הלוח  על  לכתוב  כדאי  וכדומה).  אופן  (זמן, 
הנושא והתלמידים יחברו עליו שאלות תוך היעזרות 

בכותרות המשנה. כך יקבלו תמונה מלאה. 
6. ליישם את גדרי ההלכה מצבים יומיומיים.

פירוט גדרי ההלכה לפי הסעיפים: 
מי? כאשר אין פירוט הכוונה לכולם; מתי?(סעיף א); 
לפני  לעשות  אסור  מה  צריך?;  מה  איך?   - אופן 
הנטילה - הליכה, נגיעה (סעיפים ב, ג); במה? (סעיף 
ד); סדר הנטילה (סעיף ה); במה; מה לעשות / לא 
בנסיבות  אופן  ד);  (סעיף  הנטילה  מי  עם  לעשות 

מיוחדות (סעיפים ח-י).
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הנושאים יחולקו ל2 שיעורים
3 ערכת מד״ל

מה נכלול בכל שיעור?

בשיעור הראשון: 
מוקדים עיקריים: ערך המצווה וגדרי הלכה 

מוקדי משנה: מושגים, מבנה.

נתבונן מדוע נוטלים ידיים ומהי חשיבות המצווה 
(מטרה 1 - מוקד ערכים)

נזהה לפי כותרות המשנה את גדרי המצווה ונבין 
במה  אסור?  מה   / מה  אופן:  מתי?  חייב?  מי  אותן: 

(סעיפים א-ד) (מטרות 3,6 - מוקד - יישום)

נתייחס למילה 'טעם' כדי לזהות את טעם ההלכה 
(מטרה 2 - מוקד מבנה)

נגדיר את המושגים 'נטילת ידיים', 'נטלה' (מטרה 
5 - מוקד מושגים)

בשיעור השני: 

מוקדים עיקריים: גדרי הלכה; יישום 

מוקד משנה: מושגים   

נדגים את סדר הנטילה (מטרה 6 - מוקד יישום)

נפרט מה ניתן לעשות בנסיבות מיוחדות (מטרה 6 
- מוקד יישום)

גדול'  'צורך  דחק',  'שעת  המושגים  את  נגדיר 
(מטרה -4 מוקד מושגים)
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לאחר בחירת נושא השיעור ותכנון השעות, 
נקרא בעיון את חומר הלימוד ונבדוק אילו 

הישגים נגזרים ממנו.

בהתאם להישגים ננסח מטרות.

נחלק את המטרות לשיעורים ונחליט מהם 
מוקדי ההוראה העיקריים בכל שיעור. 
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3 ערכת מד״ל

נעצור ונסכם

נקודות לדיון:

- מהו לדעתכם מוקד ההוראה המרכזי ברוב השיעורים? הסבירו

- מהי חשיבותו של מוקד ההוראה 'ערכים'?

או  ההלכות  ללימוד  אמצעי  הוא  'מבנה'  ההוראה  מוקד  האם   -
המטרה בלימוד? הסבירו.
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האחורי.  לצדו  האוטובוס  בתוך  רץ  אחד  אדם 
יושב  ואיננו  זאת  עושה  הוא  מדוע  כשנשאל 
אבל  הזה  הקו  את  צריך  שהוא  השיב  בנחת, 
והמאמץ  הפעולה  תמיד  לא  ההפוך...  בכיוון 
יקדמו אותנו למטרה. צריך תחילה לנסוע בכיוון 

הנכון...

איך לחלק את העוגה?
לפניכם עוגה - האם הייתם לוקחים אותה כצידה לדרך? נמקו.

אם לא, הציעו עוגה משלכם וקחו אותה כצידה לדרככם.

לימוד עצמי של המורה – 25%

בחירת מוקדי ההוראה תוך הצבת מטרות – 40%

תכנון הפעילויות בשיעור לכל מוקד נבחר- 35%

3 ערכת מד״ל

צידה לדרך...
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