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לימוד אודות ענינו 
מהו יום - של יום

ל"ג בעומר, ומה 
 קרה בו?

 להןנעולה עם מנעול ותסביר  קופסההמורה תציג בפני התלמידות  פתיחה
קרב ובא. היא ההזאת לכבוד ל"ג בעומר  קופסהשהיא קיבלה את ה

 לא יודעת מה יש בה ומבקשת את עזרתן בפתיחתה.
 

שבכדי למצוא את המפתח עליהן לגלות את כתב  להןהיא תסביר 
 .קופסההחידה המצורף ל

סגורה  קופסה*
 עם מנעול

 ומפתח תואם
 

 - *כתב חידה
להדפיס לכל 

תלמידות 
 הכיתה
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היא תקריא אותו בקול  ,המורה תחלק לתלמידות את כתב החידה כתב חידה
כתב החידה מסקר  –ותבקש את עזרתן בפתירת כל שורה ושורה 

בדף ההצגה ישנו הסבר  –בקצרה את תוכנו של יום ל"ג בעומר 
פתירת תוכל המורה לתת לתלמידות ביחד עם אותו מפורט יותר 
 כתב החידה.
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האירועים המרכזיים שקרו ביום ל"ג  2המורה תסכם בקצרה את  סיכום
 :בעומר

, שביקש לשמוח ביום זה. מה *פטירת רבי שמעון בר יוחאי
שמחה שמחברת את כל  - בקרב כל החוגים בעם ישראלשהתקבל 

 עם ישראל.
תם בעקבות הפסק - *תלמידי רבי עקיבא פסקו למות ביום זה

 .מהתנהגות של שנאת חינם

ף
גו
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המסר של ל"ג 
 - בעומר עבורנו

 הוספה באחדות

פתיחת 
 קופסהה

כתוב שלפי  וב ,הנעולה קופסההמורה תקריא את הפתק שעל ה
. המורה קופסההמפתח ל והמסר מכל תוכן היום אפשר לגלות מה

 .שלכל מפתח מחוברת מילהכ ,תוציא שקית עם מספר מפתחות
ין  תלמידה מהכיתה לבחור את המפתח עם המילה היא תזמ

המילה הנכונה:  –שלדעתה מסמלת את המסר של יום ל"ג בעומר 
 .אחדות

*הדבקת הפתק 
 קופסהעל גבי ה

 
*הדפסת 
 ה'מגילה'

 
הדפסת *

פתקים 
להדבקה לצד 

 המפתחות
 

 5*הבאת 
 –קוביות לגו 

נושא  להדגמת 
 האחדות
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הסבר תוכן 
 קופסהה

לה קטנה היה מגית קופסהבתוך ה .קופסההתלמידה תפתח את ה
במגילה כתוב: 'המפתח לאחדות  ולידה הרבה מפתחות מנייר.

אמיתית היא לא לשנות את השני אלא למצוא את הקשר ביני לבין 
אשר חיש לתלמידות את המשפט בעזרת לגו; כהמורה תמ –השני' 

ת של לגו אזי תמיד אחת מנסים לחבר שתי חתיכות נפרדו
אם כלומר תצטרך להפחית מערכה. אבל  -היה למטההחתיכות ת

אזי  ,יכות באמצעות חתיכה נוספת נפרדתמחברים את שתי החת
 ,כך אנחנו - שאר בדיוק באותו הגובהישתי החתיכות יכולות לה

כאשר אנו רוצים להיות מאוחדים אחד עם השני איננו צריכים 
לנסות לשנות את עצמינו או אותו בכדי להיות חברים/ או בכדי 
להבין את דעתו השונה. אלא למצוא את החוט המקשר בינינו 

 רות ההבדלים הרבים שבינינו.למ
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פעילות 
 מפתחות

לתלמידות ותבקש מכל אחת  המורה תחלק את המפתחות הריקים
קשר בינה לבין בת הזוג  למלא ולכתוב על גבי המפתח איזשהו

 בת לידה )שתיהן גרות בבנין/ שתיהן אוהבות לצייר/ לשתיהןהיוש
ר את עצמן ב'אחדות ( ובכך להצליח ולקשו'יש שלושה אחיינים וכו

 .אמיתית'

*הדפסת 
המפתחות 

 וגזירתם

ם
סיו
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כיצד נקיים את  דק'

 -'מצוות היום' 
 הוספה באחדות?

על ידי השתתפות 
 בתהלוכת האחדות!

לימוד קטע שיחה של הרבי אודות ענין התהלוכה שמסמלת את  דף עבודה
 .האחדות ביום ל"ג בעומר

 
העבודה. תעשה המורה לאחר שהתלמידות יעבדו בזוגות על דף 

סבב קצר בין התלמידות וכל תלמידה תצטרך לספר היכן היא 
 .מתכוונת להשתתף בתהלוכת ל"ג בעומר

הדפסת דף *
 העבודה

 

 


