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 , חומש ויקראתורה מקצוע:

 (ולכל החומשים לבצע בכל הכיתותומומלץ )ניתן  ד' כיתה:

 מטרה: ה

מן  יםטפח מחוייבות לעולם הערכים והמידות הנובעלבכיתה  לחזק ולרומם את שיעורי התורה ▪

 התורה.

בעם ישראל. אחריותנו  ואחתאחד גם נחלתו של כל  יאיסוד קיומו של עם ישראל וה תורה היאה

כמורים וכמחנכים היא לפתוח את שערי בית המדרש ולעשות כל מאמץ לחבר בין התלמיד באשר 

לשמוע את  מטרתנו היא שהלימוד יוביל את התלמידים בסיני.הוא שם ובין הכתובים שניתנו לו 

לדעת ולאהוב ללמוד תורה כחלק ו להיות מחויבים לערכי התורה, למצוותיה ולהנהגותיה., דבר ה'

  הדורות.ממסורת הלימוד לאורך 

בינהם הנושא העיקרי, תורת  הלכות רבותמפרטים שונים וורכב מספר ויקרא הוא ספר ה עכידו

הטענה הנפוצה ביותר ת תורת הקרבנות. בקשר להוראשעולות טענות  . ישנם כמההקורבנות

. בשל כך התלמיד לא מגלה ועבור ולא אקטואלי של התלמיד הנושא רחוק מן המציאותש היא 

על קשה עוד יותר דבר זה מ. ענין וסקרנות בחומר הנלמד כשם שגילה בחומשים הקודמים

 המורה להורות חומר זה. 

 כותב בפירושו על המשנה לסוף מסכת מנחות:   ה הרמב"םמניתן לראות התייחסות לכך 

"ראוי לאדם להתעסק בדברי הקרבנות ולשאת ולתת בהם ולא יאמר 'הרי הן דברים שאין צורך 

 ".  להן בזמן הזה' כפי שאומרים רוב בני האדם

כלומר, הרמב"ם ראה צורך לעורר מוטיבציה ללימוד נושא חשוב זה כדי לדחות את הטענה 

  שהדברים אינם אקטואליים, "שאין צורך להן בזמן הזה".

לקרב את  ,את חומש ויקרא על התלמיד בלהאהי האחריות מוטלת וריםינו המעללאור זאת, 

 .ליצור עניין וסקרנותו מםהנושאים לעול

רבנות יחזק אצל התלמידים את האמונה והתקווה לבניין בית הק עצם העיסוק בתורתבנוסף 

המקדש והשבת העבודה על מכונה, והוא חשוב לנו מבחינה חינוכית. יש לתת לתלמיד את 

 .המשיח" -אנו מכינים את עצמנו לביאת ההרגשה ש"הנה

 

יכולות להשפיע על ות השיש לנו כמור הרבהלאור כל האמור לעיל מובן הצורך והחשיבות 

בגישה אחרת, בפרט, נושא הקורבנות חומש ויקרא בכלל ותלמידותינו להתחבר ולראות את 

 חוויתית יותר.מעניינת ו
 

 

 



 ב"ה

  ?שכיצד נעורר עניין ומוטיבציה ללימוד החומ

  המלווים את הלימוד במשך כל השנה.צבעונים  כרטיסי מושגים בעזרת

ופיע ההסבר או פירוש ישם המושג ובצד השני בצד אחד על חלקם יהיה מופיע הכרטיסים הינם דו צדדיים כאשר 

 . המושג

 .'ימי אמר ל'טים נבחרים ובצד השני שלהן יהיה כתוב ציטוד אחד בצ ופיענוסף של הכרטיסים י על חלק

 לפי פרשות. לכל פרשה צבע שונה. יםיהיו מחולק םהכרטיסי

 שיים שלה.היא תאחסן את הכרטיסים האי שאותו היא תקשט ובו בתחילת השנה ק מיוחדתקבל ארנכל בת 

 בים:הכרטיסים משמשים את המורה לעזר בכמה של

מושגים החדשים שנלמדו כרטיסים של ההמורה מחלקת לבנות את האו פרק הנלמד בכיתה לאחר כל יחידת נושא ( 1

 .לארנקוכן ציטוטים נבחרים של 'מי אמר למי' והן מוסיפות זאת 

 חזרה על המושגים של שיעור קודם בעזרת הכרטיסים.בתחילתו כל שיעור המורה עושה ( 2

 .חידון בעזרת הכרטיסים על כל המושגים השייכים לאותה פרשהאו משחק סיכום  בכיתה ערךיבסיום כל פרשה ( 3

מושג והן צריכות לומר את ההסבר או ההפך המורה  מהערמה ימות באקראירמאו תלמידה המורה  לדוגמא:)

תה בת אחת מרימה מושג וחברלשחק בזוגות כאשר גם אפשר המושג.  צריכות לנחש מהומקריאה את ההסבר והן 

 (להסביר אותוצריכה שיושבת לידה 

תלמידה רק בסיומו על כל החומש כאשר גדול חידון בו יערך   יא עם ההוריםערב מיוחד, יום ש תקייםיהשנה  בסוף( 4

לכל וזיכרון ויה שתותיר רושם חוזוהי  נבחרת להיות כלת החומש. שצברה את מירב הנקודות, המנצחת ,אחת

 ...החיים

 יעסוק בחידות של מי אמר למי ובשאלות סביב פירושי מילים ומושגים שנלמדו במהלך השנה. חידוןה

 מהודר. ויקרא מקבלת תעודת הצטיינות וכן חומשכלת החומש 

 .מש ויקראלכל הבנות שלומדות חומשותף חידון ארצי גם לעשות ניתן 

 נ.ב

הקדושה רואה את הנחיצות להעצים את לכן אני כבר כמה שנים ברציפות חומש ויקרא שאני מלמדת את  מכיוון

חידון  בסוף שנה לעשות גםאפשר  לכל הכיתות.כדאי ומומלץ לעשות זאת ך לדעתי זה. א עורשיויה שיש בלימוד והחו

 ו'...בית ספרי המורכב מנציגות מכל כיתה וכ

 :כרטיסים לדוגמא

 

 

 'פיגול'

קורבן שנפסל 

כילה, עקב לא

מחשבה לא 

רצויה, 

לאוכלו חוץ 

 זמנו הקצוב.ל

אדם הנכנס 

לבית 

המקדש או 

אוכל 

קורבנות 

 .בהיותו טמא

חטא ''

טומאת 

מקדש 

 'ווקודשי


