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 ברכת שהחיינו ביום השני של ראש השנה

 continue with googleלפתיחת המצגת לרשום באתר ג'ינלי להמשיך עם גוגל 

 ראש השנה: הלכות יחידת הוראה בנושא: הלכה    הדעתתחום 

 : הלכות והליכות

 31נט, עמ' -נו סעיפים - שהחיינו ביום השני של ר"ה  ,ב פרק

 רבקה יעקובוביץ המורה:: ו               מיועד לכתה

: מחשב למורה לגבי התלמידות השיעור מאפשר מגוון שימושים, משום הציוד הנדרש

 בהתאם לאופי השיעור, כמפורט בהמשך.כך הציוד משתנה 

 (דפי ממו/ שימוש בחדרים וצ'אט /)מקרן/ מחשב לכל תלמיד/ דפי עבודה

 

 מושגים קשורים:

 יומא אריכתא, קידוש, הדלקת נרות ראש השנה,ברכת שהחיינו, 

 ספק, מעכב/אינו מעכב, נטילת ידיים, כזית, ברכה אחרונה

 

 תכני השיעור העיקריים: 

 בלילה השני של ראש השנה במצבים שונים ברכת שהחיינו

 עיקר ברכת שהחיינו היא על עצם המצוה

 

 מהלך השיעור:

 פעילות הזנקה

 דיון במליאהשיר ו: סגנון הפעילות

עם , pdf נתנת להורדה כ )המצגת חינמית,  ג'ינלימחשב עם מצגת אמצעי הוראה: 

 מבקש תשלום של כמה שקלים אם מורידים( האתראך אפשרות לפתיחת הקישורים.

ניתן להשתמש במצגת בלימוד פנים מול פנים בכיתה, ניתן לשלוח לתלמידות לבית, 

בפעילות הלמידה המרכזית, וירטואלית, כלמידה עצמאית, ניתן להשתמש ככתה 

המשימות שבמצגת  5מתאים לחלק לחדרים, לכל חדר לתת משימה אחת מתוך 

https://view.genial.ly/5f39970fef80ec0d9e8bc2f6/presentation-
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מליאה הקבוצה תציג תוצר משותף. כמובן, אם הכיתה מיומנת , ב(5-10)שקופיות 

. ניתן לעשות זאת גם בחדר מחשבים או לחלק בעבודה שיתופית במחשב או בכתה

 בכיתה הפיזית לעבודה בקבוצות או שכל בת תקבל את כל המשימות.

ניתן גם לתת לבת משימה ואם מסיימת מקבלת עוד כשהמטרה להספיק כמה 

 משימות. 5שיותר, מקסימום 

 (4 - 3)שקופית פעילות ההזנקה: 

 ברקע שיר "שהחיינו"

 השיר:השאלה על 

 מתי אמרת / שמעת ברכה זו?

בצ'אט, או ב"משוב"   zoomניתן לכתוב את התשובה או לציירה על דפי ממו או  ב

 בצורת שאלון סקר: פרי חדש/ בגד חדש/ מצוה/ הדלקת נרות/ אחר _______

  -( 5דיון: )שקופית 

 למידה שיתופית / עצמאית - פעילות מרכזית 

כנ"ל השיעור מותאם ללמידה עצמאית/ שיתופית סינכרונית או א אמצעי הוראה: 

 סינכורונית

 5, שקופית סעיף נו – 1/ חדר  1משימה 

 או משימה שיתופית תניתן לתת כדף עבודה יחידני או משימה קבוצתי

 6, שקופית סעיף נז – 2/ חדר  2משימה 

 ניתן לתת כדף עבודה יחידני או משימה קבוצתי או משימה שיתופית 

 7סעיף נז מנהג חבד, שקופית  – 3חדר  /3משימה 

 ניתן לתת כדף עבודה יחידני או משימה קבוצתי או משימה שיתופית 

 8סעיף נח, שקופית  – 4חדר  /4משימה 

 שיתופיתניתן לתת כדף עבודה יחידני או משימה קבוצתי או משימה 

 9סעיף נט, שקופית  – 5חדר  /5משימה 

 ניתן לתת כדף עבודה יחידני או משימה קבוצתי או משימה שיתופית
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 10-11שהחיינו בלילה שני של ר"ה, שקופיות  –דיון 

 במליאה או אם היו חדרים, חוזרים לחדר הראשי

לברכת  אפשרויות 3בלילה השני, )וכן בתקיעת שופר ביום השני למנהג חבד( יש 

 שהחיינו.

מה עושים אם אין פרי/בגד חדש, הרי הברכה היא רק מספק, וזה ספק ברכות 

 מדרבנן, אמורים להקל...  ובכל אופן מברכים....

 עצם היום הוא הגורם העקרי לשהחיינו. –מסקנה 

 12, שקופית בששה צבעים –משחק סיכום 

 קישור למשחק בששה צבעים

 לחיצה על המשחק פותחת את המשחק בעמוד נפרד.

 בחירת פלח צבעוני, מביאה לשאלה, התשובה מוסתרת.

 מגלה את התשובה הנכונה! –לחיצה על העינית 

 בכתה לא אינטרנטית:

 ני את הגלגל ואת השאלות.ניתן להדפיס בצבעו

את הגלגל להעיף כמו עפיפון, הצבע בגלגל בו נוגעת התלמידה שתופסת את 

 ה"עפיפון" , הוא השאלה שלה.

 

https://view.genial.ly/5f399af1a157250da5e769c8/game-

