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 תחום דעת: הלכה

 ו' )גמיש, תלוי ברמת התלמידות(מיועד לכיתה: 

 .מצוות ישיבה בסוכה –יחידת הוראה בנושא: חג הסוכות 

 המורה המשתפת: חני טרבניק

 

 מבט לשיעור
 מצוות ישיבה בסוכה נושא השיעור

בשיעור התלמידות יכירו את מצוות ישיבה  תמצית תכני השיעור
 מתוך המקורות.המצווה  טעםבסוכה ואת 

בנוסף התלמידות ילמדו את פרטי הדינים מהי 
 סוכה כשרה,

סוכה כשרה לפי כל  -ויתנסו בהכנת תוצר 
 הכללים.

 המצוות של חג הסוכות 3 מושגים
 סוכה כשרה/ סוכה פסולה

 צלתה מרובה מחמתה
 תחת כיפת השמיים

 דופן כשרה
לפי כל כללי אנו מקפידים לשבת בסוכה כשרה  תובנה מרכזית

כדי לזכור את  -ההלכה במשך ימי חג הסוכות 
הנס המופלא של סוכות העננים שה' שם כדי 

 .להגן עלינו ביציאת מצריים
 

 

 מהלך השיעור:

בו התלמידה עובדת באופן עצמאי ותוך כך לומדת בצורה חוויתי על מצוות  השיעור אסינכרוני
 ישיבה בסוכה. 

הציון של התלמידות )לשאלות הסגורות( את התשובות הפתוחות בסיום השיעור המורה מקבלת את 
 ואת התוצרים שהעלו.

 

בא רק לאחר שמלאה את השלב שלבים בו התלמידה יכולה לעבור לשלב ה 5השיעור מורכב מ
 הקודם.

ויכולה לתקן את התשובות שלא  בסיום השיעור התלמידה מקבלת משוב על התשובות שענתה
 .ולשלוח שוב ענתה בהם נכון

 

 ר שיעור סינכרוני: ניתן להשתמש בחומרים מהשיעור גם עבו -שימו לב 

 .מצגת על דיני סוכה כשרה, משחק תרגול על דיני סוכה כשרה, סרטון של יהדותון לסיכום הנושא

 



 ב"ה

 איך אני משתמשת בשיעור?  –טכנית 

 כאן ליצירת עותק של השיעור לעריכה לחצי

 ה משלך:שרות לצפות בתוצרי התלמידות בתקילחצי על 'שחזור' כדי שיהיה אצלך בדרייב אפ

 

 

 יעור בהתאם לצרכים של הכיתה שלך.את יכולה לערוך ולשנות את הש

 שביל לשתף את התלמידות בשיעור )ולא בעריכת השיעור( את שולחת את הקישור כך:ב

 בצד שמאל למעלה לוחצת על 'שליחה' .1

 קישור –שליחה באמצעות  .2

 את הקישור הזה את שולחת לתלמידות –העתקה  .3

  

 שלהן כאן: תשובותופס את יכולה לצפות בעונות על הטלאחר שהבנות 

 

 בדרייב שלך, בתוך תקיה שנקראת 'שיעור בהלכות חג הסוכות' . -ששלחו תוצריםוב

 

 בהצלחה ובהנאה!
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https://docs.google.com/forms/d/1Np6Yw4G_WtcaT8ggMxK0JAy4CXUhlMkTfZo4XVYo6-s/copy
https://docs.google.com/forms/d/1Np6Yw4G_WtcaT8ggMxK0JAy4CXUhlMkTfZo4XVYo6-s/copy

