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 חלק ראשון –: פרק א' יחידת הוראה בנושא                                      תניא –: חסידות תחום דעת

 ט' מיועד לכיתה:: ריקי גלוכובסקי                             המורה המשתפת

 

 מבט לשיעור

: חשיפת התלמידות לדרגות בנשמות היהודי: צדיק, רשע ובינוני ותהי'ה אודות נושא השיעור

 משמעות כל דרגה.

: משמעות המילה 'תניא', מקום הנשמה טרם ירידתה לעולם, הסתכלות עצמית, תמצית תכני השיעור

 חלוקת המדרגות, מיהו הבינוני

 שופט.: תניא, צדיק, רשע, בינוני, מושגים

 ללמוד ולהבין מיהו צדיק, מיהו רשע ומיהו בינוני : עלינותובנה מרכזית

 

 השיעור יכול להיות סינכרוני או א סינכרוני. התאימי אותו לפי צורך. בהצלחה!

 

 דק'( 5)פתיחה מזניקה: 

איזו שבועה נשבעתי אני, מתי . דיון: 2השבועה המחממת, חומר עזר: שקופית מספר  –סיפור 

 זו?נשבעתי ובה ומה מחייבת אותי שבוע 

 

 דק'( 35) גוף השיעור:

 , התלמידות עונות בדף השאלות.3שקופית מס'  – הסבר המילה תניא

 , התלמידות עונות בדף השאלות.4 שקופית מס' - הנשמה טרם ירידתה לעולם

 . המטרה לתת לתלמידות את חווית העיון במקורות.5שקופית מספר  – להיות בעיני כרשע או לא?

סינכרוני(: -עור סינכרוני / התלמידה עונה בדף השאלות בשיעור אשאלה )המורה שואלת בשי (1

כל תלמידה עונה בדף / בציאט / כותבות  האם יהודי צריך תמיד לראות את עצמו כרשע?

 https://linoit.com/session/loginבתוכנת הפתקים 

  5בשקופית מס'  הראשון הציטוטמציגה את המורה  (2
 ומציינת כי יש כאן סתירה 5בשקופית מס'  השני הציטוטמציגה את המורה  (3
כל תלמידה עונה בדף / בציאט  מה הבעי'ה בכך שיהודי רואה עצמו כרשע?שאלה )כנ"ל(:  (4

 /session/loginhttps://linoit.comכותבות בתוכנת הפתקים  /

ומחדדת את הבעייתיות בהסתכלות  5בשקופית מס'  השלישי הציטוטמציגה את המורה  (5

 שלילית על עצמי.

 ומסבירה. 5בשקופית מס'  הרביעי הציטוטמציגה את המורה  (6
 התלמידות משלימות בדף השאלות. (7

, 6ופית מס שק -הצגת חמשת הדרגות כפי שמופיע במסכת ברכות וכן שני פירושים לצדיק ורע לו 

 התלמידות עונות בדף השאלות.

 , התלמידות עונות בדף השאלות.7שקופית מס'  – דו שיח בין רבה ואביי ,מי השופט?

 , התלמידות עונות בדף השאלות.8שקופית מס'  - האם יש לנו בחירה לנהוג כצדיק או כרשע?

https://linoit.com/session/login
https://linoit.com/session/login


 , התלמידות עונות בדף השאלות.9מס' שקופית  מיהו בינוני?

 

 דק'( 5מסכמת )פעילות 

משימה: תחילת פרק א' מביא אדמו"ר הזקן שאלות ותהיות אודות הגדרות המושגים צדיק, רשע 

 10שקופית מס'  – אלו שאלותמרשמי כמה שיותר ובינוני. 

המורה תבקש לשמוע מתלמידות את השאלות ואף תוכל לסכם אותם יחד על  –בשיעור סינכרוני 

 הלוח הכיתתי / הלוח בזום.

 


