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  יום כיפור - תשרי  יחידה הוראה בנושא:  הלכה, חגים תחום דעת:

 צילי גרוס  המורה המשתפת: ב' מיועד לכיתה:

 מבט לשיעור: 

 מהותו של יום הכיפורים   נושא השיעור 

תמצית תכני  

 השיעור

 

בשיעור זה התלמידים ילמדו על קדושתו המיוחדת של יופ כיפור כיום סליחה ומחילה  

 ביום הקדוש בשנה. 

 

 מושגים 

  מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו .1
  שבת שבתון .2

 

 תובנה מרכזית
 כהכנה ליום כיפור נפייס את האנשים הקרובים אלינו, 

 וביום כיפור ננצל כל רגע לתפילה   



 

פתיחה  

 מזניקה 

 

 

משך 

 זמן

הקנייה / 

למידה 

 עצמאית

 קישור / נספח  ציוד אמצעי ההוראה  תיאור הפעילות 

 דק'   5
 -למידה 

  מליאה

במצגת(   1)שקופית מס'  המורה מציגה כתב גימטריה

למורה את התשובה. ) על   פרטיוהבנות כותבות בצ'אט 

  (מנת לתת לכל הבנות אפשרות לענות ולהשתתף

 שיתופישיח 

 
  המצגת המלווה מחשבים עם אינטרנט 

גוף 

 השיעור  
 הקנייה   'דק 10

באמצעות המצגת המורה מלמדת את הבנות על זמנו 

של יום כיפור וקדושתו, היותו יום חתימה, ומהותו של  

 הקדוש ביותר מכל ימות השנה.  -יום 

בהתאם לרמה של   -לשיתוף פעולה של התלמידים 

כיתה ב', בכל שקופית להתאים את השורש המתאים  

 ולהראות למצלמה.  -מהדף המצורף 

כדאי לנצל לשיח אודות משפחות מיילם הקשורות 

 לשבות, שובתים" ועוד(    -ליום כיפור )למשל "שבת 

 

 מצגת

שיתוף פעיל של 

 התלמידים

 המצגת המצורפת 



 משחק   'דק 10

תמונות )מצורפות(   2כפתיחה למשחק, המורה תציג 

התמונות?  2ותשאל את התלמידים מה ההבדל בין 

ובין אדם    -התשובה: מצוות שבין אדם למקום 

לחברו. הוראות המשחק: להתאים בין מצוות 

    ששייכות לכל קבוצה )אדם למקום / אדם לחברו( 

    משחק

  

  :קישור למשחק

https://wordwall.net/r

 esource/4127633 

 דק'   5

הקנייה / 

הביצוע 

 האישי

באמצעות המצגת, המורה תסביר שעל עבירות שבין  

אדם למקום יום הכיפורים מכפר, אך על עבירות שבין  

אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את  

 חברו. 

המורה תתן דוגמא אישית למילה או משפט של פיוס,  

והתלמידים יכתבו על הקיר השיתופי מילים / משפטים 

 משלהם. 

  משימה שיתופית  

 קישור: 

https://padlet.com/trg77

0/rtgnrigeco13vi7s 

 

 מחשב  למידה עצמית דק 10

https://wordwall.net/resource/4127633
https://wordwall.net/resource/4127633
https://padlet.com/trg770/rtgnrigeco13vi7s
https://padlet.com/trg770/rtgnrigeco13vi7s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעילות 

 מסכמת

משחק 

סיכום / דף 

   עבודה

אם יש אפשרות כדאי לעשות את הדף ולאחר מכן את  

זמן ניתן לעשות את הדף  המשחק, במידה  ואין

 והמשחק יחד. 

 לסיכום:  

ביום כיפור ה' מכפר לנו על העוונות, וכהכנה ליום  

כיפור אני: חוזרת בתשובה על המעשים הלא טובים,  

 ומפייסת את הקרובים אלי.  

דף העבודה מצורף.  קישור  

 למשחק: 

https://wordwall.net/r

 esource/4127249 

https://wordwall.net/resource/4127249
https://wordwall.net/resource/4127249

