
רציונל 
לחיות עם '. פרשת השבוע מלווה את התלמיד במהלך כל שבוע

הוא מטבע לשון חסידית המבטאת את החשיבות  ' הפרשה
לקראת שבת מצייד בית  . האקטואלית שטומנת בחובה כל פרשה

הספר את התלמידים בתכנים העולים מהפרשה ומכוון אותם  
כך מהווה שיעור  . להעבירם לבני משפחתם במסגרת שולחן השבת

. פרשת שבוע חוליה המקשרת את בית הספר עם הבית
לסיום וחותם חומש בראשית בחרה הרשת להעצים את פרשת  

.השבוע באמצעות פעילות בית ספרית העוסקת בחומש בראשית

:המטרות
לגלות בקיאות בתכנים ובמסרים של חומש בראשית מתוך חיבור > 

.וחוויה
ליצור שיתוף פעולה ושיח בין התלמיד ובני משפחתו סביב התכנים  > 

והמסרים של
.חומש בראשית

תיאור הפעילות
מגלים בקיאות  –' חזק חזק ונתחזק'כל הפעילות תהיה בסימן של 

בתורה
.ומתחזקים מההוראה

יצירת אווירהפעילות מטרימה 
.מטרת הפעילות היא ליצור אווירה  לקראת החידון

חומש בראשיתחזק חזק ונתחזק 

ה"ב



ה"ב

בקיאות בחומש–חידון חומש בראשית 
.בשבוע של פרשת ויחי ייערך חידון על החומש

:החידון מלווה במצגת ויעסוק בשלושה תחומים
בקיאות בנושאים מרכזיים בחומש 
השלמת פסוקים מרכזיים וכדומה  

קישור בין נושא לפרשה בה הוא מוזכר

.החידון מלווה במצגת אטרקטיבית

:רעיונות לפעילות מקדימה

נאמנות חזק חזק "תלמידות מכיתות גבוהות
מסתובבות בהפסקה" ונתחזק

ושואלות שאלות תלמידות מזדמנות ומחלקות 
.ופרים למי שעונה תשובה נכונה'צ

בקבצים שבאתר יש הצעות לשאלות  
.לפעילות המטרימה



במהלך החידון כל תלמידה  .  5
כמו במסך  .)מקבלת טבלה לתשובות 

ודף מדבקות ( הראשון שבמצגת
.כתום, סגול, צהוב: בצבעים

בכל פעם שמופיעה שאלה על  . 6
3יש אפשרות לבחור ב, המסך

תשובות אפשריות
בשלושת הצבעים האלו  –
התלמידות מסמנות בדף את . 7

התשובה הנכונה עם מדבקה בצבע  
.המתאים

[לחילופין ניתן לצבוע בצבע המתאים]

:כללי החידון
קטגוריות כשבכל 6החידון מחולק ל.  1

.שאלות4קטגוריה 
עוברים , על ידיי לחיצה על מספר. 2

אוטומטית לשאלה
השניהלא ניתן לעבור לשאלה . 3

בלי לענות קודם על השאלה  , בקטגוריה
.הראשונה

צריך , כדי לחזור לטבלת השאלות. 4
(.  אייקון הבית)ללחוץ על



תעודת הצטיינות
95%תלמידים שקיבלו מעל 
בחידון תקבלנה תעודת  

.הערכה

מצורפות תעודות הצטיינות

:המסמכים של  החידון הם
.מצגת חידון רמה קלה . 1
מצגת חידון רמה גבוהה. 2
] להדפסה[דף תשובות לתלמידה . 3
מחוון תשובות למורה רמה קלה . 4
מחוון תשובות למורה רמה גבוהה. 5
קובץ המבחן להדפסה כתחליף . 6

.למצגת



התמקדות בערכים העולים –הפעלה משפחתית 
מהתכנים

ספר  ': בכיתה יכינו התלמידים ערכה לבית. 1
שבו כתובים ערכי החומש' תורה

.בהקראת הד

סביב שולחן השבת תיערך פעילות שבה ידונו  . 2
בערכים היכולים מהחומש ויחשבו

. על ערך אחד אותו תבחר המשפחה ליישם
ההוראות לפעילות המשפחתית

.מצורפות לערכה
.להכנת הרכההסברסרטוןמצורף

מכירים ושריםפרשיות החומש 

אתלתלמידותלהשמיעהשבועבמהלךמומלץ
והתוכןהפרשיותשמותעםהשיר

החומששל
.שמע של  השירקובץ וכןהשירמללמצורף


