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 מבוא
 מהי למידה משמעותית?

 .הידע של ההיררכיה את להבין קודם נצטרך זו שאלה על לענות בכדי

 מרחפים עצמים ןמעי, קשר ביניהם שאין פריטים - מידע .ידע לבין מידע בין קודם נבחין

 של רשתות - ידע (.תושבים מליון 7-מ למעלה בישראל: למשל) הקוגניטיבי בחלל

 קשרי, ותולדה סיבה של קשר) קשרים סוגי מיני בכל לשני אחד הקשורים מידע פריטי

 '(.וכד משפחה

. מושגים של רשת או הקשר כך לשם צריך ולא אחר למישהו בקלות להעביר ניתן מידע

 את יוצר הוא, בעצמו אותו מבנה המקבל שכן לההעברה מאד קשה, דעי זאת לעומת

 ישנם. להבנה תשתית משמש בעצם הוא. להבנה מוביל ידע .והקשרים ההקשרים

 העלאת, תהליך של מחדש ניסוח: הובן הנלמד העניין שאכן המעידים הבנה ביצועי

 אלה כגון הבנה ביצועי'. וכד בתהליך שימושים המצאת, שאלות הצגת, חדשות השערות

 היא הבנה .לתוצאות מוליכות סיבות שבה סיבתיים קשרים רשת על להתבסס חייבים

 מיומנות ירכוש שתלמיד יתכן. מספיק תנאי לא עדיין אך, למשמעות הכרחי תנאי

 המשמעות. שעבר מהתהליך משמעות יפיק לא עדיין אך מצוין בה ישלוט ואף מסוימת

 .לי שחשוב אישי עניין או שעברתי לחוויה, אישי פןבאו אליי מתחברת כשההבנה נוצרת

 היא המשמעות. אישי עניין היא, וסתמי כללי באופן משמעותית אינה משמעותית למידה

 אחד לכל. לאחר משמעותי בהכרח לא לאחד שמשמעותי מה ולכן אישית תמיד

 להגיע חייב לומד כל. הנלמד העניין מתקשר אליהן אחרות וחוויות שונות אסוציאציות

 החומר את לחבר לתלמיד לעזור צריך. שביסודה להבנה וכן האישית למשמעות בעצמו

 .לו המשמעותיים אחרים לעניינים, אישיות לחוויות הנלמד

 קשה עבודה זו. משמעות לעצמו ליצור לתלמיד שעוזרת הוראה היא משמעותית הוראה

 .(4012)סלומון  ובהתמדה במאמץ מותנית והיא למורה והן לתלמיד הן

. רגשיים ומרכיבים קוגניטיביים מרכיבים של שילוב בתוכו כולל משמעותי למידה תהליך

 המרכיבים. התלמיד אצל חשיבה מיומנויות לפיתוח מתייחסים קוגניטיביים מרכיבים

 לעמוד שלו במסוגלות העצמי בטחונו וחיזוק התלמיד של להעצמה מתייחסים הרגשיים

 (.4010, רגרופ) וכישלונות אתגרים מול
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 תלמידיו של הפסיביים למוחות ידע להחדיר מצליח שהמורה פירושה אין יעילה למידה

,  גרופר פי על(. 4010, ויס) וידע משמעויות בעצמו ובונה ופעיל אקטיבי שהתלמיד אלא

 לימודים אווירת יצירת הוא התלמיד והעצמת משמעותית ללמידה הכרחי תנאי

 מוטיבציה ומעוררת מאתגרת, מעניינת לימודים ילותפע ליצור בכדי. ואוהדת מתגמשת

 : עקרונות מספר נדרשים ללמידה

 .ולפעול לחשוב אותם שיעורר לתלמידים אתגר הצבת – חווייתית שיעור פתיחת .א

 .התלמידים של עצמית ולמידה הבנה על שניתן ככל המבוסס שיעור מהלך .ב

 .הלמידה במהלך יצירתיות תומפתחו חשיבה המעוררות מאתגרות משימות שילוב .ג

 .בכיתה לשונות מענה ולתת מוטיבציה לעורר מנת על מגוונות משימות הצגת .ד

 .במליאה מונחים ודיונים בקבוצות ועבודה יחידנית עבודה של שילוב .ה

 .חשיבה המפתחות התלמידים בפני רבות שאלות הצגת .ו

 .הבעיה אותהל פתרונות מספר הצגת באמצעות יצירתית חשיבה עידוד .ז

 (.רלוונטיות) התלמידים לחיי הנלמד החומר חיבור .ח

 שבוע-לימוד פרשת

 על" . הזמן עם לחיות יש: " כי ברבים לומר הזקן רבינו נהג הראשונות נשיאותו בשנות

 עם" לחיות" שיש:  היא הרבי שכוונת החסידים זקני גילו( לייב יהודה) ל"המהרי אחיו ידי

 השבוע פרשת את ללמוד רק לא. השבועית הסדרה של היום ופרשת השבוע פרשת

 )היום יום( .עמה" לחיות" אלא, יום בכל

הרבי בשיחותיו תמיד הסביר וביאר נושאים ופסוקים שונים בתורה ובפירוש רש"י תוך 

 יום, נלמד הוראה למעשה.-הדגשה שמכל דבר נלמד משהו לחיי היום

שום העקרונות של למידה במהלך השנה לימדתי שיעורי פרשת שבוע תוך יי

משמעותית. לימוד פרשת שבוע מתוך שיחותיו של הרבי מאפשר למידה שכזו שכן 

 ההדגשה בהן היא הקישור לחיי המעשה של כל אחד ואחת וקיום בפועל של הנלמד.

שני השיעורים המובאים בפרויקט זה נבחרו כמדגם מייצג עבור השיעורים שנלמדו 

אשונה כוללת שיעור פרשת שבוע על פרשת שמיני. היחידה הרבמשך השנה כולה. 

במהלך השיעור נעשה שימוש בכלים טכנולוגיים וכן שולבו בו סגנונות של למידה פעילה 

וקבוצתית. היחידה השניה כוללת שיעור על פרשת קדושים כאשר המסר הנבחר 
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 ללימוד בשיעור זה נוגע אישית לתלמידות ואקטואלי מבחינת הזמן. גם כאן נעשה

 שימוש בסגנונות שונים של למידה ושילוב כלים טכנולוגיים.

שתי יחידות הלימוד הועברו בכיתה ז' בבית ספר חב"ד בנצרת עלית. הכיתה מחולקת 

 תלמידות. 14קבוצות בשעה זו כך שלימדתי כל יחידה פעמיים. כל קבוצה מונה  4-ל

. יצחק יוסף ליאה רשת של הספר בתי לרשת השייך ד"חב ת ספרבי הוא בית הספר

 כולל בית הספר. נפרדים ואגפים נפרדות בכיתות ובנים בנות לומדים בבית הספר

 עבור קהילתי-אזורית ספר בי הוא בית הספר '.ח כיתה עד – וחטיבה יסודי בתוכו

 400-כ בו לומדים. במערב טבעון לקריית ועד במזרח שאן מבית המגיעים תלמידים

 .י"כ תלמידים

הספר חציה חב"דית וחציה באים מבתים שאינם חב"דים ואף אינם  האוכלוסייה בבית

דתיים כלל. האווירה השוררת בבית הספר הינה אווירה של שליחות, הפצה, קבלה של 

 כל אחד כפי שהוא ואהבה לכל תלמיד ותלמיד באשר הוא.

 מטרות כלליות:

 התלמידות תקבלנה כלים ללימוד עצמאי 

 י בשיעור ותיישמנה אותו בחייהן הפרטייםהתלמידות תזהינה את המסר העיקר 

  התלמידות תתחברנה ללימוד תורתו של הרבי 

 'התלמידות תקיימנה את ההוראה של 'לחיות עם הזמן 

 התלמידות תיגשנה ללמידה מתוך אהבה ורצון ללמוד 
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 רציונאל
בכל שבוע נבחר נושא מסוים מתוך הפרשה עליו נתמקד בשיעור. נושא אשר יש מסר 

יום של התלמידות. מכל שיעור תיקחנה הבנות את המסר -שי בצידו הנוגע לחיי היוםמע

 כצידה לדרך ותיישמנה אותו במהלך הימים שלאחר מכן.

לימוד תורתו של הרבי הינה ערך חשוב לא פחות ובמהלך השיעורים נתייחס גם לנקודה 

ם ללימוד שיחות זו שהחומר הנחמד הינו מתוך תורתו של הרבי. התלמידות תקבלנה כלי

 של הרבי בהמשך וכן דרכים ליישום ההוראות הנלמדות מהשיחות של הרבי.

המטרה העיקרית היא לחבר את הנלמד לחיים האישיים של התלמידות, שתקבלנה 

 חוויה של למידה משמעותית, הן מבחינת המסרים והן באופן הלימוד.

  



 

5 
 

 

 :6יחידה מס' 

 - פרשת שמיני

 לש הטהרה מסימני הלימוד

 יום-היום לחיי הבהמות
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 מטרות
 :אפקטיביות מטרות

 '.ה בעבודת דרך הוראת לנו לשמש צריך בתורה דבר שכל תפנמנה התלמידות*

 .יום היום לחיי בשיעור הנלמד את תקשנה התלמידות*

 :קוגניטיביות מטרות

 לאכול יותר מתאים ליהודי" המשפט לנוכח בהן הצפות שאלות תעלינה התלמידות*

 "שרכ מזון

  כללית למסקנה ותגענה ג"י' לפס ן"הרמב בפירוש תעיינה התלמידות* 

 (ובשיחה) ן"ברמב המובא התשובה רעיון את בלשונן תכתובנה התלמידות*

 הכתובים בפשט הטהורות הבהמות פרטי את תזהינה התלמידות*

 (בפשט בפרשה הכתוב י"עפ) המשל פרטי את בלשונן תכתובנה התלמידות*

 "גרה מעלת", "שסע", "פרסה: "המושגים את נהתב התלמידות*

 שלהן יום-היום מחיי ורוחניים גשמיים לעניינים דוגמאות תבאנה התלמידות*

  שהביאו הדוגמאות בין לחבר תנסינה התלמידות*

 הנמשל מפרטי לאחד המקבילים יום היום מחיי מקרים תחברנה התלמידות*

 אההמלי בפני שחיברו המקרה את תצגנה התלמידות*

 הבנות הציגו אותו בנמשל הפרט את תזהינה התלמידות*

 השיעור לקצב בהלימה העבודה בדף תעבודנה התלמידות*

 יום-היום בחיי בשיעור הנלמד ליישום רעיונות תעלינה התלמידות*

 בפנקס בכתיבה..." ש.. / על למדתי היום" – אחד במשפט תסכמנה התלמידות*
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 מהלך השיעור
שולחן דף גדול שבמרכזו מופיע על ה דק' 5-7 פתיחה

המשפט )המוכר לבנות מתהלוכות ל"ג 
בעומר / קייטנות וכד'( "ליהודי מתאים 
יותר לאכול מזון כשר". כל אחת צריכה 
להוסיף לדף לפחות שאלה אחת העולה 

 לה לנוכח המשפט.

דף גדול 
ומכשירי 

 כתיבה

סיכום 
 הפתיחה

במהלך השיעור ננסה לענות על חלק  דק' 0.5
 שאלות..מה

לא נוכל לענות על הכל בשיעור אחד אבל 
ננסה לפחות להבין את דרך מתן 

 התשובות והלמידה.

 

 למה? –בודקים תשובה לשאלה  דק' 8  1הקניה 
 למישהי יש רעיון לתשובה?-
תשובה אפשרית: כי זה ציווי ה', כת' -

 בתורה...
מעיינים בדברי הרמב"ן לפרשה. מגיעים 

 –יחה לתשובה שהרבי מביא בש
 הוא הכשרות מצוות של מטעמיה אחד

 ספיגת את מהאדם למנוע הכוונה
-בבעלי המצויות השליליות התכונות

 .כשרים שאינם החיים

 מצגת + דף

המשך 
הקניה + 

 עבודה בדף

 הוראת לנו לשמש צריך בתורה דבר כל דק' 15
מה א"כ מלמדים אותנו  '.ה בעבודת דרך

 סימני הטהרה?
 ל ונמשל.נלמד זאת בדרך של מש

מעיינים בחומש ועפ"י  –פרטי המשל 
 הפרטים בפשט ממלאים בטבלה..

 –פרטי הנמשל 
אנחנו מדברים על עבודת ה' של כל אחד 

 –ואחת... איפה יש לנו בהמה בעבודת ה'? 
 נה"ב...

עוברים על כל פרטי המשל, מסבירים את 
 הנמשל ומביאים דוגמאות.

אוכלים כדי שיהיה כח  –בהמה כשרה 
 לללהתפ

חושבים על הקניות של  –בהמה טמאה 
 המגפיים באמצע תפילת שמונ"ע..

חיבור בין גשמיות  –מפרסת פרסה 
 לרוחניות, אוכל משובח לכבוד שבת

לחשוב פעמיים אם אכן זה  –מעלת גרה 
 דבר ראוי לעשותו..

מצגת + דף 
 + חת"ת

 
 

 –יישום  דק' 10 פעילות
כל זוג חושב על מקרה שיכול לקרות לכל 

נמשל. -חת וקשור לאחד מפרטי המשלא
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ממחיזים אותו במליאה ושאר הבנות 
צריכות לזהות לאיזה חלק מהחומר 

 הנלמד שייך הקטע המוצג
סיום 

 וסיכום
כתיבה בפנקסים הוראה אישית ושיתוף  דק' 3

חברות הקבוצה... היום למדתי ש../היום 
 הבנתי ש..

 פנקסים

שתמשתי למה ה –מי יכולה לנסות לחשוב   הוספה
דווקא בתמונות של פרה בתחתית דף 

 העבודה? )השבת הזו שבת פרה(
 אתגר: מה לומדים מסימני העופות?

 

 

 ציוד נדרש לשיעור:

  השיעור תוכן של מלווה מצגת*

 פתיחה לפעילות פלקט*

 עבודה דף*

 בת לכל ת"חת*
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 תכנים ורעיונות
 (ג,יא ויקרא)" תאכלו אתה בבהמה גרה מעלת פרסת שסע ושסעת פרסה מפרסת כל"

 

 המותרות והחיות הבהמות סימני את התורה מפרטת' שמיני' פרשת של סיומה לקראת

 - הוא טהורה בהמה על נותנת שהתורה הסימן. לאכלן עלינו שנאסר אלה ואת באכילה

 ".גרה מעלת"ו" פרסה מפרסת" להיות שעליה

 הוראות להפיק עלינו בפרט'. ה בעבודת דרך הוראת לנו לשמש צריך בתורה דבר כל

 ספיגת את מהאדם למנוע הכוונה הוא הכשרות מצוות של מטעמיה אחד שכן, זה מעניין

 .כשרים שאינם החיים-בבעלי המצויות השליליות התכונות

, כשרה היא" גרה מעלת"ו" פרסה מפרסת" בהמה שרק, סימן לנו נותנת התורה אם

-בעבודת גם נחוצות תכונות הן גרה והעלאת פרסה הפרסת של אלה שתכונות מכאן

 '.ה

 דקדושה אצטלא

' כשרה בהמה' בין הבחנה לעשיית הרבה נזקק הוא האדם של הרוחנית בעבודתו

 בדברים העוסקת, שבקרבו הבהמית הנפש היא הלוא -' בהמה'ה'. טמאה בהמה'ל

 .הגוף צורכי ויתר שינה, שתייה, אכילה: גשמיים

-לשם נעשה הגוף בצורכי זה עיסוק כאשר', כשרה בהמה' של מצב להיות יכול וכאן

 -'טמאה בהמה' של מצב להיות ועלול'; ה את לעבוד כדי, התורה פי-על, שמים

 .להם מפריעים ואף' ה עבודת את משרתים אינם הגשמיים שהעניינים

 דקדושה אצטלא הרע-יצר לובש לעיתים אך, אלה סוגים שני בין להבחין קל לעיתים

 .בכך להבחין כדי מיוחדים' סימנים'ב צורך יש ואז

 יחדור שהאור

 ".פרסה מפרסת: "הוא הראשון הסימן

 הדברים לבין האדם של הרוחניים הכוחות בין, טבעי באופן, שמבדילה' פרסה' יש

 בלימוד כמו ורגשות מחשבה בזה משקיעים לא, ושותים כשאוכלים, למשל. הגשמיים

 .הגשמיים עיסוקיו לבין האדם של רוחניותו בין המפרידה' פרסה'ה זו. תפילה או תורה
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 פי-על-אף: כלומר'. שסועה' להיות זו' פרסה' צריכה כן-פי-על-שאף, התורה אומרת

 שיאפשר' שסע' להשאיר חובה, הגשמיות לבין הרוחניות בין טבעית בהבדלה צורך שיש

 והאדם, מהרוחניות לחלוטין מנותקת הגשמיות אם. הגשמיות לתוך לחדור הנפש לאור

 סימן זה אין - ה"הקב את משרת הוא שבאמצעותו כלי הגשמיים בעניינים רואה אינו

 .טהרה

 מסורת חייבים

 ".גרה מעלת" הוא השני הסימן

 אחת בבדיקה להסתפק אפשר-אי, הגשמיים החיים עם, ארץ ענייני עם במגע כשבאים

 דרך הנכונ האם, נכון זה דבר האומנם, ולבדוק לברר, ושוב שוב לחשוב יש. הדברים של

 .לעשותו אפשר אז ורק, עמו ההתעסקות

 (444' עמ, א כרך שיחות לקוטי פי-על מעובד", שבת שלחן" הספר מתוך)

 

 

 :ג"י,א"י ויקרא, התורה על ן"רמב פירוש

  - העוף מן תשקצו אלה ואת(: יג)

 שנאמר כבאותן מיניהם עם, בלבד זו בפרשה הנזכרים אלו אלא העופות מכל נאסרו לא

 אבל, להיתר בטהור או לאיסור טמא בעוף סימן הזכיר לא הכתוב כי, ולמינה למינו בהם

 המטמאים בשרצים וכן. אלה מלבד אחרים לא, העוף מן תשקצו אלה ואת אמר

 .בשמות בפרשה הנקובים אלה בלתי הזה בדין אינן, בפרט שהזכירם

 מן הסימנין אותן בעל שאין בהן להכיר והן(, א נט חולין) בעופות סימנים למדו ורבותינו

 לעולם הדורס עוף שכל, הדריסה היא בעופות הגדול והסימן. האסורים האלה המינין

 המרירה ומוליד, וגס ושחור לאכזריותו מחומם שדמו מפני הרחיקתהו התורה כי, טמא

 .בלב אכזריות ונותן, השחרחורת השרופה
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 והגדרות מושגים

 המותרים  המזון סוגי מהם קובעתה כללים למערכת מתייחס כשרות המונח- כשרות

 לפי כדרוש עשוי זה שם הנושא שדבר מציינת כשר המילה. באכילה והאסורים

 ותיקון עשוי כלומר כשורה מהמילה ששורשו מסבירים יש. וידועים ברורים קריטריונים

 .הדרושה ישרות-שורת כפי

 המסר ואה הנמשל. נסתר מסר עם, השכל מוסר עם סיפור הוא משל - ונמשל משל

 .ממנו הנלמד הלקח לשם אלא בא המשל אין - אליו מרמז שהמשל הסמוי

 מפריסה: הטהרה סימני כל את להן ויש באכילה המותרות וחיות בהמות - טהורה בהמה

 .גרה מעלת, שסע שוסעת, פרסה

 .חלקם את רק לה שיש או הטהרה סימני כל את לה שאין בהמה – טמאה בהמה

 ב"נה

 .לריצפה הבהמה רגל בין יךמבד – פרסה מפרסת

 עדיין אך האורך לכל, ציפורניים 4-ל, חלקים 4-ל מחולקת הפרסה – שסע שוסעת

 ..מחוברת

 .בלעה שכבר אוכל ולועסת שוב מעלה – גרה מעלת

  



 

14 
 

 מיומנויות
 שאלות הצפת 

 והקשבה האזנה 

 לחיים הקשה 

 לקושיות פתרונות במתן ניסיון 

 לתוכן בהתאם סיפור חיבור 

 המחזה 

 בהצגה תוכני רעיון יזיהו 

 עצמאית חשיבה 

 ביקורתית חשיבה 

 מסקנות הסקת 
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 דבר הכתוב בתורה מהווה הוראה עבורנוכל 

 בהמה

 טמאהבהמה  טהורהבהמה 

מפרסת 

 פרסה

שוסעת 

 שסע

 הבהמיתהנפש 

 שמיםלשם 
הגוף לשם 

 והתאוות

 גירהמעלת 

בין גשמיות הפרדה 

 לרוחניות

אלוקות מחדירים 

 בגשמיות

פעמיים האם לחשוב 

 זה מתאים

לא פרסה 

 שסועה

מעלת לא 

 גירה
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 מצגת מלווה לשיעור

 1שקופית 

 

 

 4שקופית 

 

 

 3שקופית 

             
               
          
         

 

לקראת סיומה של פרשת 'שמיני' 
התורה את סימני הבהמות  מפרטת

והחיות המותרות באכילה ואת אלה 
שנאסר עלינו לאכלן. הסימן שהתורה 

שעליה  -נותנת על בהמה טהורה הוא 
 להיות "מפרסת פרסה" ו"מעלת גרה".

כל דבר בתורה צריך לשמש לנו הוראת 
דרך בעבודת ה'. בפרט עלינו להפיק 

הוראות מעניין זה, שכן אחד מטעמיה 
הכשרות הוא הכוונה למנוע של מצוות 

מהאדם את ספיגת התכונות השליליות 
 החיים שאינם כשרים.-המצויות בבעלי

אם התורה נותנת לנו סימן, שרק בהמה 
"מפרסת פרסה" ו"מעלת גרה" היא 

כשרה, מכאן שתכונות אלה של 
הפרסת פרסה והעלאת גרה הן תכונות 

 ה'.-נחוצות גם בעבודת
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 2שקופית 

   

 

 

 5שקופית 

       

    

 

בעבודתו הרוחנית של האדם הוא נזקק 
הרבה לעשיית הבחנה בין 'בהמה 
 -כשרה' ל'בהמה טמאה'. ה'בהמה' 

הלוא היא הנפש הבהמית שבקרבו, 
העוסקת בדברים גשמיים: אכילה, 

 שתייה, שינה ויתר צורכי הגוף.
 
 
 

 6שקופית 

       

    
     
        

 

בעבודתו הרוחנית של האדם הוא נזקק 
הרבה לעשיית הבחנה בין 'בהמה 
 -כשרה' ל'בהמה טמאה'. ה'בהמה' 

הלוא היא הנפש הבהמית שבקרבו, 
העוסקת בדברים גשמיים: אכילה, 

 שתייה, שינה ויתר צורכי הגוף.
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 7שקופית 
       

      
    

      
    

 

ן יכול להיות מצב של 'בהמה וכא
כשרה', כאשר עיסוק זה בצורכי הגוף 

פי התורה, כדי -שמים, על-נעשה לשם
לעבוד את ה'; ועלול להיות מצב של 

שהעניינים הגשמיים  -'בהמה טמאה'
אינם משרתים את עבודת ה' ואף 

 מפריעים להם.
לעיתים קל להבחין בין שני סוגים אלה, 

טלא הרע אצ-אך לעיתים לובש יצר
דקדושה ואז יש צורך ב'סימנים' 

 מיוחדים כדי להבחין בכך.
 
 
 

 8שקופית 
       

      
    

            
          

      
    

 

וכאן יכול להיות מצב של 'בהמה 
כשרה', כאשר עיסוק זה בצורכי הגוף 

פי התורה, כדי -שמים, על-נעשה לשם
לעבוד את ה'; ועלול להיות מצב של 

ים שהעניינים הגשמי -'בהמה טמאה'
אינם משרתים את עבודת ה' ואף 

 מפריעים להם.
לעיתים קל להבחין בין שני סוגים אלה, 

הרע אצטלא -אך לעיתים לובש יצר
דקדושה ואז יש צורך ב'סימנים' 

 מיוחדים כדי להבחין בכך.
 
 
 

 9שקופית 
       

      
    

            
          

      
    

               
               
              
            

 

וכאן יכול להיות מצב של 'בהמה 
בצורכי הגוף  כשרה', כאשר עיסוק זה

פי התורה, כדי -שמים, על-נעשה לשם
לעבוד את ה'; ועלול להיות מצב של 

שהעניינים הגשמיים  -'בהמה טמאה'
אינם משרתים את עבודת ה' ואף 

 מפריעים להם.
לעיתים קל להבחין בין שני סוגים אלה, 

הרע אצטלא -אך לעיתים לובש יצר
דקדושה ואז יש צורך ב'סימנים' 

 הבחין בכך.מיוחדים כדי ל
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 10שקופית 
       

      
    

            
          

               
              

        

      
    

               
               
              
            

 

וכאן יכול להיות מצב של 'בהמה 
כשרה', כאשר עיסוק זה בצורכי הגוף 

פי התורה, כדי -שמים, על-נעשה לשם
לעבוד את ה'; ועלול להיות מצב של 

שהעניינים הגשמיים  -'בהמה טמאה'
אינם משרתים את עבודת ה' ואף 

 מפריעים להם.
לעיתים קל להבחין בין שני סוגים אלה, 

הרע אצטלא -אך לעיתים לובש יצר
דקדושה ואז יש צורך ב'סימנים' 

 מיוחדים כדי להבחין בכך.
 
 
 

 11שקופית 
       

      
    

            
          

               
              

        

      
    

               
               
              
            

                 
             

                 
           

 

וכאן יכול להיות מצב של 'בהמה 
כשרה', כאשר עיסוק זה בצורכי הגוף 

י פי התורה, כד-שמים, על-נעשה לשם
לעבוד את ה'; ועלול להיות מצב של 

שהעניינים הגשמיים  -'בהמה טמאה'
אינם משרתים את עבודת ה' ואף 

 מפריעים להם.
לעיתים קל להבחין בין שני סוגים אלה, 

הרע אצטלא -אך לעיתים לובש יצר
דקדושה ואז יש צורך ב'סימנים' 

 מיוחדים כדי להבחין בכך.
 
 
 

 14שקופית 

       

      
     
        
   

 

 הסימן הראשון הוא: "מפרסת פרסה".
יש 'פרסה' שמבדילה, באופן טבעי, בין 

הכוחות הרוחניים של האדם לבין 
הדברים הגשמיים. למשל, כשאוכלים 

ושותים, לא משקיעים בזה מחשבה 
ורגשות כמו בלימוד תורה או תפילה. זו 

ה'פרסה' המפרידה בין רוחניותו של 
 הגשמיים.האדם לבין עיסוקיו 

כן צריכה -פי-על-אומרת התורה, שאף
-'פרסה' זו להיות 'שסועה'. כלומר: אף

פי שיש צורך בהבדלה טבעית בין -על
הרוחניות לבין הגשמיות, חובה 

להשאיר 'שסע' שיאפשר לאור הנפש 
לחדור לתוך הגשמיות. אם הגשמיות 
מנותקת לחלוטין מהרוחניות, והאדם 

כלי אינו רואה בעניינים הגשמיים 
 -שבאמצעותו הוא משרת את הקב"ה 

 אין זה סימן טהרה.
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 13שקופית 

       

      
     
        
   

 

 הסימן הראשון הוא: "מפרסת פרסה".
יש 'פרסה' שמבדילה, באופן טבעי, בין 

הכוחות הרוחניים של האדם לבין 
הדברים הגשמיים. למשל, כשאוכלים 

ושותים, לא משקיעים בזה מחשבה 
גשות כמו בלימוד תורה או תפילה. זו ור

ה'פרסה' המפרידה בין רוחניותו של 
 האדם לבין עיסוקיו הגשמיים.

כן צריכה -פי-על-אומרת התורה, שאף
-'פרסה' זו להיות 'שסועה'. כלומר: אף

פי שיש צורך בהבדלה טבעית בין -על
הרוחניות לבין הגשמיות, חובה 

להשאיר 'שסע' שיאפשר לאור הנפש 
לתוך הגשמיות. אם הגשמיות לחדור 

מנותקת לחלוטין מהרוחניות, והאדם 
אינו רואה בעניינים הגשמיים כלי 

 -שבאמצעותו הוא משרת את הקב"ה 
 אין זה סימן טהרה.

 
 
 

 12שקופית 

 

 

 15שקופית 

 

 



 

19 
 

 16שקופית 

       

      
     
        
   

           
        
          
         
      

       

      

 

 הסימן הראשון הוא: "מפרסת פרסה".
יש 'פרסה' שמבדילה, באופן טבעי, בין 

הכוחות הרוחניים של האדם לבין 
הדברים הגשמיים. למשל, כשאוכלים 

ושותים, לא משקיעים בזה מחשבה 
ורגשות כמו בלימוד תורה או תפילה. זו 

ה'פרסה' המפרידה בין רוחניותו של 
 הגשמיים.האדם לבין עיסוקיו 

כן צריכה -פי-על-אומרת התורה, שאף
-'פרסה' זו להיות 'שסועה'. כלומר: אף

פי שיש צורך בהבדלה טבעית בין -על
הרוחניות לבין הגשמיות, חובה 

להשאיר 'שסע' שיאפשר לאור הנפש 
לחדור לתוך הגשמיות. אם הגשמיות 
מנותקת לחלוטין מהרוחניות, והאדם 

כלי אינו רואה בעניינים הגשמיים 
 -שבאמצעותו הוא משרת את הקב"ה 

 אין זה סימן טהרה.
 
 
 

 17שקופית 

       

        

 

 הסימן השני הוא "מעלת גרה".
כשבאים במגע עם ענייני ארץ, עם 

אפשר להסתפק -החיים הגשמיים, אי
בבדיקה אחת של הדברים. יש לחשוב 
שוב ושוב, לברר ולבדוק, האומנם דבר 

ן, האם נכונה דרך ההתעסקות זה נכו
 עמו, ורק אז אפשר לעשותו.

 
 

 18שקופית 

       

        
      
         

 

 הסימן השני הוא "מעלת גרה".
כשבאים במגע עם ענייני ארץ, עם 

אפשר להסתפק -החיים הגשמיים, אי
בבדיקה אחת של הדברים. יש לחשוב 
שוב ושוב, לברר ולבדוק, האומנם דבר 

האם נכונה דרך ההתעסקות  זה נכון,
 עמו, ורק אז אפשר לעשותו.
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 פ         
 פירוש רמב"ן על התורה, ויקרא י"א,י"ג:

  - העוף מן תשקצו אלה ואת(: יג)

 המינין מן הסימנין אותן בעל שאין בהן להכיר והן(, א נט חולין) בעופות סימנים למדו ...ורבותינו
 התורה כי, טמא לעולם הדורס עוף שכל, הדריסה היא בעופות הגדול והסימן. האסורים האלה

 ונותן, השחרחורת השרופה המרירה ומוליד, וגס ושחור לאכזריותו מחומם שדמו מפני הרחיקתהו
  בלב... אכזריות

 מהי הסיבה לאכילת בהמות כשרות דווקא? –לפי זה 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

                  _________________________ 

          

 בהמה
 
 

 
 

 בהמה טהורה
 

 
 

 

 בהמה טמאה
 

 
 

 

 מפרסת פרסה 
 

 ושוסעת שסע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מעלת גרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

41 
 

 פ         
 פירוש רמב"ן על התורה, ויקרא י"א,י"ג:

  - העוף מן תשקצו אלה ואת(: גי)

 המינין מן הסימנין אותן בעל שאין בהן להכיר והן(, א נט חולין) בעופות סימנים למדו ...ורבותינו
 התורה כי, טמא לעולם הדורס עוף שכל, הדריסה היא בעופות הגדול והסימן. האסורים האלה

 ונותן, השחרחורת השרופה ירההמר ומוליד, וגס ושחור לאכזריותו מחומם שדמו מפני הרחיקתהו
  בלב... אכזריות

 מהי הסיבה לאכילת בהמות כשרות דווקא? –לפי זה 
  כשרים שאינם החיים-בבעלי המצויות השליליות התכונות ספיגת את מהאדם למנוע 

 '.ה בעבודת דרך הוראת לנו לשמש                  

          

 בע"ח –בהמה  בהמה
העוסקת  הבהמית הנפש

אכילה,  –בצרכי הגוף 
 שתיה, שינה וכו'

 בהמות בעלות סימני טהרה בהמה טהורה
 נעשה הגוף בצורכי עיסוק

, התורה פי-על, שמים-לשם
 ';ה את לעבוד כדי

 בהמה טמאה
בהמות שאין להם סימני 

טהרה כלל או שיש להן רק 
 חלק מהסימנים

 אינם הגשמיים העניינים
 ואף' ה עבודת את משרתים

 הםל מפריעים

 מפרסת פרסה 
 

 ושוסעת שסע

הפרסה צריכה להיות 
מחולקת לשתי  –שסועה 

ציפורניים. מחולקת לשני 
חלקים אך לא לגמרי, הם 
 עדיין מחוברים אחד לשני

 באופן, שמבדילה' פרסה' יש
 הרוחניים הכוחות בין, טבעי
 הדברים לבין האדם של

, התורה אומרת. הגשמיים
 צריכה כן-פי-על-שאף

'. שסועה' להיות זו' פרסה'
 צורך שיש פי-על-אף: כלומר

 בין טבעית בהבדלה
, הגשמיות לבין הרוחניות

' שסע' להשאיר חובה
 לחדור הנפש לאור שיאפשר

 הגשמיות לתוך

מחזירה ולועסת מזון שכבר  מעלת גרה
 בלעה

 ענייני עם במגע כשבאים
, הגשמיים החיים עם, ארץ

 בבדיקה להסתפק אפשר-אי
 שי. הדברים של אחת

 לברר, ושוב שוב לחשוב
 זה דבר האומנם, ולבדוק
 דרך נכונה האם, נכון

 אז ורק, עמו ההתעסקות
 .לעשותו אפשר
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 :2יחידה מס' 

 -קדושים פרשת 

 "ואהבת לרעך כמוך"
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 מטרות
 :אפקטיביות מטרות

 ציווי שבתורה הוא בר קיום וחובה עלינו לקיימו. שכל תפנמנה התלמידות*

 .יום היום לחיי בשיעור הנלמד את תקשנה התלמידות*

 :קוגניטיביות מטרות

 תעלינה הכללות שונות לציווים המופיעים על הלוח. התלמידות*

 תנסינה לסווג את הציוויים לפי הכללות שיצרו. התלמידות* 

 תעבודנה בעבודה קבוצתית מתוך שיתוף פעולה. התלמידות*

 יס העבודה לפי ההנחיות.תסכמנה בלשונן את השיטה המוצגת להן בכרט התלמידות*

 תמחזנה או תצגנה את הרעיון של השיטה בדרך בה בחרו. התלמידות*

 תלמדנה בלמידה שיתופית אחת מהשניה. התלמידות*

 תסכמנה בלשונן את שלושת ההגישות שהוצגו. התלמידות*

 תבדוקנה את עצמן באמצעות המשוב המופיע על הלוח. התלמידות*

 המוצגת בכל אחד מהמקרים. *התלמידות תזהינה את השיטה

 תעיינה במקורות נוספים המלמדים את עיקר ההוראה מהשיחה. התלמידות*

 תסקנה מסקנה העולה מכל המקורות. התלמידות*

 תסכמנה את הנלמד מהמקורות בלשונן בדף העבודה התלמידות*

 השיעור לקצב בהלימה העבודה בדף תעבודנה התלמידות*

 יום-היום בחיי בשיעור הנלמד יישוםל רעיונות תעלינה התלמידות*

 בפנקס בכתיבה..." ש.. / על למדתי היום" – אחד במשפט תסכמנה התלמידות*
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 מהלך השיעור
כל מיני ציווים מופיעים על הלוח. הבנות  דק' 5 פתיחה

צריכות לנסות לסווג את הציוויים לפי 
 הכללות שהן מחליטות.

בין הציוויים מופיעים: "ואהבת לרעך 
 ", "ואהבת את ה' אלוקיך"כמוך

הרעיון: כל שאר הציוויים מכוונים לעשיה 
בפועל )"ועשית מעקה לגגך", "כבד את 
אביך ואת אמך"( ואלו ציוויים על רגש. איך 

 אפשר לעשות את זה?

ציויים על 
 הלוח

סיכום 
 הפתיחה

נראה איך ניתן להגיע במהלך השיעור  דק' 0.5
לאהבת ישראל, איך אפשר לקיים את 

ציווי הזה באמת כפי שצריך ולא סתם ה
 כסיסמא.

 

קבוצות. כל קבוצה  3-מתחלקים ל ד' 15  חלק א'
מקבלת קטע אחר מהשיחה ומשימות על 

 הקטע.
 שיטתו של הבעש"ט – 1קבוצה 
 שיטתו של המגיד ממזריטש – 4קבוצה 
 שיטתו של אדמו"ר הזקן – 3קבוצה 

כל קבוצה צריכה לקרוא את הקטע, 
המסכמת בתוכה את  להכין שקופית

הדברים הבאים: שיטתו של מי מוצגת 
בקטע, מהי השיטה, הרעיון שעומד 

 מאחורי שיטה זו.
כל קבוצה צריכה לחשוב על דרך מקורית 

 בה יעבירו את התוכן לשאר בנות הכיתה.
או באמצעות הצגה של סיפור הממחיש 

את השיטה / חידה ציורית / חידה כתובה 
 .וכל דרך אחרת שהן רוצות

ברשותן מנוע חיפוש באינטרנט וספר 
 סיפורי חסידים.

כרטיסיות 
של 

הקבוצות 
+מחשבים 

עם 
אינטרנט + 

ספרי 
סיפורים 
 חסידיים

המורה מאחדת את כל השקופיות  דק' 10 חלק ב'
המסכמות למצגת אחת. כל קבוצה 
בתורה מציגה את השיטה שקיבלה 

והבנות מסכמות בדף העבודה. כמשוב 
 המצגת המסכמת.מוצגת  –ובדיקה 

מצגת + דף 
 עבודה

צבעים של קרפ. המורה  3כל בת מקבלת  דק' 5 יישום
מקריאה כל מיני מקרים של אהבת 

ישראל וכל אחת צריכה להחליט לפי איזו 
שיטה זו, איזה סוג של אהבת ישראל 

 מתואר במקרה.

קרפים לכל 
 בת

איך אפשר להגיע לאהבה אמתית לכל  דק' 7 
ין אהבת ה' לאהבת יהודי? ומה הקשר ב

 ישראל?
כל קבוצה מקבלת מקור אחר ומסכמת 

 בע"פ את הנלמד ממנו.

חת"ת לכל 
קבוצה + דף 

 עבודה
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 יום כח ניסן-היום – 1קבוצה 
 יום כ"ד מנ"א-היום – 4קבוצה 
 תניא פרק ל"ב – 3קבוצה 
 כותבים בדף העבודה –סיכום 

סיום 
 וסיכום

 כתיבה בפנקסים הוראה אישית ושיתוף דק' 3
חברות הקבוצה... היום למדתי ש../היום 

 הבנתי ש..

 פנקסים

 

 ציוד נדרש לשיעור:

  השיעור תוכן של מלווה מצגת*

 פתקים לפעילות פתיחה*

 עבודה דף*

 בת לכל ת"חת*

 *כרטיסיות עבודה

 *קרפים
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 תכנים ורעיונות
 יט,יח( ויקרא)" ואהבת לרעך כמוך"

 

 מצות זו". כמוך לרעך ואהבת: "בתורה גדול כלל שהוא, הציווי מופיע קדושים בפרשת

 .כולה התורה לכל מפתח המהווה, ישראל-אהבת

 של בעומקה רבדים שלושה תיארו החסידות גדולי? זו מצווה לקיים צריך בדיוק איך

 .יהודי כל של וביוקר ישראל-אהבת

, אלה אנשים כי, אמר הוא. הפשוטים לאנשים האהבה את טיפח טוב-שם-הבעל

, מתורותיו באחת. הלמדנים לעומת אפילו מעלה בהם יש, בתמימות מצוות םהמקיימי

 האנשים את ט"הבעש המשיל, ישראל-עם הן ה"הקב של שהתפילין, הגמרא מאמר על

 ראש-של לתפילין הלמדנים ואת( המעשה את המסמלות) יד-של לתפילין הפשוטים

-של לתפילין ודמותק יד-של שתפילין, הוא והסדר(. וההבנה הידיעה את המסמלות)

 .ההשגה לבעלי קודמים המעשה בעלי כי, ראש

 כצדיק רשע

 בהם שאין, פשוטים לאנשים גם ישראל-באהבת להתייחס צריכים כיצד רואים אנו כאן

-ויראי תמימים, טובים ביהודים מדובר עדיין אולם. והשגה ידיעה של מיוחדות מעלות

 .פשוטים אנשים כי אם, שמים

 הוא. המצווה משמעות את יותר הרחיב, ממזריטש המגיד, טוב-םש-הבעל של ממשיכו

 במתיבתא עתה שאומרים למה האזן: "לו ואמר תלמידיו מבחירי לאחד פעם קרא

 !".גמור צדיק כמו גמור רשע לאהוב היא ישראל-שאהבת, דרקיע

! גמור רשע אף אלא, פשוט יהודי רק לא לאהוב - ישראל-אהבת של מופלא ביטוי זה

 !גמור צדיק שאוהבים כפי עוצמה באותה לאהבו: כךמ ויותר

, מגלים אליה מגיעים שכאשר, שביהודי הפנימית הנקודה את חושף ממזריטש המגיד

 .גמור צדיק כמו יקר גמור רשע שגם
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 ממש כמוך

 פירוש", כמו לאהוב" שצריך כשאומרים. היא ומוגבלת מדודה עדיין זו אהבה גם אולם

 .כולם את לאהוב צריך כן-פי-על-שאף אלא, ליהודי ייהוד בין הבדל שיש הדבר

 להיות צריכה ישראל-שאהבת, בספרו וכתב יותר עוד הוסיף( התניא בעל) הזקן רבנו

 .המהות בעצם שטבועה אהבה, אחים אהבת כמו; כלל מדודה שאינה אהבה

 האדם שאין כשם! ממש כמוך - כפשוטו הוא", כמוך לרעך ואהבת" הציווי, דבריו לפי

 פשעים כל על" שהרי, חסרונות בו שיש יודע שהוא כך עקב עצמו את מלאהוב דלח

 .חשבון מכל שלמעלה עצמותית באהבה, יהודי כל לאהוב עליו בדיוק כך", אהבה תכסה

 אחת מהות

 :החסידות תורת מבארת? יהודי לכל כזאת עצמותית לאהבה להגיע אפשר כיצד

, ה"הקב את אוהב שיהודי מאחר'. ה-מאהבת יוצא פועל היא ישראל-אהבת - ראשית

 כל אוהב הוא ממילא -" אלוקיכם' לה אתם בנים" שכן, מהותו בעצם נטועה זו ואהבה

 .אוהב שהאהוב מי את גם אוהב, מישהו האוהב כי, יהודי

 לוה-א חלק)" אחד עצם הם ישראל-בני כל, נשמתם בשורש - יותר ובעומק, שנית

. ממנו לחלק, לעצמו אהבה אלא, לשני אהבה אינה ישראל-שאהבת כך"(, ממש ממעל

 !ישראל-אהבת של שורשה זה

 (499' עמ, ב כרך שיחות לקוטי פי-על מעובד", שבת שלחן" הספר מתוך) 

 ניסן היום יום כ"ח

החסידים שאלו את אדמו"ר הזקן: איזו עבודה נעלית יותר, אהבת ה' או אהבת 
חקוקות בנשמתו רוחו ונפשו של  ישראל? ויען: אהבת ה' ואהבת ישראל שתיהן כאחת

כל אחד מישראל. ומקרא מלא דיבר הכתוב: "אהבתי אתכם אמר ה'". הרי דגדולה 
 אהבת ישראל, דאוהב מה שהאהוב אוהב.

 מנחם אב דיום כ"-היום

מקובל רבי מפי רבי: בזמן המחלוקת הידועה סחו החסידים לאדמו"ר הזקן את גודל 
כך היה הרבי מכנה את  –. ענה הרבי: הסבא היסורים שסובלים מפשוטי המתנגדים

חיבב ביותר את היהודים הפשוטים. בימים הראשונים להיותי במעזריטש  –הבעש"ט 
אהבת  –הבעש"ט  –הרב המגיד: מרגלא בפומיה )=שגור בפיו( של הרבי  –אמר הרבי 

האוהב את האב אוהב את  –ישראל היא אהבת המקום, "בנים אתם לה' אלוקיכם" 
 בניו.
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 והגדרות מושגים

אנשים פשוטים שאינם מבינים דברים עמוקים כל כך, אבל מקיימים – בעלי מעשה

 מצוות בפשטות, מתוך יראת שמים אמיתית ואמונה טהורה.

אנשים למדנים המבינים דברים לעומק ועיסוקם העיקרי הוא לשבת  – בעלי השגה

 וללמוד.

 הנשמה. – הנקודה הפנימית שבכל יהודי

 אהבה שנמצאת בנפש באופן טבעי לכל יהודי. – ועה בנפשאהבה הטב

כל הנשמות מגיעות ממקום אחד, תחת כסא הכבוד. כולן "חלק  – שורש הנשמות

 אלוקה ממעל ממש", לכולנו אותו אב.
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 מיומנויות
 הכללה והמשגה 

 עבודה קבוצתית 

 זיהוי רעיון מרכזי 

 איתור מידע 

 הקשה 

 לקושיות פתרונות במתן ניסיון 

 מקרה המתאים לתוכן מציאת 

 המחזה 

 בהצגה תוכני רעיון זיהוי 

 עצמאית חשיבה 

 ביקורתית חשיבה 

 מסקנות הסקת 

 פתרון חידות ורמזים 

 יום-הקשה לחיי היום 
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 תרשים זרימה

  

 "ואהבת לרעך כמוך"

 אדמו"ר הזקן המגיד ממזריטש הבעש"ט

 –בה לאנשים פשוטים אה

 אנשי מעשה

תפילין של יד מונחות לפני 

 תפילין של ראש

 אהבה לרשעים גמורים

 בפנימיותם טובים

אהבה לכל יהודי באשר 

 הוא

כולנו בנים לה' אחד ומאותו 

 מקור

 הכי עמוקה – 3דרגה  2דרגה  1דרגה 

 הכי עמוקה – 3דרגה 

ע"י אהבת ה' מגיעים 

 לאהבת ישראל
 אהבה בעצם לעצמי
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 כרטיסיות עבודה
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 לדוגמא: מקרים

 

חלקן חכמות פחות. רותי היא תלמידה בכיתה יש כל מיני תלמידות, חלקן חכמות יותר -

קצת פחות חזקה בלימודים אך יש לה מידות טובות וכולן רוצות לשהות בחברתה. היא 

 עוזרת לכל אחת בשמחה ודואגת באמת לחברותיה.

 

לפעמים יש בנות בכיתה שלא מתנהגות כמו שצריך. יש תלמידות שלעיתים מתחצפות -

ומפריעות בשיעור. המורה מתייחסת לכל  למורות, עושות כל מיני מעשים חצופים

 התלמידות באופן שווה.

 

לתמי לא היה איך לחזור הביתה אחרי הטיול השנתי שנגמר בשעה מאוחרת מאד. -

שושי הזמינה אותה לביתה ודאגה לכל מחסורה. במיוחד היא הקפידה שתמי תרגיש 

 בנוח ממש כמו בבית ולא תתבייש. 
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 דף עבודה
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 העבודה תשובות לדף

 



 

35 
 

  רפלקציה
 רפלקציה לשיעור מבחן

השיעור התחיל כמתוכנן, עם הצפת שאלות בקשר לסיסמא הידועה "ליהודי מתאים 

יותר לאכול מזון כשר". הבנות העלו שאלות ברמות שונות, שאלות המעידות על חשיבה 

 מעמיקה ושאלות ברמות נמוכות יותר. 

מכל אחד מסימני הטהרה, חלק  כשהגענו לשלב המעשי, להוראה שאנו לומדות

מהבנות לא כל כך התחברו לרעיון ואף גילו התנגדות )"מה אנחנו בהמות"(. הסברתי 

שוב את העניין והיה נראה שהוא מתחיל קצת להתיישב על ליבם אם כי עדיין הן לא 

התחברו אליו ממש. לאט לאט עם הסברת החומר והבאת הדוגמאות הן התחילו יותר 

 והבינו את הכוונה. 'להיכנס' לזה

הוצג בעזרת מצגת ממחישה שעזרה מאד לבנות להבין את הסימנים, איך הם ההסבר 

הראו באופן מדוייק מהי פרסה שסועה ומה היא פרסה של התמונות ניראים במוחש. 

 היה ניכר ומוחשי, הבנות התלהבו מזה מאד.ההבדל ח טמא. "בע

זרמה יפה, הבנות השלימו בעצמן עם סיוע  במקביל למצגתבדף העבודה העבודה 

עור היה להן קצת קשה לבצע כי הן לא ממש התחברו סיכום השיאת מצידי מדי פעם. 

יחו בסופו של דבר הן הצלאך . (אם כי דוגמאות מעצמן הן נתנו, והרבה)לרעיון של הצגה 

 לעשות משהו קטן.

, כמו חיבור סלוגן או עיצוב סטיקר הייתה יכולה רתחושבת שדרך סיכום מאתגרת יואני 

זה היה מהווה אתגר מחשבתי עבורן  וגם ללכת יפה יותר עם יותר שיתוף פעולה מצידן.

 והדגמה.ולא רק יישום 

כדי תוך פחות יותר. השיעור עמדתי בזמנים שהקצבתי והסדר הלך כמתוכנן במהלך 

ההסבר החלטתי לשנות מעט את סדר השקופיות באופן שיהיה מובן יותר אז זה קצת 

לפי מה שהיה נראה  קע והשקופיות לא רצו אחת אחרי השניה אלא עצרתי והעברתית

בסדר החדש היה ברור ההסבר  .רם לתקלות והשיעור זרם למרות זאתה זה לא ג"בלי. 

 יותר לדעתי.

עד כמה המחשה תורמת להבנה והפנמת החומר העיוני, גם בגילאים למדתי  זהמשיעור 

מסיר הרבה ספקות ולבטים, מראה במוחש מה זה בדיוק ומוסיף לריכוז זה ב. "של חט
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חשוב שההמחשה תהיה מגוונת ולא מורכבת רק  ןכ כמווההתעניינות בחומר הנלמד. 

 מתמונות סטטיות. 

מוסיף לריכוז, להקשבה זה גם כי חשוב לגוון בפעילויות במהלך השיעור. למדתי 

מיומנויות רבות ופעילויות שילוב ומאפשר הפנמה טובה יותר של החומר הנלמד. 

אתגרים מחשבתיים מתקבלים  בנוסף,משמעותית חווייתית. מגוונות יוצר למידה 

הם יחסר  אם זה להיפך,בברכה אצל תלמידים ולא צריך לחשוש מלאתגר אותם. 

 עלולים להשתעמם..

 

 רפלקציה כללית והתפתחות פרופסיונלית

דף עבודה, +מצגת פתיחה, –השנה השתמשתי במתכונת די קבועה של שיעורים במהלך 

הקבועה חשובה עבור התלמידות כי היא יוצרת הרגלי למידה אך עם תבנית הסיכום. 

הגיוון כמה זמן הכנתי שיעור המובנה באופן אחר לגמרי. מדי זאת חשוב להתרענן ולגוון. 

 עורר את הבנות והיה חשוב מאד.

התרגולת השנה למדתי הרבה איך זה להיות 'מורה אמיתית' בפועל בשטח. מההתנסות 

של קביעת כללים בכיתה, הצבת משמעת, ארגון השיעורים ותכנית לימודים היוו הכנה 

 ראויה לשמה עבור השנים הבאות.

ר כל תלמיד כיצד ניתן להפוך את הלמידה בכיתה הרגילה למשמעותית עבולמדתי 

ת חלק פעיל בלמידה אם מאפשרים ונותנים קחאחד יכול להתחבר ולכל ותלמיד. 

בשביל זה ראש צריך ביבת הלמידה. תלוי הרבה מאד במורה ובסזה הזדמנויות לכך. 

גדול, מחשבה קצת אחרת ויצירתית והרבה התמסרות ורצון אמיתי ללמד באמת חומר 

פה אלא יהווה משהו משמעותי וייצור לימודי שלא יישאר רק בגדר תיאוריה וזכירה בעל 

 מאמץ וחשיבה, אך בר יישום בהחלט.דורש  !אפשריה ז שינוי בקרב התלמידים.

שיעור מכל שלי מהשיעורים, המוצלחים יותר והמוצלחים פחות, נחרטו בזכרוני. החוויות 

שגיתי לעיתים הפקתי לקחים והשתדלתי ליישם מסקנות ולשפר בשיעורים הבאים. 

 ונים לא היו נצרכים כלל ולפעמים היה בזה שינוי מבורך.והתיק

הרבה להתקדמות וההפתחות שלי  שקיבלנו השנה הייתה חשובה מאד ותרמהההכוונה 

הצמוד של ליווי ההרבה מן הנלמד וראיתי כיצד זה עובד באמת בשטח. יישמתי כמורה. 

 בה מאד להתקדמות ולשיפור דרכי ההוראה.פית תרם גם הוא הר"המד
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אבל ספק שעדיין יש עוד הרבה מה ללמוד ומהנסיון בשטח לומדים הכי הרבה. אין 

בהחלט אני מרגישה שכעת אני מוכנה יותר ויכולה 'לקפוץ למים' ולהיות מורה מן המניין. 

 ה ואני מרגישה שאני מסוגלת לעשות את זה."לי את כוחות, הכישורים ביש 

. השנה גם זיכיתי לראות במוחש איך הרבי עוזר בעבודת השליחות החינוכיתבמהלך 

יחות עומדת כל הזמן מול העיניים ולא מטשטשים אותה ברצונות ופניות השלכשמטרת 

כאן אני לא עובדת בשביל עצמי, בשביל השם שלי. אני עצמיים, הבודה נראית אחרת. 

כאן למען התלמידים שלי, זה הרצון של הרבי אני  !כי אני בשליחות למען דור העתיד

 , הגישה כולה משתנה והתוצאות ניכרות בשטח.זאתזוכרים שכממני. 

 ה."עזמקווה שאזכה למלא שליחותי כמו שהרבי רוצה והרבי ירווה מאיתנו רק נחת באני 
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