
ב"ה

חידון אינטראקטיבי מסכם
כל הפרטים כאן

לחצו על המילים המסומנות בכחול עם פס תחתי ותגיעו ישירות למקום המתאים.

רציונאל
החידון מהווה יום שיא לסיכום לימוד נושא השמיטה בכלל, וביריד 

השמיטה הארצי בפרט.
המטרה המרכזית היא שהתלמידים יגלו ידע ובקיאות בנושא 

השמיטה מתוך חיבור וחויה, לשם כך אנו מציעים מגוון של פעילויות 
למסגרות שונות להעצים את חווית הלימוד בשלבים השונים.

חזרה מתוך חויה
חזרה על התכנים במסגרת הכיתתית באמצעות סרטון אנימציה 

אטרקטיבי של מכון זרעים.

מבחן מקדים
מבחן להערכה אישית של כל תלמיד. המבחן קיים ב-2 רמות:
רמה נמוכה ורמה גבוהה,  ובגרסה המותאמת לבנים ולבנות. 

חידון אינטראקטיבי
מצגת אטרקטיבית

חידון במסגרת בית ספרית מותאם לשכבה צעירה ולשכבה בוגרת, 
לבנים ולבנות.

החידון מלווה במצגת אטרקטיבית הכוללת שאלות מגוונות של ידע 
ובקיאות וכן יישום ע"י אירועים הלכתיים..

כל השאלות הן שאלות סגורות עם מספר אפשרויות של תשובות. 
במהלך החידון כל תלמיד/ה מקבל/ת כרטיס- טבלה לתשובות, 

ודף מדבקות בצבעי התשובות המצוינים במצגת.

https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%97%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9b%d7%91%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%aa/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%9b%d7%91%d7%94-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%94/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f/


בכל פעם שמופיעה שאלה על המסך, יש אפשרות לבחור באחת 
מהתשובות, התלמידים/ות נדרשים/ות לסמן בדף את התשובה 

הנכונה עם מדבקה בצבע המתאים.
)לחילופין ניתן לצבוע בצבע המתאים(. 

מומלץ לתגמל )הגרלה/ פרסים( את התלמידים שכרטיס התשובות 
שלהם היה נכון.

הצגה
פס קול הממחיז סיפור בנושא שמיטה עם השחקן מנחם שרון 

בשילוב אפשרות לשיתוף ילדים מהקהל )מומלץ להכין את הילדים 
המציגים מראש(. הסיפור כולל הלכות בנושאי שמיטה.

ומצורפות שאלות שיכולות להיות חלק מהחידון האינטרקטיבי.

שדרוג החידון
ניתן לערוך את החלק של השאלות הסגורות באמצעות הפעלה של 

קליקרים.
קליקרים הדור השביעי- מציעים את את הפעילות בהוזלה מיוחדת 

לבתי הספר של הרשת.
לתיאום הפעילות יש ליצור איתם קשר ישיר - 0522487703. 

*ניתן גם להפעיל את החידון האינטראקטיבי/ פעילות הקליקרים 
בערב של הורים ותלמידים.

תעודת הצטיינות
לתלמידים שגילו בקיאות באחד / כל שלבי החידון / במבחן המקדים 

)לפי שק"ד של צוות בית הספר( מומלץ להעניק תעודת הצטיינות.
תעודת 
הצטיינות

"...לנצל שנה זו בהוספה בלימוד התורה... 
שזוהי כל מטרתה של שנת השמיטה" 

)מדברי הרבי( 

בהוקרה,
הצוות החינוכי

ב"ה

לתלמיד
 

על גילוי ידע ובקיאות בהלכות שמיטה

יהי רצון שתמשיך לעלות מחיל אל חיל 
בלימוד ההלכה ובהפנמת ויישום 

הנלמד בחיי היום יום,
ותזכה לברכת ה' המיוחדת בשנת השמיטה 

ולזרז את ביאת המשיח במהרה בימינו.

https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%94%d7%a6%d7%92%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%91-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9f/
https://mbakodesh.org.il/lesson/%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-2/

