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מטרת התוכנית:

עידוד לחזרה על החומר ובקיאות בחומש

  יצירת אינטרקציה בין ההורים לתלמיד ע"י עבודה

משותפת במילוי המשימה

את הפעילות ניתן לקיים במהלך 4 ימים (כל יום קטגורגיה אחרת של בקיאות).

ניתן גם לצלם את דפי התשובות לפעילות בשולחן שבת.

ב"ה

פעילות לבקיאות



על מנת לאפשר לכולם להפעיל את התוכנית, מוצעת כאן

אופציה שדורשת מינימום זמן הפעלה:

תליית החידות במיקום מרכזי, ועידוד התלמידים לענות

עליהן באופן עצמאי  בהפסקות/בבית.

ב"ה

אופי הפעילות



ברוח חודש אדר המוטיב המרכזי של הפעילות הוא

מסכות. המשימה היא לגלות מה מסתתר מאחורי המסכה ,

ומהו הקשר לחומש שמות.

בקיר המיועד לכך תונח תיבה לתשובות.  ובכל יום נתלה על

הקיר את הקטגוריה המתאימה.

יום א: דמויות , יום ב: חפצים

יום ג: איברים , יום ד: בעלי חיים

ב"ה

תוכן הפעילות



ב"ה

תוכן הפעילות

בכל יום יתלו תמונות החידות במקום מרכזי. והתלמידים

יקבלו את השאלון היומי.

השאלון ילקח לבית וניתן להחזיר אותו עד למחרת. 

תלמיד שיגיש את השאלון יקבל מהמורה מדבקת מדליה

אותה ידביק על דש החולצה לאות הוכחה כי ביצע את

המשימה. 
בסוף השבוע ניתן להכניס את שמות התלמידים המצטיינים שענו על ארבעת שאלוני

הבקיאות לתוך לוח בית הספר.



ב"ה



הנשמה בת-חורין

על כך רומזת התורה במילים: "ואלה שמות בני-ישראל הבאים מצרימה". השם מצרים הוא ממשמעות מיצר והגבלה. רק

ההארה של נשמות ישראל, ה'שמות', ירדה למצרים, למצרים ולהגבלות של העולם הזה, לגלות הקשה והאיומה; לא

הנשמה עצמה במלוא כוחותיה.

הנשמה עצמה לא הלכה לגלות. היא אינה מוגבלת על-ידי העולם הגשמי ותלאותיו. היא נשארת בת-חורין. על-כן יש

באפשרותה להזרים להארת הנשמה שבגוף עוצמה רבה וכוחות גדולים שלא להתרשם מההפרעות ומהמכשולים, אלא

להוסיף ולדבוק בקב"ה גם בתוך הגלות.

לא להירתע

בכוח זה יכלו בני-ישראל לעבור את כל קשיי גלות מצרים, ולהישאר נאמנים ליהדותם ואף לשמור על שמותיהם המקוריים. 

יש בכך משום הוראה נצחית: חלילה להירתע מפני הקשיים, חלילה להתייאש. עלינו לזכור שהנשמה עצמה מעולם לא

הלכה לגלות. היא אינה כפופה למוראות הגלות, והיא המעניקה לנו כוח שלא להתרשם מהקשיים אלא למלא כראוי את

רצון ה', עד הגאולה השלמה בקרוב ממש.

 

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר "שלחן שבת", מעובד על-פי לקוטי שיחות כרך ג, עמ' 843)
 

ב"ה

פעילות ערכית



על הלוח המורה מדביק/ה מסכות ריקות. 

המשימה: המורה מבקש/ת מהתלמידים לחשוב על

ניסיונות וקשיים שיש לנו.

המורה כותב/ת כל מילה שנאמרה על מסכה.

ב"ה

פתיחה

ניתן להדפיס את המסכות מהקובץ המצורף



המורה מקריא/ה הקראה.  ומסכמ/ת את המסר.

 הניסיונות והקשיים שלנו הם רק מסכה, אין להם השפעה

עלינו. למדנו בחומש שמות שהנשמה עצמה לא ירדה

לגלות, היא נשארת מחוברת לקב"ה. רק חלק קטן ממנה

נמצא כאן, והיא נותנת לנו כח להתגבר ולהתעלות.

ב"ה

הקניה

ההקראה בקובץ המצורף



 המורה מחלק/ת לתלמידים מסכות פלסטיק. 

הצעה חלופית: מסכה שמדפיסים על בריסטול ומדביקים בצד

שיפוד או מקל ארטיק '/ מסכת קורונה שאליה מהודק דף.

התלמידים מעצבים ומעטרים את המסכה בצורה פורימית.

 

התלמידים כותבים על המסכה את המסר בצורה בולטת:
                 מתחת למסכה שמסתירה

              הנשמה שלי מחוברת ומאירה

ב"ה

יצירה



בקובץ המצורף: כרטיסים של מקרים. כל מקרה מחולק

לשניים.

חלק א': הכיסוי, הקושי. חלק ב: ההתגברות 

 המורה מחלק/ת בצורה אקראית לכל תלמיד כרטיס.

 התלמידים מסתובבים בכיתה.

כל תלמיד צריך למצוא את התלמיד שיש לו את החצי

השני של המקרה שלו.

ב"ה

הפעלה
המטרה: להמחיש לתלמידים באמצעות מקרים

מהחיים כיצד בכל פעם הנשמה שמחוברת לקב"ה

מנצחת את הקושי והכיסוי.



 כל זוג קורא בקול את שני החלקים של המקרה שלו . (ניתן

לבקש מתלמידים נבחרים להציג את המקרה

בפנטומימה).

המשימה: מי שחווה מקרה דומה והצליח גם כן להתגבר

פעם על ''הכיסוי/המסכה'' הזו , מניח את המסכה (שיצר

קודם) על הפנים וקורא בקול:

 מתחת למסכה שמסתירה

 הנשמה שלי מחוברת ומאירה

התלמיד שהניח את המסכה על הפנים משתף באירוע

האישי.
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ב"ה



 1.     כרטיסי מקרים גזורים

2.     ארבע מסכות 

(מסכת עיניים מבריסטול שמחוברת למקל / מסכות קורונה)

שעליהם כתוב / מהודק פתק:

מתחת למסכה שמסתירה

 הנשמה שלי מחוברת ומאירה

3. הקראה 

ערכת הפעלה לשולחן שבת

ב"ה

אביזרים



  מהלך: התלמיד קורא את ההקראה. הכרטיסים והמסכות מונחים בתפזורת במרכז השולחן.

 בני המשפחה מנסים יחד להתאים את חצאי המשפטים.

כל משתתף קורא את הזוג שהצליח לחבר. 

 מי מבני המשפחה שחווה מקרה דומה והצליח גם כן להתגבר פעם על ''הכיסוי/ המסכה'' הזו,

 מרים את המסכה מניח אותה על הפנים וקורא בקול:
מתחת למסכה שמסתירה

 הנשמה שלי מחוברת ומאירה

(מי שקרא ראשון מתחת למסכה את המשפט בלי להתבלבל מקבל את הכרטיס אליו. 

המנצח: מי שצבר את המספר הרב של הכרטיסים).

 הצעה חלופית:  להניח את הכרטיסים על השולחן במהופך, ולשחק כמשחק זכרון- התאמה של

אירוע לפתרון. 

 כל משתתף שהצליח למצוא זוג כרטיסים בהתאמה מקריא את הכתוב ואומר את המשפט: 

מתחת למסכה שמסתירה

 הנשמה שלי מחוברת ומאירה

המנצח: מי שהצליח לצבור מספר רב יותר של כרטיסים מתאמים: אירוע+פתרון.

ב"ה

פעילות לשולחן שבת



ב"ה



שתפו את התלמידים
ומשפחותיהם 

במדריך 
''שבת חזק שמחה''



חלקו לתלמידים טופס

דיווח למילוי לאחר

השבת


