
 'כ',ישעיהו ל

 רכזת לחינוך לשוני  ומחנכת, יעל שער מדריכה

 יבנה  , "אביר יעקב"בית ספר 



  משימות

 מתוקשבות

  הצעות ללמידה בכתה

 גבוהה ובכיתה נמוכה

טקסט ברמות 
 שונות

 חונכות

מעורבות תלמידים בתכנון  
 הלמידה המתוקשבת



עקרונות דרך  
 "עופרים"

י הרב "ל כונה ע"הרב שאול ישראלי ז

 ".רב ארץ ישראלי"אליעזר מלמד 

נציג את שם  , "שיחת החימום"במהלך 

כשהשאלה מדוע כונה כך  , הרב ואת כינוי

 הרב ישראלי תלווה את תהליך הלמידה

 המטרה

ליצור סקרנות ועניין בקרב המשתתפים לקראת המפגש הלימודי בדרך  

 ('שיר מצגת  וכדו, סרטון, הדגמה, מוצג, סיפור)חווייתית 

תלמידים  בעקבות רבנים  –סרטון   
https://www.youtube.com/watch?v=u81oKAUsWC4 

https://www.youtube.com/watch?v=u81oKAUsWC4
https://www.youtube.com/watch?v=u81oKAUsWC4
https://www.youtube.com/watch?v=u81oKAUsWC4
https://www.youtube.com/watch?v=u81oKAUsWC4


 "  רב"לתואר  התייחסות
 

 

 .  שיחה וכתיבת מושגים והסברים  על הלוח

 שמות תואר -?  מהו תואר

 גנן ועוד, מוזיקאי, מורה, דוקטור: דוגמאות לתואר מקצועי

 לבקש דוגמאות  . ותפקידו כמורה הלכה" רב"התואר 

 .  מחיי הילדים ומשפחותיהם שנזקקו לפסק הלכה

 ,  רב ראשי , רב הכותל, רב עיר, ס"רב בי  –צירופים לתואר רב 

     

 

 רב ארץ ישראלי    



 , 

     

 "ארץ ישראלי"התייחסות למושג 
 

 ייחודי לארץ ישראל   - 

 , פיתוח ארץ ישראלי, נוף ארץ ישראלי, שיר ארץ ישראלי –לדוגמא   

 חקלאות ארץ ישראלית,, ניחוח ארץ ישראלי, צבי ארץ ישראלי

 .שיר ארץ ישראלי ועוד

 רב ארץ ישראלי



 

 "  רב ארץ ישראלי"משמעות הצרוף 
 

 .רב אוהב ארץ ישראל-

 

 פוסק הלכות השייכות לארץ ישראל   

 (  שמיטה, תרומות ומעשרות , עורלה –בימינו )

 רב ארץ ישראלי    



מקורות מידע על הרב ניתן למצוא בספרים וחוברות  

 .ס ובמקורות מידע באינטרנט"שנשלחו לביה

או סיפור  , הקראה, המורה יבחר טקסטים לקריאה

המשקפים את דמותו של  , י רמת הכיתה"פ  עפ"בע

הרב ישראלי  וגדולתו כרב הבקיא בהלכות ובעיקר 

רבנים גדולים כרב קוק לא  . במצוות התלויות בארץ

פסקו הלכה בנושא הקשור למצוות התלויות בארץ 

 . מבלי לשמוע את דעתו



 דרכי למידה ותוצרים   – התיעצות

כיצד לומדים על דמות ? 

 מה מקורות המידע העומדים לרשותנו? 

 ישראליהמורה תספר כיצד היא למדה על דמותו של הרב 

יום לבין -מה ההבדל בין סיפורים שאנחנו קוראים בחיי היום

 ? סיפור זיכרונות

ביחידה זו נקרא קטעים מתמונות חייו וננסה  

להבין מדוע מתאים שאול ישראלי  הכינוי  

  ." רב ארץ ישראלי"



 דוגמא לכיתה גבוהה

.  הנחוש למחוק כל שריד של יהדות מן הארץ, הימים ימי המשטר הקומוניסטי ברוסיה

.  ומי שנתפס אחת דתו להישלח לסיביר ולקפוא שם למוות, אסור ללמוד או ללמד תורה

.  המפתח לחירות –עיר הבירה במטרה להשיג אישור הגירה , שאול מגיע למוסקבה

רק כדי לשמוע שוב ושוב את , עמידה בקור בתורים ארוכים לקבלת אישור הגירה

לא ניתן  ! לא עוד: גמלה בליבו ההחלטה, פעמיים ושלוש משסורב". לא"התשובה 

. עליו לצאת משם ויהי מה. להישאר במחנק הרוסי כשהנשמה שואפת ללמוד תורה

קור . פולין-סופת שלג מיללת בישימון הקפוא שעל הנהר פרּות על גבול רוסיה. עלטה

 .אין נפש חיה. חודר עצמות

רק . אל עבר הנהר הקפוא אט-מתקדמות הן אט, שלוש דמויות לבנות מגיחות, לפתע

עיניהן הבוערות בהחלטיות ובאמונה נראות מבעד לחריצים בסדינים הלבנים העוטפים  

,  בידיה של אחת הדמויות חבילה אותה היא נושאת בזהירות. אותם מכף רגל ועד ראש

 .  ספר תורה בה, עטופה היא היטב

מדוע ישמחו  ? מי הם האנשים הללו המסכנים את חייהם בהברחת גבול בלתי חוקית זו

 ?הם כשיתפסו על ידי משטרת הגבולות הפולנית ויושלכו אל הכלא



 המשך

נשמעת דפיקה חרישית , (1933)ג "בתחילת שנת תרצ, מספר שבועות קודם לכן

. בפתח עומדים שלושה בחורים. רבה של מוסקבה, קלעמעסבדלתו של הרב 

מבקשים הם שהרב יפסוק להם  . ארשת פניהם מעידה כי בפיהם שאלה הרת גורל

האם ? האם מותר להם לסכן את חיי הגוף למען חיי הנשמה: הלכה בדיני נפשות

אף שאם יתפסו אחת דינם לכיתת  , לחוק בנגודמותר להם לברוח מרוסיה 

 ?היורים

"  א"הגרגורל . "חיים ומוות עומדים על כף המאזניים, מצחו של הרב חרוש קמטים

(  ך בדרך העוברת בסוד מדור לדור למציאת רמז בפסוקים"פתיחתו של ספר תנ)

. ובחיל ורעדה עורך את הגורל, מקדש הוא עצמו. הוא לוחש ונועל את דלת חדרו

ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר ... פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי"

התרגשות עצומה אוחזת בנוכחים . זוהרות המילים השחורות מתוך הספר" פרת

,  הנהר פרּות הוא החוצץ בין רוסיה לפולין –ואף הדרך רמוזה , הכוון ברור –

ג נטלו הבחורים את נפשם  "ג שבט תרצ"בכ. השער אל החירות ואל התורה

 .בכפם וחצו את הנהר הקפוא עד לגדתו הפולנית



 דוגמא לכיתה נמוכה



 המשך



 המשך


