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  מסע של ברכות
  

  ידע קודם
  , כמפורט להל�:קיצור שולח� ערו� מקור חיי�ות ברכות מתו� הלכ

  הסעיפי שנלמדו  הפרק  הנושא  

  ד–א  לא  דברי� הבאי� מחמת הסעודה  1קטגוריה 

  כב, כד–ב,  יט–א  לט  ברכה אחרונה על חמשת מיני דג�

  ז–א  מה  די� קדימה בברכת ֵפרות שבעת המיני�

  ח–א  לז  'ברכת המזו�'הלכות   2קטגוריה 

  ו,  יג–א  מג  ברכה אחרונה

  א, טו  מח  'שהחיינו'ברכת   3קטגוריה 

  ח–א, ו  נ  'הגומל'ברכת 

  ג–א  מט  'על הנסי�'ברכות 

  ד, ח  נא  'הראייה'די� ברכת   4קטגוריה 

  יג–ג,  ט–א  נב  ברכות על מעשה בראשית

  א  ג  'אשר יצר'ברכת   5קטגוריה 
  

  
  ימהיעדי המש

התמצאות בפרקי� העוסקי� בהלכות ברכות מתו�  – הלכתיהתמצאות במבנה של טקסט  .1

 קיצור שולח� ערו�, מקור חיי� של הרב חיי� דוד הלוי או של הרב שלמה גאנצפריד;
 כתיבה של שאלות ותשובות לפי הלכות ברכות מתו� קיצור שולח� ערו�; – הבנה ופרשנות .2
3.   בדיקה משותפת של השאלות והתשובות והכנת המשחק; – עבודת צוות –ורלוונטיות ערכי
 ;תשובות לפי הלכות ברכותוניסוח שאלות שאילת   – הבעה בכתב – מיומנות כללית .4
  ארגו� המידע בכרטיסיות.  –הבעה בכתב  –כללית  מיומנות .5

  התנאים לביצוע המשימה   
  ;ועבודה בקבוצותעבודה אישית  .1

  לפי הצור�.שלושה שיעורי� בכיתה ועבודה בבית  .2

  

  ביצוע המשימהלהחומרים 
  ' שבה אמצעי העזר האלה:ברכות 'מסע שלהמשימה לתלמיד  .1

 ;בקיצור שולח� ערו�רשימת הנושאי�  –

  דוגמאות לסוגי שאלות; –

 הוראות למשחק 'מסע של ברכות';מידע ותבנית לד)  –

  .) הסבר למשחקי מסלול וד) דוגמאות ללוחות משחקד –

  ., כלי כתיבה, כלי ציור וחומרי� להכנת כִלי משחק או כֵלי משחק (קובייה ו'חיילי�')דפי� .2

  המצופה מהתלמידהתוצר   
    טיוטה של שאלות ותשובות בנושא הלכות ברכות; ד) .1

  כרטיסיות של שאלות ותשובות בנושא הלכות ברכות; .2

  ה).חק, קופסי משכלֵ  הוראות, (לוח משחק, ברכותהלכות בנושא  מסלולמשחק  .3
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  בס"ד

  ,מורי� יקרי�

  .לפניכ� משימת הערכה בנושא 'ברכות'

בקטגוריות השונות שבה� ה� מופיעות בחיינו: ברכות  ,התלמידי� יסכמו במשימה זו את ידיעותיה� בנושא הברכות

  במהל� היו� יו�.בפינו ראשונות וברכות אחרונות, ברכות שאנו מברכי� בזמני� מיוחדי� וברכות השגורות 

  שימה זאת תאפשר לתלמידי�  להיכנס לעול� הברכות ולחבר אות� לחוויות שונות בחיי היו� יו� שלה�.מ

 ניסוחבו שאילת שאלותבבהבעה בכתב ( התלמידי�המיומנות של להערי� את  יהיה אפשרהמשימה באמצעות כמו כ� 

  . ואת עבודת הצוות שלה� )תשובות

הצור�.  לפיכוו� אות� יב אחרי תהלי� העבודה של התלמידי� וועקי המורה .משימה ייעשה בכתההחלק הראשו� של ה

ויציג אותו לכיתה  . הוא יביא את התוצר שלובבית התלמיד יבצע, החלק היצירתי, החלק השני של הכנת המשחקאת 

  פני התלמידי�.ל

  כדאי לאפשר לכל התלמידי� להתנסות במשחקי הברכות שהכינו חבריה�.

ולוודא כי התלמידי�  ברכותבמשימה כדאי לשוב ולדו� בכיתה על הלכות  שמתחילי�לפני  זרה על החומר שנלמד:ח

  . מתמצאי� בקיצור שולח� ערו� ויכולי� לזהות את הלכות הברכות שבו

מומל, לקרוא את המשימה ע� התלמידי� ולהסביר לה� שביצוע לתלמידי: 'מסע של ברכות'  המשימההצגת 

המורה). כמו כ�  דעתו שלת המורה, הערכה עצמית (והערכת עמיתי�, לפי שיקול הערכ –המשימה הוא כלי הערכה 

  המורה ינחה אות� בכל אחד משלבי המשימה. ו ,יידרשו להשלי� את המשימה בשלבי�שה�  תלמידי�מומל, להסביר ל

  

  פעילות מקדימה
  :הנדרשות במשימה אלותאת המיומנות של שאילת שאלות, ולהדגיש את הסוגי� השוני� של הש בכיתהיש לתרגל 

  הלכה זו. לפיבגו) השאלה מובאת ההלכה, והשאלה היא באיזו סיטואציה יש לנהוג  –שאלה של זיהוי מקרה 

  בגו) השאלה מובא מקרה או אירוע, והשאלה היא איזו הלכה מתאימה למקרה או לאירוע.  – שאלה של ביצוע הלכתי

  לכה וא� הוא מבי� אותה.כיר את ההא� התלמיד מ תבדוקהשאלה  – שאלת ידע

  דוגמאות של שאלות מכל אחד משלושת הסוגי�.כתובות במשימה לתלמיד  3בעמוד 

תכנית הלימודי� בחינו�  לפי' ההמשימה כוללת שלב של ניסוח שאלות ותשובות. מיומנות זו נדרשת מתלמידי� בכיתה 

ארגו�  –הולמי� מבחינה תקשורתית, ציו� דר� : הפקת טקסטי� כתובי�, תקיני� מבחינה לשונית ו3לשוני (הישג נדרש 

רעיונות במבני� מתאימי�:...שאלות ותשובות... ). אפשר להיעזר במורה ללשו� בהכנת התלמידי� לחלק זה של 

   המשימה.

כדאי לעודד אות� לשחק במשחקי�  .בכיתהאות� אפשר לבקש מ� התלמידי� להביא מהבית משחקי מסלול ולהציג 

כדי לתכנ� את המשחק שיכינו  האלה פני ביצוע המשימה. התלמידי� יוכלו להיעזר במשחקי�בהפסקות בימי� של

  בשלבי� הבאי� של המשימה.

 מבוא
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   1 יעדי שלב

שולח� קיצור מתו� התמצאות בפרקי� העוסקי� בהלכות ברכות  –התמצאות במבנה של טקסט הלכתי  .1

 ;פרידערו� מקור חיי� של הרב חיי� דוד הלוי או של הרב שלמה גאנצ

 ;הלכות ברכות מתו� קיצור שולח� ערו� לפיכתיבה של שאלות ותשובות  –הבנה ופרשנות  .2

 .שאילת שאלות וניסוח תשובות לפי הלכות ברכות  –הבעה בכתב  –מיומנות כללית  .3

  1שלב  התנאי לביצוע

  עבודה אישית בכיתה

  1לשלב  החומרי

  : האלה העזר אמצעי שבה', 'ברכות לתלמיד המשימה .1

  ;ערו� שולח� בקיצור הנושאי� שימתר –

   דוגמאות לסוגי השאלות; –

 ;בקיצור שולח� ערו�הלכות ברכות כפי שה� מופיעות  .2

 .טיוטה פיד .3

   1הנחיות להעברת שלב 

   .הכיתה לקבוצות של כארבעה תלמידי�יש לחלק את  .1

קטגוריה אחרת יש לתת לכל קבוצה ארבעה נושאי� העוסקי� בסוגי� שוני� של הלכות ברכות, כל נושא מ .2

). כל תלמיד בקבוצה יכתוב בלשונו, על ד) טיוטה, ארבע שאלות וארבע במדרי� למורה 1(ראו טבלה בעמוד 

כל שאלה תעסוק בנושא אחד  .קיצור שולח� ערו�שאלה ותשובה מתו� של כל מקור התשובות, ויציי� את 

ת הלכות הברכות לפי נושאי� במשימה לתלמיד מפורטו 2בל הקבוצה. בעמוד תקמבי� ארבעת הנושאי� ש

  ולפי מראי מקו�.

  :הערות

בפעילות יש להנחות את התלמידי� לכתוב שאלות מגוונות מבחינת התוכ� ושיהיו משלושת הסוגי� שפורטו  .1

 . המקדימה

 כדוגמאות במשימה לתלמיד.ת כתובוהדי� שאי� להעתיק את השאלות יש להסביר לתלמי .2

  הסוג שלה�.ב שאלות בלי לקבוע מראש את מתקשי� לכתושלתלמידי� אפשר להציע  .3

 1שלב של  התוצר

  תשובות) 4- ושאלות  4( ברכות הלכות בנושא ותשובות שאלות של טיוטה ד)

  

  

  

  

 

  אי� צור� בהערכת המורה בשלב זה. 

  

 חיבור שאלות ותשובות – 1שלב 
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   2 יעדי שלב

 ;הלכות ברכות מתו� קיצור שולח� ערו� לפיכתיבה של שאלות ותשובות  –הבנה ופרשנות  .1

2.  ;והתשובות השאלות של משותפת בדיקה – צוות עבודת – יותורלוונט ערכי

 .שאילת שאלות וניסוח תשובות לפי הלכות ברכות  –הבעה בכתב  –מיומנות כללית  .3

  2שלב  לביצוע התנאי

  בקבוצות בכיתהעבודה 

  2לשלב  החומרי

 ; 1 בשלב נכתב . הד)תשובות) 4- ושאלות  4( ברכות הלכות בנושא ותשובות שאלות של טיוטה ד) .1

 .בקיצור שולח� ערו� מופיעותהלכות ברכות כפי שה�  .2

  2הנחיות להעברת שלב 

ויתקנו  ,במשימה לתלמיד 4בעמוד שההנחיות  לפיברו ייבדקו בעצמ� את השאלות והתשובות שחהתלמידי�  .1

  עצמית של התוצר שכתבו.הבקרה האת עבודת�. יש להסביר לתלמידי� את חשיבות 

קנו את עבודת� וינחה אות� להיעזר בחבריה� לקבוצה לבדיקה יתלמידי� בדקו ותהמורה יוודא כי כל ה .2

ישאלו זה את זה את השאלות שכתבו כדי לבדוק א� השאלות מובנות דיי� או בקבוצה נוספת: התלמידי� 

  .לפי הצור�אות� ויתקנו  ותת וברורושכתבו מדויק ותצור� לתקנ�. כמו כ� יבדקו א� התשוב שיש

את מעוניי� להערי� יהיה מ� הערכה של מיומנות זו. מורה ששלב זה של המשימה מתאפיי� בעבודת צוות ומזַ  .3

הערכה של לו על התלמידי� בזמ� עבודת� ויתעד אותה. התיעוד יאפשר  יערו� תצפית עבודת הצוות בכיתתו

 המחוו�. לפימיומנות זו 

 ועל סמ� שלה� הבקרה העצמית על סמ�קנו יהשאלות והתשובות שהתלמידי� כתבו ותיש להערי� את  .4

ולהסביר  ,המשוב לפי. יש להנחות את התלמידי� לתק� את התוצרי� לתלמידי�ולתת משוב  חבריה�עצות 

 .כי המידע במשחק שיכינו יהיה מדויקלוודא לה� את חשיבות התיקו�: 

 2שלב של  התוצר

  משוב המורה.   לפימתוק�  ,שובות)ת 4-שאלות ו 4( ברכות הלכות בנושא ותשובות שאלות של ד)

  

  

 

 2הערכת שלב 

את השאלות  השאלות והתשובות שכתבו התלמידי�, לבדוק שליש לאסו) את דפי הטיוטה  .1

  . י�לתלמיד בכתבוהתשובות, להעריכ� לפי המחוו� ולתת משוב 

  הערכת המיומנות של היכולת לעבוד בצוות (אופציונלי, בסיו� המשימה).  .2

 ניסוי השאלות והתשובות – 2שלב 
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   3 יעדי שלב

1.  ;המשחק הכנת – צוות עבודת – ורלוונטיות ערכי

 .ארגו� המידע בכרטיסיות – הבעה בכתב –מיומנות כללית  .2

  3שלב  לביצוע התנאי

  ת (הכנת המשחק)וקבוצבאישית (הכנת הכרטיסיות) ועבודה עבודה 

  3לשלב  ריהחומ

 לפיתוק� ו 1בשלב  נכתב . הד)תשובות) 4- ושאלות  4( ברכות הלכות בנושא ותשובות שאלות שלטיוטה  ד) .1

 ;2בשלב  משוב המורה

  ';ברכות של מסע' למשחק הוראותמידע ו לד) תבנית .2

 ;משחק ללוחות דוגמאות וד) מסלול למשחקי הסבר ד) .3

 י משחק (קובייה וחיילי�).י משחק או כלֵ דפי�, כלי כתיבה, כלי ציור וחומרי� להכנת כלִ  .4

   3הנחיות להעברת שלב 

 יכתבו את שמ� על גביהתשובות שכתבו ותיקנו, והתלמידי� יעתיקו מ� הטיוטה לכרטיסיות את השאלות ו .1

הכרטיסיות. מומל, להנחות את התלמידי� לבחור דר� יצירתית משלה� לעיצוב מראה הכרטיסיות. אפשר, 

פני� את הקדמי של כל הכרטיסיות בצורה אחידה לפי החלטת הקבוצה, ואילו  את הצד למשל, לעצב

קבוצה כדי כל ה. ע� זאת כדאי לעבוד בתבנית אחידה ללפי ראות עיניו ר כל תלמידייהכרטיס יקשט ויא

 .  שחברי הקבוצה יוכלו לשחק על לוח משות) אחד

ה להיעזר בד) המתאר סוגי� של משחקי כל קבוצה תכי� את לוח המשחק שלה. לש� כ� יוכלו חברי הקבוצ .2

במשימה לתלמיד) ובמשחקי� שהביאו  8במשימה לתלמיד), בדוגמאות ללוחות משחק (עמוד  7מסלול (עמוד 

במידת הצור� או יכינו בעצמ�.  יביאו התלמידי� מהבית –החיילי� והקובייה  –מ� הבית. את כלי המשחק 

קרטוני�  –האביזרי� הנלווי� את וכלו להכי� את המשחק ומה� ישיש להציע לתלמידי� רעיונות לחומרי� 

  מאריזות ישנות, פקקי� של בקבוקי� וכדומה.

 במשימה לתלמיד. 6התלמידי� יכתבו הוראות מתאימות למשחק שאותו הכינו בד) המופיע בעמוד  .3

 .(אופציונלי, לשיקול דעת המורה) התלמידי� יכינו אריזה למשחק .4

את מ� הערכה של מיומנות זו. מורה שמעוניי� להערי� בעבודת צוות ומזַ שלב זה של המשימה מתאפיי�  .5

הערכה של לו יערו� תצפית על התלמידי� בזמ� עבודת� ויתעד אותה. התיעוד יאפשר עבודת הצוות, 

 המחוו�. לפיהמיומנות הזאת 

 3שלב של  התוצר

  ;ברכות הלכות בנושא ותשובות שאלות של כרטיסיות .1

 ).קופסה, משחק כֵלי, הוראות, משחק לוח( ברכות כותהל בנושא מסלול משחק .2

 3הערכת שלב 

  הערכת המשחק תתבצע בסיו� המשימה לפי המחוו�.  .1

  בצוות (אופציונלי, בסיו� המשימה). הערכת המיומנות של היכולת לעבוד   .2

 הכנת הכרטיסיות והמשחק  – 3שלב 
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ת במת� תשובות להתנסו אות� תלמידי�יוכלו כ�  .לתלמידי� לשחק במשחקי� שהכינו עמיתיה� מת� אפשרות •

 ;בנושא ברכות שלה� להרחיב את הידעלשאלות שלא הכירו, ותהיה לה� הזדמנות 

 ;רטיסיות לחידו� כיתתי או שכבתישימוש בכ •

 מה;משחק זיכרו� וכדולמשחק לוטו, שימוש בכרטיסיות ל •

 ערב משחקי� למשפחות. קיו� •

  

 הצעות להרחבת המשימה

  

 סיכו הערכת המשימה "מסע של ברכות"

   אי� צור� בהערכה; 1שלב ב .1

               לפי המחוו�; )2שלב (ה של טיוטת השאלות והתשובות הערכ .2

 לי, בסיו� המשימה).א(אופציונהמשחק והערכה של עבודת הצוות הערכת  .3
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  ביצוע רמות  קריטריו�

  

  מטלה

  השגת היעד

5–6  

  קרוב להשגת היעד   

3–4  

  הדר� בתחילת

1–2  

התמצאות 
טקסט מבנה ב

: הלכתי
התמצאות 
  בקצשו"ע

איתור ברכות 
  בקצשו"ע 

  )1ב (של 

התלמיד ציי� ארבעה 

מראי מקו� בקצשו"ע, 

שרלוונטיי� לנושאי 

  השאלות שחיבר.

התלמיד ציי� שניי� או 

שלושה מראי מקו� 

בקצשו"ע, שרלוונטיי� 

  לנושאי השאלות שחיבר. 

התלמיד ציי� מראה 

מקו� אחד בקצשו"ע, 

שרלוונטי לנושא  השאלה 

או שלא ציי� כלל  שחיבר

  .מראי מקו�

  :ופרשנותהבנה 

כתיבה של 
שאלות ותשובות 

הלכות  לפי
 �ברכות מתו

  הקצשו"ע

כתיבת שאלות 
ותשובות בנושא 

שיהיו  ברכות
משחק חלק מ

  זה מסלול בנושא

  )1(שלב  

התלמיד ניסח בלשונו 

ארבע שאלות לפי 

הנושאי� שקיבל וארבע 

תשובות מדויקות 

  לשאלות האלה.

השאלות ה� מסוגי� 

  שוני�.

   בלשונו ניסח התלמיד

 שאלותי� או שלוש שתי

 שקיבל נושאי�לפי ה

ושתיי� או שלוש 

מדויקות  תשובות

  לשאלות האלה.

  

התלמיד ניסח בלשונו 

שאלה אחת ותשובה 

  מדויקת לשאלה זו.

  

 ערכי
  ורלוונטיות:

  עבודת צוות

  (אופציונלי)

סיוע ומת� משוב 
לבדיקת שאלות 

  ותשובות

  )2(שלב 

הכנת המשחק 
  בצוות

  )3(שלב 

 עורבותמ גילההתלמיד 

ונת� משוב בפעילות  רבה

על  יומכבד לחבר

  .�עבודת

  

פתיחות גילה התלמיד 

 וסובלנות לדעות ורעיונות

  .של חבריו

, ע� חבריו התלמיד שוחח

גיע הדעות ועמ� חלי) ה

  להסכמות.

 גילה מעורבותהתלמיד 

בפעילות ונת�  חלקית

על  משוב ענייני לחבריו

  עבודת�.

  

התלמיד גילה פתיחות 

 לדעות ורעיונותוסובלנות 

  במידה בינונית. של חבריו

  

התלמיד לא היה מעורב 

לא נת� משוב  ,בפעילות

נת� משוב שאו  ,לחבריו

  פוגע.

  

התלמיד לא שית) פעולה 

  ע� חבריו.

  :מיומנות כללית
  הבעה בכתב

  )אופציונלי(

 ,ניסוח השאלות
 התשובות
  וההוראות

  )3- ו 2 י�(שלב

 התלמיד כתב את

התשובות את , שאלותה

בבהירות ההוראות את ו

  ובהתאמה לסוג השאלה.

התלמיד כתב את 

התשובות את  ,השאלות

בצורה ההוראות את ו

  משמעית.-שאינה חד

התלמיד כתב את 

התשובות את  ,השאלות

בצורה ההוראות את ו

  שאינה ברורה.

– מיומנות כללית
–הבעה בכתב 
  ארגו� התוצר

  )אופציונלי(

עיצוב 
  הכרטיסיות

  )3(שלב 

תב את התלמיד כ 

השאלות והתשובות 

  בכתב יד ברור וקריא.

  

  

התלמיד הכי� כרטיסיות 

מידע את ההמציגות 

  .מאורג� ומסודרבאופ� 

  

  

התלמיד כתב את 

השאלות והתשובות 

במידה בכתב יד ברור 

  . בינונית

  

התלמיד הכי� כרטיסיות 

מידע את ההמציגות 

 של ארגו� במידה בינונית

  וסדר.

  

התלמיד כתב את 

והתשובות  השאלות

אינו שכתב יד מרושל ב

  .קריא

  

 התלמיד הכי� כרטיסיות

מידע את ההמציגות 

בצורה מבולבלת 

  .תמרושל

  

 מחוון
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  לוח משחק –למעלה 

  כרטיסייה ע� שאלה –למטה 

 י תלמידים לדוגמהתוצר


