
 

1 הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� – כל הזכויות שמורות לראמ"ה© 
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  סוכה
  

  ידע קודם
  ט; –ה; פרק ב, משניות ו–משנה, מסכת סוכה: פרק א, משניות א .1

  שנה לפי כללי כאמד"ט (כותרת, אומר, מקרה, די , טע#).מהארגו   .2

  יעדי המשימה  

 ניסוח בעיות ופתרונות בסוגיות הנוגעות לבניית סוכה וישיבה בה; –הבנה ופרשנות  .1

 גו  משנה, מסכת סוכה, לפי כללי כאמד"ט;אר – הלכתי טקסטשל התמצאות במבנה  .2

 ניסוח בעיות ופתרונות מסוגי# שוני#; –הבעה בכתב  –מיומנות כללית  .3

  כתיבת רפלקציה אישית על המשימה. –ערכי� ורלוונטיות  .4

  התנאים לביצוע המשימה   
 עבודה אישית ועבודה בקבוצות;  .1

  שני שיעורי# בכיתה ועבודה בבית. .2

  

  ביצוע המשימהלהחומרים 

  : שבה אמצעי העזר האלה'סוכה',  המשימה לתלמיד

 במשימה לתלמיד); 2דוגמאות למשפטי פתיחה לפניות של 'תושבי השכונה' (עמ'  –

 במשימה לתלמיד); 3רשימת סוגיות הנוגעות לבניית סוכה ולישיבה בה (עמ'  –

 במשימה לתלמיד); 4כונה' ( עמ' דוגמאות למשפטי פתיחה למכתבי תשובה ל'תושבי הש –

  במשימה לתלמיד). 5הנחיות לכתיבת הסיכו# האישי (עמ'  –

  המצופה מהתלמידהתוצר   
  בה; ישיבהשלוש פניות של תלמידי# (בתפקיד של תושבי השכונה), הנוגעות לבניית סוכה ול .1

 ;מכתבי תשובה ל'תושבי השכונה' .2

  חלוקת המשנה לפי כללי כאמד"ט; .3

  כו# אישי.סי .4
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   ,יקרי# מורי#

    .'סוכה' בנושא הערכה משימת לפניכ#

ג# ו מדי יו# ביומונשאלי# רבני# ופוסקי# במקצת לתו� עול# השאלות ש כנסיבמשימה זו יזכו התלמידי# לה

בה) וכ  את התשובות  ישיבה(בניית הסוכה וה . התלמידי# יידרשו לכתוב בלשונ# שאלות בהלכות סוכהתשובותיה#ל

ההלכה למעשה). אנו מאמיני# כי דר�  לפי(ולאו דווקא  מסכת סוכהשל השונות המוצגות במשניות המחלוקות  לפי

 עניי  והנאה מרובה.בה# והתלמידי# ימצאו  ,יותר י#ומעמיק י#יסודיוהבנת המשנה לימוד המשנה יהיו זו  משימה

נדרש זמ  רב של לימוד . כמו כ  יש להסביר לה# שאי  פוסקי# הלכה ממשנהואינ# פוסקי הלכה,  , כמוב ,התלמידי#

  ה# מתבקשי# במשימה זו לענות א� ורק על מה שלמדו במשנה.  לכ  להיות רב פוסק, ו כדימעמיק 

במשימה כדאי לשוב ולדו  בכיתה על משניות הסוכה ולוודא כי התלמידי# שמתחילי# לפני  חזרה על החומר שנלמד:

 ניות ומביני# אות . שמתמצאי# במ

ת מתלמידי# ונדרש המיומנויות אל .בעיות ופתרונ ניסוח ושלב של שלב של ניסוח שאלות ותשובות  תכוללהמשימה 

 לשונית מבחינה תקיני#ה, כתובי# טקסטי# הפקת: 3(הישג נדרש  לשוני תכנית הלימודי# בחינו� לפיבכיתה ד' 

  לחלק זה של המשימה.  התלמידי# כדי להכי  אתלהיעזר במורה ללשו   אפשר). תקשורתית מבחינה והולמי#

מומל( לקרוא את המשימה ע# התלמידי# ולהסביר לה# שביצוע המשימה הוא לתלמידי�:  'סוכה' המשימההצגת 

המורה). כמו כ  מומל( להסביר  ו שלהערכת המורה, הערכה עצמית (והערכת עמיתי#, לפי שיקול דעת –כלי הערכה 

  רה ינחה אות# בכל אחד משלבי המשימה. ושהמו ,שה# ישלימו את המשימה בשלבי# לתלמידי#

 מבוא
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   1 יעדי שלב

  ;בה הישיבהו סוכה לבנית הנוגעות בסוגיות בעיות ניסוח – ופרשנות הבנה .1

  .שוני# מסוגי# בעיות ניסוח – בכתב הבעה – כללית מיומנות .2

  1לביצוע שלב  התנאי�

  ותכיתה בקבוצעבודה ב

  1לשלב  החומרי�

 במשימה לתלמיד); 2 'עמשל 'תושבי השכונה' ( לפניותדוגמאות למשפטי פתיחה  .1

 .במשימה לתלמיד) 3 'עמבה ( לישיבהרשימת סוגיות הנוגעות לבניית סוכה ו .2

   1ת שלב הנחיות להעבר

יש לחלק את תלמידי הכיתה לקבוצות של שלושה תלמידי#. בכל קבוצה ידונו התלמידי# בסוגיות הנוגעות  .1

  בה.   ישיבהלבניית סוכה ול

בה  ישיבהבוצה, כתושבי השכונה, יכתבו שלוש פניות בנוגע לסוגיות הנוגעות לבניית סוכה ולתלמידי הק .2

 במצבי# שוני#. 

במשימה לתלמיד. יש להסביר לתלמידי# כי ה# יכולי#  3 'בעמיש להפנות את התלמידי# לרשימת הסוגיות  .3

 ת בעצמ#.במשימה לתלמיד או לנסח את הפניו 2 'בעמלהיעזר במשפטי הפתיחה המופיעי# 

 התלמידי# ימסרו את הפניות שכתבו להערכת המורה.  .4

  יתקנו את הפניות עוד לפני שיעברו לשלב הבא במשימה. התלמידי# .5

  :ותהער

ושבאוס* הפניות של כל הכיתה יהיה ייצוג של  ,יש לוודא שכל קבוצה תנסח שאלות בנושאי# מגווני# .1

 בה. ישיבההנושאי# השוני# הנוגעי# לבניית סוכה ול

 ליאיר נולד אח ואמו עסוקה, לדוגמהלתת לתלמידי# דוגמאות לפניות של תושבי# (אפשר מקרה הצור� ב .2

 .הא# היא חייבת במצוות ישיבה בסוכה?). בטיפול בתינוק מאוד

 1שלב  של התוצר

  .בה ישיבהשלוש פניות של תלמידי# (בתפקיד של תושבי השכונה), הנוגעות לבניית סוכה ול

  

 

 1שלב  הערכת

  המחוו , ולהחזיר אות  לתלמידי# ע# משוב. לפייש להערי� את הפניות 

 כתיבת פניות – 1שלב 
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  2יעדי שלב 

  ;בה ישיבהו סוכה לבנית הנוגעות בסוגיות פתרונות ניסוח – ופרשנות הבנה .1

  ;ט"כאמד כללי לפי, סוכה מסכת, משנה ארגו  – הלכתי טקסט של במבנה התמצאות .2

  .שוני# מסוגי# פתרונות ניסוח – בכתב הבעה – כללית מיומנות .3

  2התנאי� לביצוע שלב 

  הבכיתקבוצתית עבודה 

  2לשלב  החומרי�

 ;משוב המורה לפימתוק   ,1סחו בשלב ישל 'תושבי השכונה' שהתלמידי# ניה יפנמכתב  .1

  .)לתלמיד במשימה 4' עמ' ( השכונה תושבי'ל תשובה למכתבי פתיחה למשפטי דוגמאות .2

  2ת שלב הנחיות להעבר

. בי  הקבוצות מגווני#ות בנושאי# ר ביניה  פניות חשובת הפניות שכתבו תלמידי הכיתה ויבחמיי  אהמורה י .1

  תיער� הגרלה, וכל קבוצה תקבל פנייה אחת שנוסחה על ידי קבוצה אחרת.

או  זו התלמידי# בקבוצה יצטרכו למצוא את המשנה העוסקת בסוגיה שהובאה לפניה#, לדו  בסוגיה .2

  .סוגיה ולהמלי( על פתרו  הול# להבמחלוקת הנוגעת לַ 

שובה ל'תושבי השכונה', שבו הסוגיה ומכתב התשובה ינוסחו בשפת תלמידי הקבוצה יכתבו מכתב ת .3

התלמיד. כדי לכתוב את מכתבי התשובה יוכלו התלמידי# להיעזר במשפטי הפתיחה הכתובי# במשימה 

 או לנסח את המכתבי# בעצמ#.  4 'לתלמיד בעמ

  לפי כללי הכאמד"ט.הרלוונטית לסוגיה שבמכתב המשנה  יכתבו אתהתלמידי#  .4

  .המורה תלהערכואת ניתוח המשנה מכתבי התשובה שכתבו  התלמידי# ימסרו את .5

 2שלב של  י�התוצר

 מכתבי תשובה ל'תושבי השכונה'; .1

 .חלוקת המשנה לפי כללי כאמד"ט .2

  

  

 

 2הערכת שלב 

  המחוו  ולהחזיר אות# לתלמידי# ע# משוב. ואת ניתוח הסוגיה לפייש להערי� את המכתבי# 

 מענה לפנייה – 2שלב 
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  3יעד שלב 

  המשימה על אישית רפלקציה כתיבת – ורלוונטיות ערכי�

  3לביצוע שלב  התנאי�

  אישית בביתעבודה 

  3לשלב  החומרי�

  במשימה לתלמיד) 5הנחיות לכתיבת הסיכו# האישי (עמ' 

   3ת שלב הנחיות להעבר

במשימה  5 'בעמכל תלמיד יכתוב סיכו# אישי (רפלקציה) ויתאר את שלבי העבודה לפי השאלות המנחות 

ולכתוב על דברי# נוספי#. יש לתלמיד. יש להסביר לתלמידי# שה# יכולי# להרחיב את הסיכו# כרצונ# 

  לבדוק את הסיכומי# ולהחזיר אות# לתלמידי# ע# משוב.

 3שלב של  התוצר

  סיכו# אישי

  

  

  

  

 

 3הערכת שלב 

  .ההמחוו  לאחר סיו# המשימ לפיתתבצע ההערכה 

 סיכו� הערכת המשימה "סוכה"

   ;)1ה של 'תושבי השכונה' והחזרת# לתלמידי# ע# משוב (שלב ייהערכת מכתבי הפנ .1

               ;)2הערכת מכתבי התשובה ל'תושבי השכונה' והחזרת# לתלמידי# ע# משוב (שלב  .2

 ;)2כללי הכאמד"ט והחזרתו לתלמידי# ע# משוב (שלב  לפיהערכה של ניתוח המשנה  .3

 הערכת הסיכו# האישי (בסיו# המשימה). .4

 סיכום אישי – 3שלב 
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וש של אולבקש מהתלמידי# לעסוק במשימה במת  תשובות לשתיי# אפשר א# הזמ  המוקצב למשימה מאפשר זאת,  •

 ה אחת בלבד. יפנילמהפניות שנוסחו, במקו# 

יכולי# לעשות זאת  . ה#מכתב התשובה שקיבלוואת שכתבו יה לבקש מהתלמידי# להציג לכיתה את הפני אפשר •

  או בכל דר� אחרת העולה על דעת#. (קומיקס) עלילו  באמצעות דג#, מצגת, מחזה, 

ולחלק אותה למשפחות לקראת  ,נושאי#פי ל ימוינו המכתבי התשובהשאלות ו , שבהאפשר להכי  חוברת כיתתית •

כיתה. לצור� הכנת החוברת אפשר לבקש באתר הבאתר בית הספר או את החוברת לפרס#  . אפשר ג#סוכות

 משימה.ב התקבלו עליה  מכתבי תשובהקבוצות ולא ג# לשאלות שנכתבו -ַ  מכתבי תשובה שיכתבומהתלמידי# 

  

  

 הצעות להרחבת המשימה
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  קריטריו 

  ביצוע תרמ

  

  מטלה

  השגת היעד

5–6  

  קרוב להשגת היעד   

3–4  

  הדר$ בתחילת

1–2  

  :הבנה ופרשנות

ניסוח בעיות 

ופתרונות בסוגיות 

ית יהנוגעות לבנ

  בה ישיבהסוכה ו

בעיות כתיבת 

בנושאי� של 

בניית סוכה 

בה,  ישיבהוה

לפי המשניות 

  סוכהבמסכת 

  )1(שלב 

 כתב בלשונו התלמיד

בעיות הרלוונטיות שלוש 

  נה.לתוכני המש

  

 בלשונו התלמיד כתב
בעיות הרלוונטיות שתי 

לתוכני המשנה או שכתב 
שלוש בעיות, א� העתיק 

או  ,אות  בלשו  המשנה
אינ  שכתב בעיות שחלק  

כני ולת יותרלוונט
 המשנה.

  

 בלשונו התלמיד כתב

בעיה אחת הרלוונטית 

לתוכני המשנה או שאינה 

רלוונטית, או שכתב יותר 

 העתיקא� מבעיה אחת, 

  אות  בלשו  המשנה.

כתיבת פתרו  
לבעיה בנושא 

בניית סוכה 
והישיבה בה, 
לפי המשניות 
   במסכת סוכה

  )2(שלב  

בלשונו כתב  התלמיד

פתרו  שתוא# את 

  המשנה. 

  

  

מחלוקת  הייתהא# 

במשנה בעניי  הסוגיה, 

מהי  הסבירהתלמיד 

  .המחלוקת

בלשונו  התלמיד כתב

פתרו  לא של# או 

חלקית את שתוא# 

, או שהעתיק המשנה

  .אותו בלשו  המשנה

מחלוקת  הייתהא# 
במשנה בעניי  הסוגיה, 

התלמיד זיהה אותה, א� 
  לא הסביר אותה בבירור.

כתב בלשונו התלמיד 

את  #תוא פתרו  שאינו

כתב לא שמשנה או ה

  . פתרו  כלל

  

מחלוקת  הייתהא# 
במשנה בעניי  הסוגיה, 
התלמיד לא ציי  אותה 

  כלל. 

מבנה התמצאות ב

של טקסט 

ארגו   :הלכתי

משנה לפי כללי 

  כאמד"ט

 ,המשנהארגו  

  מסכת סוכה

לפי כללי 

  כאמד"ט

  )2(שלב 

התלמיד כתב את המשנה 

אותה לפי כל כללי   וארג

  כאמד"ט.

  

התלמיד כתב את המשנה 

אותה לפי חלק   וארג

  מכללי כאמד"ט.

את  התלמיד לא כתב

 או שכתב המשנה כלל

אותה שלא   אותה וארג

  פי כללי כאמד"ט.ל

 ערכי�

   :ורלוונטיות

 רפלקציה כתיבת

 על אישית

   המשימה

  סיכו� אישי

  )3(שלב 

בח  את התלמיד 

שלבי את הפעילות שלו ו

חשיבה כדי תו�  העבודה

והסביר אי�  ,עליה#

    .התמודד ע# המשימה

בח  את התלמיד 

שלבי את הפעילות שלו ו

חשיבה כדי תו�  העבודה

 באופ והסביר  ,עליה#

אי� התמודד ע# חלקי 

  .משימהה

תלמיד הסביר באופ  דל ה

אי� התמודד ע# 

המשימה או שלא הסביר 

  זאת כלל.

 – כללית יומנותמ
  :בכתב הבעה
 בעיות ניסוח

 מסוגי� ופתרונות
  שוני�

  (אופציונלי)

 בכתבהצגה 
בעיות של 

ופתרונות 
, סוכהל בנוגע

במכתבי 
ה יהפני

והתשובה 
ל'תושבי 
  השכונה'

התלמיד ניסח את 
 הבעיות והפתרונות

  . בבהירות

  

המידע התלמיד הציג את 
מאורגנת בצורה 

  .ומוקפדת

  

התלמיד ניסח את 
 הבעיות והפתרונות

  . במעורפל

  

המידע התלמיד הציג את 
  .מאורגנתבצורה 

  

  

התלמיד ניסח את דבריו 
 הבעיות והפתרונותכ� ש

  .  ני#מוב לא היו

  

המידע התלמיד הציג את 
  בצורה מרושלת.

  

    

 מחוון
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 תוצרי תלמידים לדוגמה


