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פרק י

חינוך מיוחד
19. ”הייעוד”, על הילד חיימיקו 

סיפור הולדתו המופלא של הרב חיים דוד הלוי

רמלה סיני,  ממ”ד  ספר  בית  גלבר,  ודסי  ליברטי  יפה  כהן,  חגית  כתיבה: 

20. הלכה אחת לכל העדות
סיפורים והנהגות על הרב חיים דוד הלוי

כתיבה: מירב דהאן-אלוק ורחל בן שטרית בית ספר ממ”ד “גולני” בית שאן

21. “הטוב והמיטיב” 
ברוח  הרב חיים דוד הלוי

כתיבה: מירב דהאן-אלוק ורחל בן שטרית בית ספר ממ”ד “גולני” בית שאן
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הייעוד, על הילד חיימיקו 19
סיפור הולדתו המופלא של הרב חיים דוד הלוי

רציונל 
ודבקות בלתי  הרב הגאון חיים דוד הלוי זצ"ל הוכיח כבר בילדותו כישרון לימוד מיוחד 

רגילה בתורה, ויועד על ידי הוריו ומוריו לעמל בתורה.

החדשה,  שבעיר  "אליאנס"  הספר  בבית  ללמוד  הילדים  רוב  נשלחו  שבה גדל  בשכונה 

אולם הוריו של הילד חיים דוד שינו מדרך הרוב, ושלחו את בנם ללמוד בישיבת "פורת 

יוסף" בעיר העתיקה.

הוא  זה,  בפרק  בהרחבה  המופיע  הלוי,  דוד  חיים  הרב  של  הייעוד  אודות  על  הסיפור 

הבסיס למגוון פעילויות לימודיות ואף רגשיות שיוצעו בהמשך.

מטרות  
להציג בפני התלמידים את דמותו של הרב חיים דוד הלוי, לקרבה ולחבבה עליהם.. 1

לברר עם התלמידים את משמעות המושג "ייעוד", ולעודד אותם לחשוב על הייעוד . 2

שלהם.

קהל יעד 
 הפעילות מותאמת לתלמידי החינוך המיוחד.

מהלך הפעילות 
או  ברצף,  בהם  להשתמש  אפשר  מודולאריים.  חלקים  מארבעה  מורכבת  הפעילות 

להשתמש בכל פעילות כיחידה עצמאית.

סיפור חיים  בציורים. 1

סיפור "הייעוד". 2

דפי צביעה בנושא "הייעוד". 3

דפי עבודה. 4
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סיפור חייו של
הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

ִוי נֹוָלד ִּבְירּוָשַלִים ִוד ַהֵלּ ַחִיּים ָדּ
ְּבי”ח ִּבְׁשָבט התרפ”ד )24.1.1924(

ְלהֹוָריו: הר’ מֶֹשה ֵלִוי ּוִוְקטֹוִרָיה.

ִּבְשַנת התש”ט ִהְתָחֵּתן
ִעם ָהַרָּבִנית ִמְרָים.

ְשָנת תשל”ג ִהְתָמָנּה ָלַרב ָהָראשִׁי  ִבּ
ין ֶשל ָהִעיר ַהְּסָפָרִדי ְוַאב ֵּבית ַהִדּ

ל ָאִביב. ֵתּ

ָפִרים “ְמקֹור ַחִיּים ַהָּשֵלם”  ַּכָתב ֶאת ַהְסּ
ְו”ִקיצּור שּוְלָחן ָערּוְך”.

ִנְפָטר ְּבי”ב ְּבָאָדר התשנ”ח )10.3.1998(  
ְּבִגיל 74 ְוִנְקָּבר ְּבַהר ַהְּמנּוחֹות ִּבְירּוָשַלִים.

ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד ָצִעיר ָלַמד ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
ּוַבֶהְמֵׁשְך ָלַמד ִּבְיִשיָבת “ּפֹוָרת יֹוֵסף” 

ְוהּוְסָמך ְלַרָּבנּות. )ְקָרא עֹוד ַּבִסיּפּור “הייעוד”(

  ְּבִמְלֶחֶמת ַהִּשְחרּור ִהְתָגֵיּיס ִלְגדּוד 
“טּוְבָיה” - ְּגדּוד שֶׁל ַּבחּוֵרי ְיִשיָבה.           
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הייעוד
לפני  בירושלים,  ספרדית  שכונה  משה”,  “אוהל  בשכונת  נולד  הלוי  דוד  חיים  הרב 

כתשעים שנה.

בעלי  פשוטים,  אנשים  היו  השכונה  תושבי  יהודית,  אווירה  ספוגה  הייתה  השכונה   

בתים, יראי שמים, אנשים המתפרנסים מיגיע כפיהם.

בשכנות ליהודים הפשוטים ויראי השם, גרו וחיו רבנים ותלמידי חכמים גדולים בתורה 

וביראת שמים. השכונה התאפיינה בחיים של שותפות, בשכנות טובה ובאווירה נעימה.

העצים  בין  החול,  בארגז  במשחקים  הצהריים  אחר  שעות  את  מבלים  היו  הילדים 

המוריקים ובמשחקים שהמציאו בחצר המרכזית שבשכונה.

מוריו  הבחינו  אתם,  ומשחק  לומד  חבריו,  ככל  צעיר  הלוי  דוד  חיים  הילד  בהיות  עוד 

בכישרונו המיוחד. חיים דוד הילד היה חריף שכל, יודע ספר, ויותר מכול גדולה הייתה 

בשקיקה  ולקרוא  המשחקים  בחצר  שעות  לשבת  נוהג  היה  הילד  בלימודיו.  התמדתו 

ספרים, בזמן שחבריו לשכונה משחקים; אך מעת לעת היה עושה הפוגה וקם לשחק 

עמם.

בחריפות  וידוע  עצום  גאון  ציון”,  בן  “חכם  היה  שכינויו  וחכם  צדיק  יהודי  גר  בשכונה 

שכלו. חכם בן ציון עקב אחר הילד חיים דוד וטיפח אותו. בעינו החדה ראה את ייעודו 

של “חיימיקו” כתלמיד חכם, רב גדול, מורה הלכה ומקרב את ישראל לאביהם שבשמים 

בנועם הליכות ובדרך ארץ. 

כאשר היה מדליק הפנסים העירוני מגיע לשכונה להדליק את פנסי הרחוב, כל ילדי 

עוסק  בעודו  סביבו  ורוקדים  שרים  צאתו,  ועד  מכניסתו  אותו  מלווים  היו  השכונה 

במלאכתו. פעם ראה חכם בן ציון את הילד חיים דוד בן החמש רץ אף הוא עם כל ילדי 

השכונה. קרא חכם בן ציון לעברו ואמר לו: “חיימיקו! אתה בחור ישיבה, אתה לא צריך 

לשחק אתם”. הילד חיימיקו קיבל את הדברים, שמע בקול מורו  ורבו חכם בן ציון ויצא 

מחבורת הילדים. 

חלפו הימים והשנים, חיימיקו הילד גדל והתעלה בתורה והפך להיות הרב הראשי של 

תל אביב-יפו. לימים, בהיות בתו של חכם בן ציון בתל אביב בניחום אבלים בבית הרב 

על  הסיפור  את  להם  סיפרה  ושם  שבעה,  היושבים  ילדיו  עם  שוחחה  הלוי,  דוד  חיים 

הוסיפה  היא  נפש.  אהבת  אותו  אהב  אביה  ציון  בן  שחכם  אביהם,  “חיימיקו”  אודות 

נהג  ומדי פעם  היה איש ספר  רוב הזמן   - לא הבנו את אביכם  כילדים,  “אז,  ואמרה: 

לשחק עמנו, אבל הספר לא מש מידו”. 

פנסי רחוב - פנסי תאורת רחוב, אלא שאז פנסי התאורה לא היו משוכללים כפי   *

שהם היום, שדולקים על ידי טכנולוגיה משוכללת, אלא היה אדם שעובר ומדליק 

כל פנס בפני עצמו. 

“חיימיקו” - כינוי חיבה לשם “חיים”, כפי שהיה מכונה בפי כול בלשון השכונה.    **

התאמת  ברצף,  סיפור  בניית  דרכים:  בכמה  להשמש  אפשר  המצויר  בסיפור  הערה: 
משפט לתמונה ועוד.
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ִסּפּור ַהִיּעּוד ציירה: רעות גלבר, בת 13

ְצָבע ֶאת ַהִצּיּוִרים:

1

3

2

4

ִוד ָאַהב ִלְלמֹוד ּתֹוָרה.  ַהֶיֶּלד ַחִיּים ָדּ
הּוא ָהָיה ֶיֶלד ָחָכם ְמאֹוד, ָחרּוץ 
ְמאֹוד, ְוִהְתִמיד ְּבִליּמּוד ַהּתֹוָרה. 

ִוד ִיְהֶיה  ַרב ָגּדֹול. ָחָכם ֵּבן ִצּיֹון ֶהֱאִמין שֶַׁהֶיֶּלד ַחִיּים ָדּ
ה ַּתְלִמיד ְיִשיָבה,  ְּכשֶָׁרָאה אֹותֹו ְמָשֵֹחק ָאַמר לֹו: “ָאָתּ

ם”. ה ֹלא ָצִריְך ְלָשֵֹחק ִאָתּ ָאָתּ

ְלִמיד ָחָכם  ִוי ָהָיה ַתּ ִוד ַהֵלּ ָהַרב ַחִיּים ָדּ
ְוַרב ָגּדֹול.

 ְּכֶשָחֵבָריו ִשֲֹחקּו הּוא ִהְמִשיְך ִלְלמֹוד.
ְשָֹחק. ים ִהְצָטֵרף ַלִמּ ַרק ְלִעִתּ
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עבודה:

כתוב מי הן הדמויות בסיפור “הייעוד”.    .1

תאר את השכונה שבה גדל הרב )הווי, שכנים, משחקי ילדים(.   .2

ציין את כישוריו ותכונותיו של הילד חיים דוד.   .3

מה אמר חכם בן ציון לילד חיים דוד?   .4

מה מטרת הסיפור?   .5

פתח את המילון בערך “ייעוד” וכתוב את ההגדרה.   .6

מדוע נקרא הסיפור בשם זה?   .7

לספר בשבחו של חכם בן ציון.   ·
לתאר את שובבותם של ילדי השכונה.   ·

לתאר את גדולתו של הרב חיים דוד הלוי   ·
עוד מימי ילדותו. 
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מתח קו מהמילה לפירושה:  .11

אדם משכיל ומלומד יגיע כפיים    

עבודה קשה ומאומצת התמדה    

שקידה, עשייה ללא הפסקה איש ספר    

מה היית אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?  .12

הרב שלמה קרליבך אמר “כל מה שאתה צריך הוא אדם אחד שמאמין בך”. כיצד קשורים דבריו לסיפור שלפנינו? )רמז: מי האמין במי?(  .13

כיצד אתה יכול לגלות את הייעוד שלך? )סמן את התשובות המתאימות(  .14

ד. בהתאם לתחומי החוזק שלי ג. בעזרת חבר   ב. בעזרת המורה   א. בעזרת ההורים    

ערוך רשימה של ארבעה מתחומי החוזק שלך:           .15

                         

האם הרשימה מסייעת לך לגלות מהו ייעודך? כתוב מה גילית:   .16
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הלכה אחת לכל העדות20
סיפורים והנהגות על הרב חיים דוד הלוי

רציונל 
דגול,  ומחנך  למופת  משפחה  איש  הלכה,  פוסק  כרב,  שימש  זצ”ל  הלוי  דוד  חיים  הרב 
בחינוך”  גדול  מאמין  “אני  הצהרתו  קודש.  ועבודת  שליחות  ישראל  ילדי  בחינוך  שראה 
ללמוד ממידותיו,  לאורו,  ללכת  לעוסקים בעבודה החינוכית, שביקשו  היוותה השראה 
בהירות,  דייקנות,  צניעות,  מתוך  בתורה  העמל  חכם  תלמיד  של  מידות  ולטפח  לעודד 
חיבוב  תוך  זאת  כל  וכבוד.  אמת  חריצות,  במועט,  הסתפקות  פשטות,  ענווה,  גאונות, 

וקירוב עולם ההלכה והקפדה על קיום מצוות על פי משנתו: “הלכה אחת לכל העדות”.

מטרות  
התלמידים יכירו את דמותו של הרב חיים דוד הלוי זצ”ל על סמך סיפורים של מכריו   

ובני משפחתו.

בחיי    זצ”ל  הלוי  דוד  חיים  רבי  של  מדמותו  הנלמדים  הערכים  את  יבחנו  התלמידים 
היום-יום שלהם.

מטרות בזיקה להישגים הנדרשים בחינוך הלשוני
רצ”ב נספח.

מהלך הפעילות 
 - במקביל  או  רציפה  בעבודה  בהם  להשתמש  אפשר  עבודה.  כרטיסי  חמישה  להלן 

ב”תחנות”.

ביאור מילים קשות 
כתוב את הפירוש המתאים למילה.

ְּבִרּיֹות

זּוַלת

ָצנּוַע

כיצד מתואר בקטע הרב חיים דוד הלוי זצ”ל?

לומדים על הרב חיים דוד הלוי זצ”ל
ָהַרב ַחִּיים ָּדִוד ַהֵּלִוי זצ”ל ָהָיה ָידּוַע ְּכִאיׁש ָצנּוַע ]ֶׁשֵאינֹו ֵגֶּאה[, אֹוֵהב ֶאת ַהְּבִרּיֹות ]ְּבֵני 

ָאָדם[, ַמְקִדּים ְּבָׁשלֹום ּוַמְקִּפיד ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָּכל ָאָדם. 

ַרִּבי ַחִיּים ָּדִוד ַהֵלִּוי זצ”ל ָאַהב ֶאת ַהּתֹוָרה ְולֹוְמֶדיָה ְוָרָאה ֲחִׁשיבּות ַרָּבה ְלַחְּבָבה 
ְּבָׂשָפה  ֲחָכֶמיָּה  ַעל  ִסיּפּוִרים  ְלַסֵּפר  ִהְרָּבה  ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ַיְלֵדּי  ַעל  ]ִחָּבה, ַאֲהָבה[ 

ְנִעיָמה ּוְברּוָרה, ּוְלַתְּבָלם ]ְלהֹוִסיף ָלֶהם ְּדָבִרים מֹוְׁשִכים, ְמַעְנְיִנים[ ְּבַמֲעִׂשּיֹות שְֶׁיַּחְּבְבּו 
ֲעֵליֶהם ֶאת ִליּמּוד ַהּתֹוָרה.

ַרִּבי ַחִיּים ָּדִוד ַהֵּלִוי  זצ”ל, ָהָיה ָידּוַע ְּבֲאַהָבתֹו ָהַרָבּה ָלָעם ֶׁשִהְתַקֶּבץ ]ִהְתַאֵּסף[ ּוָבא 
ְוָלֵכן ָרָאה ֲחִׁשיבּות  ]ְלָהֵקל ֳעֵליֶהם[  ְלַרְווָחָתם  ָדַּאג  ִמָגּלּויֹות ַרּבֹות ]ְמֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות[ 
ֵּבין ִאיׁש  ֲהָדִדי  ְוָכבֹוד  ְּבַיַחד[, ְּבֲאַהַבת ַהּזּוַלת ]ָהָאָדם ָהַאֵחר[  ]ִהְתַחְבּרּות  ְּבַאְחדּוָתם 

לֹום ִיְתַקֵיּם ָּתִמיד ֵּביֵניֶהם.  ְלֵרֵעהּו ]ַלֲחֵברֹו[ ְּכֵדי ֶׁשַהָׁשּ
ָהַרב ַחִיּים ָדִּוד ַהֵּלִוי ָּכַתב ְסָפִרים ַרִּבים ֶׁשעֹוְסִקים ַּבֲהָלָכה ּוְבַהְסָבָּרה ְּכדּוְגַמת 

ֵלם” ְׁשִּמֶמנּו נֹוָצר ִקיצּור ׁשּוְלָחן ָערּוְך.  “ְמקֹור ַחִיּים ַהָׁשּ
ַרִּבי ַחִּיים ָדִּוד ַהֵלִּוי זצ”ל, ָזָכה ַּבּתַֹאר ַהֲחׁשּוב “ָחָתן ְּפָרס ִיְׂשָרֵאל” ּוִבְפָרס ָהַרב 
קּוק ַעל ְסָפָריו ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ַמְרִאים ֵּכיָצד ֶאְפָׁשר ְלַׁשֵלּב ֶאת ַהּתֹוָרה ִעם ֲחֵיי 

ָהָאָדם ַהּמֹוֶדְרִני ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
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לומדים על הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

כרטיס מידע
הרב חיים דוד הלוי נולד בתאריך י”ח בשבט תרפ”ד )24 בינואר 1924( וגדל 

מהעיר  משפחתו  עם  עלה  משה,  אביו,  שבירושלים.  משה”  “אוהל  בשכונת 

בורסה שבטורקיה לארץ ישראל כשהיה בגיל 16.

אמו, ויקטוריה לבית קראקו, הייתה גם היא בת למשפחה שעלתה מטורקיה. 

בגיל תשע החל ללמוד בישיבת פורת יוסף, שם למד עד אמצע שנות העשרים 

לחייו.

העיר  של  הדין  בתי  אבות  וראש  הראשי  הרב  להיות  נבחר  תשל”ג  בשנת 

“מקור  של  האחרון  החלק  את  השלים   )1974( תשל”ד  בשנת  אביב-יפו.  תל 

זה,  ספר  מתוך  הלכות  ליקוט  לאור  הוציא  מכן  לאחר  ושנה  השלם”,  חיים 

הנקרא “קיצור שולחן ערוך מקור חיים”. ליקוט זה התקבל במערכת החינוך 

הממלכתית דתית והוא משמש כספר לימוד הלכות עיקרי.

נפטר בי”ב באדר תשנ”ח )10 במרץ 1998(.

לומדים על הרב חיים דוד הלוי זצ”ל

תעודת זהות
השלם את הפרטים החסרים בהתאם לכרטיס המידע המצורף.  

מדינת -ישראל

משרד-הפנים

תעודת-זהות

ָהַרב ַחִיּים ָדִּוד  ֵׁשם ְּפָרִטי: 

ַהֵלִּוי       ֵׁשם ִמְׁשָּפָחה: 

ַּתֲאִריְך ֵליָדה ִעְבִרי:    

ֶאֶרץ ֵליָדה:    

ֵׁשם ָהָאב:    

ֵׁשם ָהֵאם:     

ִעיר ְמגּוִרים:   

ִנְפָטר ְּבַתֲאִריְך:    
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לומדים על הרב חיים דוד הלוי זצ”ל

“הלכה אחת לכל העדות”

הרב חיים דוד הלוי, שחי בדורנו, היה רבה הראשי של העיר ראשון לציון ואחר 

כך של תל אביב-יפו. הרב היה ָעַנו ]ָצנּוַע, ֶׁשֵאינֹו ֵגֶּאה[ וידוע בגדלותו בתורה.

הרב חיים דוד הלוי ראה שבבתי הספר בארץ יושבים באותה כיתה ילדים מעדות 

שונות )שעלו מארצות שונות, ולהם מנהגים שונים( ולומדים הלכות מספר של 

מנהגי האשכנזים בלבד, הכתוב בשפה קשה לילדים. כתוצאה מכך הילדים לא 

ידעו כיצד לנהוג, והתורה נראתה להם קשה ולא נעימה. 

קיצור שולחן ערוך “מקור חיים”, שיש בו הלכות לכל  הרב החליט לכתוב את 

העדות והוא כתוב בשפה ברורה. המייחד את הספר הוא השילוב בין דברי ֲהָלָכה 

)ִּדין, ְּכִפי ֶׁשָּצִריְך ִלְנהֹוג( לדברי ַאָּגָדה )דברי טעם והסבר להלכות(.

ספר זה נלמד ברוב בתי הספר הדתיים, הישיבות והאולפנות בארץ עד ימינו.

לומדים על הרב חיים דוד הלוי זצ”ל

ִמי ַהְדּמּות ַּבְּתמּוָנה?

השב )היעזר בטקסט המידע המצורף  “הלכה אחת לכל העדות”(.

הרב חיים דוד הלוי היה הרב הראשי של שתי ערים. כתוב את שמות הערים.  .1

מהו שם ספר ההלכה שכתב רבי חיים דוד הלוי?  .2

מהי “הלכה”?    .3

מהם “ִּדְבֵרי ַאָּגָדה”?   .4

רבי חיים דוד הלוי היה “ידוע כאדם ָעָנו”. מה פירוש המילה “ָעָנו”?   .5

כתוב:

ְרָּכִזי ֶׁשל ָהַרב ַחִיּים ָדִּוד ַהֵלִּוי זצ"ל ָהָיה... ַהּתֹוַאר ַהֶמּ
א. ַרב ֵּבית-ֶסֶפר

ב. מֹוֵהל
ג. ָהַרב ָהָראִׁשי ְלֵּתל ַאִביב

ד. מֹוֶרה
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ָרָכה, ְוָכל ַהֶנֱּהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזּה ְבֹּלא  "ָאסּור לֹו ָלָאָדם שֵֶׁיָּהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזּה ְבֹּלא ְבּ
ִאּלּו ּגֹוֵזל להקב"ה ּוְכֶנֶסת  ָרָכה ְכּ ל ַהֶנֱּהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזּה ְבֹּלא ְבּ ָרָכה - ָמַעל ]...[ ָכּ ְבּ

ִיְשָֹרֵאל" )תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף לה, עמוד א(

רציונל 
הרב חיים דוד הלוי זצ"ל ראה חשיבות רבה בלהנחיל לילדי ישראל את המצוות, ופעל 

רבות במהלך חייו לחבב עליהם את קיומן. כחלק מתהליך הטמעת נושא "הכרת הטוב 

והמטיב" בחרנו  ללמד את נושא "ברכות הנהנין" ]ברכות - מלשון ברכה, הנהנין - מלשון 

שלנו  ולדרך  עלינו  משפיע  שה'  לטוב  הלב  תשומת  את  ניתן  הברכות  בעזרת  הנאה[. 

להודות לו מתוך כוונה ומתוך הכרת השפע שניתן לנו ]נדגיש את ההבדל בין הברכות - 

עץ, אדמה, מזונות, המוציא ושהכול[.

ועל החסדים  נושא הנגזר מתוך משנתו של הרב, שהכיר בצורך להודות על הטוב  זהו 

שנעשים עמנו.  נקודת המוצא, שלפיה "הלכה אחת לכל העדות", תשמש עבורנו אבן 

דרך בתהליך ההטמעה של חיבוב המצוות וקיומן.

מטרות  
התלמידים יכירו את דמותו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל  על סמך סיפורים של מכריו   

ובני משפחתו.

התלמידים יבינו את הקשר בין "הכרת הטוב" ל"ברכות הנהנין".  

בקרב התלמידים יתעורר רצון להודות על הטוב.   

מטרות בזיקה להישגים הנדרשים בחינוך הלשוני 
רצ"ב נספח

מהלך הפעילות 

שלב א: הצגת הנושא

המורה יספר לתלמידים את הסיפור שלהלן:

הרב חיים דוד הלוי שימש כרב העיר ראשון לציון בשנים שלאחר קום המדינה, 
שנים שבהן הגיעו עולים רבים מכל קצווי תבל.

הספר  שבבתי  וראה  בעיר  השונים  הספר  לבתי  הרב  הגיע  תפקידו  במסגרת 
של  מספר  הלכות  ולומדים  שונות  מעדות  ילדים  כיתה  באותה  יושבים  בארץ 
מנהגי האשכנזים בלבד, הכתוב בשפה קשה לילדים. כתוצאה מכך הילדים לא 

ידעו כיצד לנהוג, והתורה נראתה להם קשה ולא נעימה.

הרב החליט לערוך מחדש את ספרו "מקור חיים" ויצר את "קיצור שולחן ערוך 
מקור חיים", שיש בו הלכות לכל העדות והוא כתוב בשפה ברורה.

המורה יציג בפני התלמידים את ספרו של הרב חיים דוד הלוי, "קיצור שולחן ערוך 

מקור חיים", ויספר על אודות הרב ועל אודות מפעלו למען בניית קודקס הלכתי שלם 

שיכול לשמש את עדות ישראל השונות.

שלב ב: שלושה עשר כרטיסי עבודה  « « «

“הטוב והמיטיב” 21
ברוח הרב חיים דוד הלוי
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ִּבְרַּכת ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו

"ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו" ְמָבְרִכים ַעל:

ָּכל ַהַּמְׁשָקאֹות חּוץ ִמַּיִין ּוִמיץ ֲעָנִבים, ְּכמֹו: ַמִים, ָחָלב,  א. 

ׁשֹוקֹו, ֵנס ָקֶפה ָועֹוד.

ָּכל ַהַּמֲאָכִלים ַהָּבִאים ִמן ַהַחי, ְּכמֹו ָּבָׂשר, ָּדִגים ָועֹוד. ב. 

ֵהם  ִמַּמה  ִנָּכר  ְוֹלא  צּוָרָתם  ֶאת  ֶׁשִאיְּבדּו  ַמֲאָכִלים  ג. 

ֲעׂשּוִיים, ְּכמֹו: ֻסָּכר, ׁשֹוקֹוָלד, ִריָּבה ָועֹוד.

כתוב את המילה המתאימה )היעזר בתרמילון(  

"ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו" ְמָבְרִכים ָעל:

ממתקיםמשקאותמאכלי חלבמן החי

תרמילון: 
ִמיץ,  ָּדִגים,  ֵנס-ָקֶפה,  ׁשֹוקֹו,  ָחָלב,  ְקִציָצה,  עֹוף,  קֹוָלה,  ַמִים, 

ַנְקִניִקָּיה, ִמיְלִקי, ַמֲעָדן, ֻסָּכִרָּיה, ַמְסִטיק, ׁשֹוקֹוָלד

» » »
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כתוב את המילה המתאימה )היעזר בתרמילון(  

ַעל ָמה ֲאָבֵרְך:

“ּבֹוֵרא ְּפִרי 
ָהֲאָדָמה”

“ֶׁשַהּכֹל ִנְהָיה “ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ”
ִּבְדָברֹו”

תרמילון: 
ַמִים, ַּתּפּוז, ַּתּפּוַח ֲאָדָמה, ִמְׁשֵמש, ֶאְׁשּכֹוִלית, ַּתּפּוַח, ְקֶלַמְנִטיָנה, 

ֲאַפְרֵסק,  ָחָלב,  ַאָּגס,  ָאָנָנס,  ְשִזיף,  ַעְגָבִנָּיה,  ִמיְלִקי,  ְמָלְפפֹון, 

ֲעָנִבים, ָּבָנָנה, ָּתָמר, ְּתֵאָנה, ׁשֹוקֹוָלד, ָּדִגים, ׁשֹוקֹו

ִנְמָצא ֶאת ַהְּפִרי:

ִּבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה

מי אני?המילה התבלבלה...

ספראק

שמשמ 

נאתה

זיפש

שכאולתי

סקש

נבימע

מרת

זופת

פותח

תרמילון: 
ֲאַפְרֵסק,  ְשִזיף,   ַּתּפּוַח,   ֵאְׁשּכֹוִלית,  ִמְׁשֵמׁש,  ַּתּפּוז,  ֶׁשֶסק, 

ֲעָנִבים, ָּתָמר, ְּתֵאָנה



200
״אני מאמין גדול בחינוך״

ד
ח

מיו
ך 

נו
חי

ִנְמָצא ֶאת ַהָּיָרק:

ִּבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה

מי אני?המילה התבלבלה...

רזג

צבל

מגהב

חופת האמד 

גביהענ

פמלונפ

תרמילון: 
ָּבָצל , ַגְּמָּבה, ַעְגָבִנָיּה, ַּתּפּוַח-ֲאָדָמה, ֶגֶּזר, ְמָלְפפֹון

ִּבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ

לפני שאוכלים ֵּפרות שעל העץ גדלים מברכים:
“ָּברּוְך... ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ”

ֵּפרֹות ַהֶנֱאָכִלים ְּבִלי ְקִלָּפה:  .1

 ,_________ ,__________ ,_________  

.___________

ֵּפרֹות ַהֶנֱאָכִלים ִעם ְקִלָּפה:  .2

 ,_________ ,__________ ,_________  

תרמילון: 
ָאָנָנס,  ְׁשִזיף,  ְקֶלַמְנִטיָנה,  ַּתּפּוַח,  ֶאְׁשּכֹוִלית,  ִמְׁשֵמׁש,  ַּתּפּוז, 

ֲאַפְרֵסק
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ִּבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה

ְּכמֹו:  ָלֲאָדָמה,  ָקרֹוב  אֹו  ָּבֲאָדָמה  ֶׁשָגַּדל  ָיָרק  ָּכל 
ֵמָחָדש  אֹותֹו  ָלַטַּעת  ְוָצִריְך  ָּבָננֹות,  ֶׁשל  ָנמּוְך  ִׂשיַח 

ָּכל ָׁשָנה, ְמָבְרִכים ָעָליו ְּבָרָכה ִראׁשֹוָנה -

“ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה”.

ֵאּלּו ְיָרקֹות אֹוְכִלים ְּבִלי ִּביׁשּול?  .1

.___________ ,_________ ,__________ ,_________  

ֵאּלּו ְיָרקֹות אֹוְכִלים ְּבִלי ְקִלָּפה?  .2

.___________ ,_________ ,__________ ,_________  

ֵאּלּו ְיָרקֹות אֹוְכִלים ִעם ְקִלָּפה?  .3

.___________ ,_________ ,__________ ,_________  

ָמַתי ָאנּו אֹוְכִלים ֶאת:

ִּבְרַּכת ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה

ֶהָעִליםַהֶּזַרעַהּׁשֶֹרשַהְּפִרי

ּכּוְסָּבָרה,  ָׁשִמיר,   ַעְגָבִנָיּה,  ָּבָצל,  ְמַלְפפֹון,  ֵמלֹון,  ָׂשֶדה,  ּתּות 

ָּבָטָטה,  ֲאַבִּטיַח,  ַּגְרִעיֵני  ֲאַבִּטיַח,  ֶּפְטרֹוִזיְלָיה,  ְּכרּוב,  ֶסֶלק, 

חּומּוס, ַחָּסה, ָּבִזיִליקּום
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מתח קו מהפרי אל העץ.  

“ָּברּוְך... ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ” ְמָבְרִכים ַעל: ִּבְרכֹות ַהֶּנֱהִנין

"ָּברּוְך...ַהּמֹוִציא ֶלֶחם
ִמן ָהָאֶרץ"

“ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן”

“ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה”

“ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות”

“ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ”

“ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו”

גזור והדבק בהתאם.
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הקף בעיגול את התמונה המתאימה.  

השלם את הברכה המתאימה “ָּברּוְך... ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה” ְמָבְרִכים ַעל:

." "ָּברּוְך ַאָּתה.... ַהּמֹוִציא 

." "ָּברּוְך ַאָּתה.... ֶׁשַהֹּכל  

." "ָּברּוְך ַאָּתה.... ּבֹוֵרא   

." "ָּברּוְך ַאָּתה.... ּבֹוֵרא   

." "ָּברּוְך ַאָּתה.... ּבֹוֵרא   
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מטרות בזיקה להישגים הנדרשים בחינוך 
הלשוני, בהתאם לרמות התפקוד השונות:

קריאה
תמונות    תצלומים,  לבין  כתובות  מילים  בין  )יקשרו  כתוב  בטקסט  משמעות  הבנת 

וסמילים(

פירוש והבהרת משמעות של מילים כתובות )מבהיר מילה מתוך ההקשר הסמנטי   
בפסקה(

את    המלוות  תמונות  באמצעות  מידע  )יפיק  כתוב  מטקסט  בסיסי  מידע  הפקת 
שאילת  באמצעות  מידע  )יפיק  לתמונות(,  בהקשר  לשאלות  מענה  תוך  התוכן, 

שאלות, ומשחזר במילים שלו את המידע שבטקסט(

בהקשר    מילים  הבנת  עולם,  לידע  קישור  הטקסט:  של  הגלויה  המשמעות  הבנת 
)בהתאם לרמות התפקוד השונות(

הבנת המשמעות הסמויה של הטקסט: הבנת מטרת הטקסט, הסקת מסקנות  

ידע לשוני
שימוש במילון להבהרת משמעות מילים בטקסט: חיפוש במילון, העשרת אוצר   

מילים )איתור מילות מפתח במילון על פי סדר האל"ף-בי"ת במילון תקני(

הבחנה בקשרי המשמעות בין המילים  

מתן תשובה עניינית לשאלות מידע: מי? מה? מתי? ולשאלות תוכן מטקסט  

האזנה ודיבור
מתן    ובדיון;  בשיחה  בלמידה,  השתתפות  למידה:  בתהליכי  יזומה  השתתפות 

תשובות לשאלות בנושאים הנלמדים

מתן תשובה עניינית לשאלות מידע: מי? מה? מתי? ולשאלות תוכן מטקסט  

מתן תשובות ענייניות לשאלות בהקשר הנלמד: מתן תשובה עניינית לשאלה על   
מידע גלוי המוזכר בחומר הנלמד

 השתתפות פעילה ועניינית תוך שימוש בשפה המותאמת להקשר, לקהל היעד   

ולמטרה

כתיבה
שימוש מושכל במערכות של סמילים מוסכמים לקידום ההשתתפות בלמידה:   

קישור בין תצלום לבין תמונה, פריט מוחשי, סמל מוסכם למילה כתובה

לפריטים    כתובות  מילים  בין  קישור  גלובליות:  כתובות  במילים  מושכל  שימוש 
מוכרים ורלוונטיים מתחום התוכן הנלמד בכיתה

כתיבת תבניות מילים לוגו-גרפיות של מילים מתחום התוכן הנלמד בכיתה  

כתיבת תשובה לשאלה: שאלה סגורה/פתוחה שתשובתה מצויה בטקסט )תשובה   
במילה אחת לשאלה סגורה ותשובה בת עד משפט לשאלה פתוחה(




