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 משימה
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

  בס"ד

  תבָּ שַ ת הצרוֹ אוֹ 
  

  רי�,קלמידי� יְ ת

 ֵניש חורִלב ֲעליכ� ִיהֶיה וז מ�ימה!. בתשַ ה כֹותְ!ִהל תעֹוֶסקש �ימהמ ִלפֵניכ�

 ַעצמוֹ  ֵחֶפ)ה את ָהביאל ות%כל. כיתה!ַ  ַהציָג�%ל בתשה כֹותלִהל %רי�שקש ֲחפצי�

  .חֶדתי%מ ַתֲער%ָכה! �אתֵהבש ֲחָפצי�ה תא ַתציג% מ�ימהה ְ!סי(%�. לוש נהתמ% אוֹ 

  

  :ִהְשַתמש% ְ!ֶאְמָצֵעי הֵעֶזר הֵאלהימה את המשֹ  עַ צֵ בַ די לְ (ְ 

  ;ימהי המשֹ +ֵ דַ   �

  ;הַשבת ִהְלכֹות  �

  ;י כתיבהלֵ (ְ   �

  ;רצי%י לֵ (ְ   �

  .בקי� ודֶ יַר ס+ָ ִמ   �
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 אוצרות השבת

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        ֲחָפצים לַשבתֲחָפצים לַשבתֲחָפצים לַשבתֲחָפצים לַשבת    ––––ָשָלב ַמקדים ָשָלב ַמקדים ָשָלב ַמקדים ָשָלב ַמקדים 

  

 %רי�שקה ָפצי�ח של מ%נֹותת אוֹ  ,בתלש ְקש%רי�ה ָפצי�ח ֵניש ביתֵמה ַהביא%

   : בתלש

פ) שיש בו חור בחֵ יש לבְ  !בימו לֵ שֹ  .רהמוהמ ַ!לת�יקש נֹוֵ�אה ְלפי ֶאחדפ) חֵ  ָ!חר%

  ת השבת.לכַ ִה י� את יֵ די לקַ � (ְ ֶר צוֹ 

 לִמנהג אוֹ  בתש כֹותִהל! נהשָ ה דת�ָלמש ֲהָלכֹותֵמה חת.ל %רָקשה ֵחפ) עוד ר%ָבח

  . בתשב ַ+חתֶכ�ִמש! ימוֹ ְלַקי ָנה%גש

 הָ+חִמשל ִהגיע% ֵאי� ר%ָ!ר .יתהכל ָהביאל !ַחרֶת�ש חָפצי�ה על רי�הוֹ ה ע� �ֹוֲחח%

  .חהפִמש! �כֶאצל שבתה ְליו� לה�שחד המי% רֶקשֶ ה %מה כ�לָ ש
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 אוצרות השבת

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        ַהכַנת ַדף ֵמידע ַהכַנת ַדף ֵמידע ַהכַנת ַדף ֵמידע ַהכַנת ַדף ֵמידע     ––––    1111ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב 

  
  בודה אישית בכיתהע

 ָקאוודַ  �ְ!ַחרתֶ  ַמדועַ  תהיבכ �כלַחבֵרי ַהסביר%ל �תשֵהֵבא ָפצי�הח את לַהציג ְ(די

 ָפצי�חֵמה ֶאחד ללכ ָהכינו ,השבת כֹותלְ לִה  קש%רי�ָפצי� הכחהֵאלה  ָפצי�החאת 

  מש�.שבהֶ  ַהנָחיֹותה ְלפי ֵמיָדע ד/

  :יָדעהמֵ  ד/ ִלכתיַבת ַהנָחיֹות

 . )פחֵ ה �שֵ  ואת מכ�ִש  את ֵמהַד+י�חד תבו בכל אֶ (ִ   �

. ֵחפ)ל %רהשהק הלכהֲ ה את ט%ַצטו ,ָער%� לח0וש !קיצ%רש בתשה כֹותִהל!ְ  ינ%ַעי  �

  .ָער%� לח0וש קיצ%רב ְסעי/האת ו הלכהֲ ה של מקֹו�ה ַמרֵאה את ַציינ%

   .ע�ה, הדי0 והטַ קֶר ר הִמ יא%תֵ ג� את  � ֶאפשרוִא  ,הלכהֲ ה את וריסבהַ   �

  ? וב י�ִמשַתמש שבתה ַמֲהַל�! יָמת :בשבת )פחֵ !ש את השימ%סבירו הַ   �

 ?בו י�ִמשַתמש ֵ(יצד? בו ִמשַתמש מי

 אוֹ  י%ַצר ָמתי, ָע�%י הוא ֶמרחוֹ  ֵמֵאיזה, לוש ייח%דיה ַמרֶאההאת : ֵחפ) כל ֲאר%תָ   �

  .%ְלמי ,ואות ָנת0 או אותו ָקנה מי ,ואות ֵהכי0 מי, ָנהִנק

 ַמהי יר%ַהסב. ְ!ָעָליו �שֵ  הומ כ�לָ ש חה+שִמ ל )פחֵ ה ִהגיעַ  ֵ(יצד ִ(תבו  �

  .בו ָקאוודַ  �ְ!ַחרת דועַ ומַ  ,כ�לָ ש חה+שִמ ה ֲעב%רוַ  ֲעב%רֶכ� ולשֶ  ָמע%תַמשה

א את ווקָ � דַ רתֶ בחַ  דועַ מַ  ָהבי�ל ַתֲער�ָכה� ְמַבקרי�ל רְי�פֵש  ֵמידעה ד� !ֵלב ִ�ימ�

  .בתשה ֵמִהְלכוֹת אחת קי��לְ  �רָקש "�ֵחפ השימ�ש ֵאי#פ" הזה והחֵ 

  .7 �ַעמ�דש ֵמידע ד�בנית לבתַ  ָעֵזריְלהֵ  ת�כל�, ִתרצ� ִא�
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 אוצרות השבת

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        ַתֲערּוַכת שבתַתֲערּוַכת שבתַתֲערּוַכת שבתַתֲערּוַכת שבת    ––––    2222ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב 

  

  בכיתה גותז��עבודה 

 את ַלֲחֵבָריו ָיציג ִמֶ(� חדאֶ  כלו ,חָפצי�ה לש ַתֲער%ָכה ָתכינ% �ימהמה �ֶהמשֵ ב

 את ַתרֵגלל ֲעֵליכ� ,ָכ�ל0 לִהת(ֹונֵ  יד(ְ . ֵחפ)ה על ֵמידעה ד/ ֶעזַרתב ֵהביאש צי�חפָ ה

  .�כֵמַחבֵרי דחאֶ  ִלפֵני חָפצי�ה ַהָצַגת

 ירלַהֲעב �תִהצַלח 3ֵכ0 ִא�ה: תַדע ַחַוות ִממנ% %ַבקש% חדאֶ  ַתלמידל ֵחפ)ה את ַהציג%

 )ֵחפ!ַ  �תְ!ַחר עַ ַמדו �כַלֲחֵבר ָ!ר%ר �הִא ? �תֵהֵבאש )הֵחפ לע ֶסרהמֶ  תא ָ(ָרא%י

  ? יתהכה ִלפֵני ֵחפ)ה ַהצַגת את ֵ+רשַ לשר ֶאפ יצד(ֵ  ?תהשב ַכתלִהל ר%ָקש אהו דוֵכיצ

  

  +יָתתית בודהע

 ד/ את ְתל% וא ָהניח% ֵחפ) כל ְלַצד. יתהכל �אתֵהבֵ ש חָפצי�ה כל של ַתֲער%ָכה ָהכינ%

  .ֲעב%רוֹ  �תהַכנש ֵמידעה

 חָפצי�ה את יתהכה ַתלמיֵדי .רִלש ָיציג ִמֶ(� ֶאחד כל .!תֲער%ָכה סי%ר כ%רעִ  ָ(ֵעת

!זַמ0  �כֵמַחבֵרי ַ!לת�יקש ֵעצֹותב ֵהיָעזר%. ֵהכי0ש ֵמידעה ֵ+ידַ  ֶעזַרת! ֵהביאש

 חָפצי�ה של הֶקשר מה ַחבֵריכ�ל יר%ַהס!. חָפצי�ה ַהצַגת את ִלפֵניה� �תֶ ִתרַגלש

  .�ֵהֵבאתש ַלחָפצי� ְ!נֹוֵגעַ  ֵאלֹוֵתיה�ש על ָענ%ו, בתשה ִהְלכֹותל



    

  

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

5

משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 אוצרות השבת

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        מיּון החָפציםמיּון החָפציםמיּון החָפציםמיּון החָפצים    ––––    3333ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב 

  בכיתה אישיתבודה ע

 הקש%רי� חָפצי� של .חת קבוצה .קב%צות ֵתישל ַתֲער%ָכההמֵ  חָפצי�ה את ַמיינ%

 ִמנָהגי�ל %רי�שהק חָפצי� של ניָיהְש  צהווקב בתש! ַקֵיי�ל ַחייבי�ש ִמצוֹותל

 ִא�. לו ַמתאיָמהה ת!ִמסֶגר ֵחפ) כל של ְשמו את בוִ(ת. בתשב ַ+חתיֹותִמש %ָמסֹורֹות

 רק �אֹות ִ(תבו), קיד%של ְגביעי� ֵניְש  המדוגל( ס%ג ואֹותמ חָפצי� ֵניְש  ַתֲער%ָכהב יש

  .הכַהֲעָר ל הד/ את מורהל %ַהגיש ..חת ַ+ע�

ש� התלמיד/ה ____________________

           

חָפצי� הקש�רי� לִמצווֹת 
  שַחייבי� לַקיֵי� בשבת

____________________________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

 נָהגי�חָפצי� הקש�רי� לִמ 
  בתשב ִמְ.ַ-חתיוֹת �ָמסוֹרוֹת

____________________________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 אוצרות השבת
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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ד

 

 אוצרות השבת

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

  ַתבנית ְלדף ֵמידע 
 

        

  

  לקיפול

����  

  לקיפול

   ֵש� התלמיד/ה           ג צָ � המ%שֵ 

    הְסעי/ בקצשו"ע 

    

    השימ%ש בשבת 

    

    תיא%ר המ%ָצג 

    

   הֶקשר האישי לֵחפ) 

    


