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משימה 
לתלמיד, 
 כיתה ה

 

  בס"ד

  מסע של ברכות
  

  ,יקרי� תלמידי�

מתו�  ,שלמדת� בכיתה ברכות לכותבִה  כ�של קיאותה�ְ את  לבחו� תוכלו בהש משימה לפניכ�

   .של הרב חיי� דוד הלוי 'מקור חיי� קיצור שולח� ערו�'הספר 

  '. הלכות ברכות'בנושא סלול במשימה זו תכינו משחק מַ 

   :את הפרטי� האלה המשחק יכלול

  ;על הלכות ברכות שאלות ותשובות שבה�יות רטיס%ַ   .1

  ;קבוצהלוח משחק ל  .2

  ;ת משחקית� מתקדמי� על הלוח וקובימשחק שִא י לֵ %ְ   .3

  ;הוראות למשחק  .4

   אריזה למשחק.  .5

  ְשַתְמש. ְ�ֶאְמָצֵעי הֵעזר הֵאלה:כדי לבצע את המשימה ִה 

  ;דפי המשימה  �

  ;'קיצור שולח� ערו�'ברכות מתו� הלכות   �

  ;י כתיבהלֵ %ְ   �

  ;ציורי לֵ %ְ   �

  .י� ודבקירמספָ  �
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 מסע של ברכות

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        חיבור שאלות ותשובותחיבור שאלות ותשובותחיבור שאלות ותשובותחיבור שאלות ותשובות    ––––    1111שלב שלב שלב שלב 
  

   בכיתה אישיתעבודה 

 :האלהברו שאלות ותשובות בנושא ברכות לפי ההנחיות חַ 

(ארבע  שחיבר שיב על השאלותמסוגי� שוני� ויָ שאלות ארבע בר בעצמו חַ יכל תלמיד   �

  מהמורה. ְתקבל הנושאי� שהקבוצה מבי� דאחנושא בתעסוק ל שאלה כ .תשובות)

של כל  את מראה המקו� מציינתו ,ברכות לפי נושאי�הלכות את ה מפרטת שלפניכ�טבלה ה  �

  .מקור חיי� 'קיצור שולח� ערו�'ב אחד מהנושאי�

  הסעיפי� שנלמדו  הפרק  הנושא  

  ד–א  לא  מחמת הסעודה דברי� הבאי�  1

  כב, כד–ב, יט–א  לט  דג�הני יברכה אחרונה על חמשת מ  2

  ז–א  מה  'מיני�הרות שבעת 3 ּ ֵ'די� קדימה בברכת   3

  ח–א  לז  'ברכת המזו�'הלכות   4

  ו, יג–א  מג  ברכה אחרונה  5

  א, טו  מח  'שהחיינו'ברכת   6

  ח–א, ו  נ  'הגומל'ברכת   7

  ג–א  מט  'על הנסי�'ברכות   8

  ד, ח  נא  'היהראי'די� ברכת   9

  יג–ט ג,–א  נב  ברכות על מעשה בראשית  10

  א  ג  'אשר יצר'ברכת   11

  
  ברו שאלות מסוגי� שוני�. , וחַ 3בעמוד ש שאלות לסוגיהיעזרו בדוגמאות  �

  תבו את השאלות והתשובות על דפי טיוטה.%ִ   �

  הקפידו על ניסוח ברור של השאלות והתשובות.   *  שימו לב:

  .'לא'או  'כ�'הימנעו מכתיבת שאלות שהתשובה עליה� היא   *  

מנו ו את מראה המקו� המדויק בספר 'קיצור שולח� ערו�' (פרק וסעי:) שִמ ציינ  *  

  הבאת� את הרעיו� לשאלה ולתשובה. 

  ִ%תבו את השאלות והתשובות על דפי טיוטה.  �
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 מסע של ברכות

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

  לסוגי שאלות דוגמאות
  

  של ההלכהביצוע האופ� ב העוסקתשאלה 

 סלטי ירקות וקינוחי�מוגשי�  ,לארוחהויושבי� ידיי� שנוטלי� אחרי בסעודת השבת,   . 1

  . מסוגי� שוני�

ואילו ה� הברכות  ,יש לבר� לפני אכילת הסלטי� והקינוחי�שראשונות הברכות ה� האילו   

  אכילת�? שיש לבר� אחריאחרונות 

 (פרק לא סעי: ב)

  זיהוי מקרהשל  ותשאל

  ?'מקדי� לבר� על החביב עליו': היא ההלכה באיזה מקרה  . 2

  (פרק מה סעי: ב)

  ?'ברו� אתה ה' אלוקינו...'זה אירוע אנו מברכי�: באי  .3

  פרק נב סעי: ט)(

  � קודמת לברכה הראשונה על הלח�?באיזה מקרה הברכה הראשונה על היי  .4

  (פרק מה סעי: ז)

  שאלת ידע

  אלה: קביעת מזוזה, פדיו� הב� ותקיעת שופר המצוות המה המשות: לברכות על   . 5

  בראש השנה?

  (פרק מח סעי: א)
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 מסע של ברכות

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        ניסוי השאלות והתשובותניסוי השאלות והתשובותניסוי השאלות והתשובותניסוי השאלות והתשובות    ––––    2222ב ב ב ב שלשלשלשל

 

  הערכה עצמית

  דקו:ברת� ו�ִ יקראו את השאלות והתשובות שח

  ?'קיצור שולח� ערו�'הא� השאלות אכ� עוסקות בנושאי� המופיעי� ב •

  הא� השאלות מסוגי� שוני� (ידע, זיהוי מקרה וביצוע ההלכה)? •

  הא� השאלות מנוסחות בבהירות ובדייקנות? •

 לשאלות?הא� התשובות מתאימות  •

  

  בכיתהבקבוצות עבודה 

 ותברור כל השאלותדקו א� לשאר חברי הקבוצה ו�ִ שכתבת� השאלות כל אחת מקריאו הַ  •

  לה�. 

•  ִ� ?,'קיצור שולח� ערו�'בהפסיקה  א� התשובה מדויקת לפיאת התשובה, והחליטו: הדקו יחד 

  הא� יש רק תשובה אחת לשאלה?

 .את השאלות והתשובות תקנו –א� יש צור�  •

 גישו את טיוטת השאלות והתשובות שהכנת� למורה לבדיקה. הַ  •

את השאלות והתשובות כ� יתק� כל אחד מ .עבודתכ� לעתקבלו הערות  לאחר בדיקת המורה •

 .קבל מהמורהילפי המשוב ש חיברש
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 מסע של ברכות

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

        המשחקהמשחקהמשחקהמשחקרטיסיֹות ורטיסיֹות ורטיסיֹות ורטיסיֹות והכַּ הכַּ הכַּ הכַּ הכנת הכנת הכנת הכנת     ––––    3333שלב שלב שלב שלב 
  

  עבודה אישית בכיתה

 משחק. שאלות ותשובות לשל הכינו כרטיסיות 

  .'קיצור שולח� ערו�'במתאי� , כולל מראה מקו� כרטיסייהגבי תבו כל שאלה ותשובה על %ִ   �

שמותיכ�  לכתוב את כרוזִ (שמופיע בה� השאלה נושא לפי שטו אות� וַק צבו את הכרטיסיות עַ   �

  .)על גבי הכרטיסיות

   הקפידו על כתב יד גדול וברור.  

  הגישו למורה את הכרטיסיות המוכנות לבדיקה.  

 בכיתהבקבוצות עבודה 

כרטיסיות שיתאי� למשחק �ַ  ,לפי בחירתכ� ,מסלולמשחק ללוח ע� חבריכ� לקבוצה הכינו   �

קודה קבועה יש מסלול צעידה קבוע. הצעידה מתחילה בנ במשחקי מסלולשהכנת�. 

ראשו� לנקודת הסיו�, נקודת הסיו�. מטרת המשחק היא להגיע  – ומסתיימת בנקודה קבועה

  .במסלולעונה נכו� יכול להתקד� רק מי שו

   .8 בעמודשמשחק ללוחות דוגמאות בו 7בעמוד שסוגי� של משחקי מסלול בתוכלו להיעזר   

  . )'ברכות'נושא לַ האיורי� צריכי� להתאי� ( , איירו וקשטו אותוהמשחק ללוחכותרת תבו %ִ   �

  משחק: כֵלי כינוהָ   �

o 'בסביבה, כמו פקקי� של בקבוקי� אפשר להכינ� מחומרי� ש :'צועדי�'או ' חיילי�

 ,או מקרטו� 'פימו'מ ,מפלסטלינה אות� ג�כסי� של טושי� ועטי�. אפשר להכי� ִמ ו

  .את תוכני המשחקאמצעות� ולבטא ב

o טבע, ספרי�, מגלגל מזל (שעו� כלשהו), סביבו� שעליו ִמ  ת,קוביו דמי�:ַק ורמי� ְמ ג

 ')עצור', 'חזור', 'התקד�'(ובות ת התשנ.הקשורי� לנכוֹ סכמי� על המסלול סימני� מ.

 ועוד.

את ו משחקהי כלֵ הכרטיסיות שהכנת�, את  אתבה לשי� אריזה למשחק ו תוכלו להכי�  �

   .משחקלַ קובייה ה

 . בעמוד הבא , לפי ההנחיותכתבו הוראות למשחק שהכנת�  �

  במשחק שהכנת�.להנאתכ� חק תוכלו לשַֹ  בסיו� המשימה
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 מסע של ברכות

שלבי 
 המשימה

  בס"ד

  ברכות''מסע של משחק הוראות למידע ו

    : המשחק ש�

    שמות יוצרי המשחק: 

  

    תיאור המשחק: 

    

    

    

  

    המטרה הלימודית של המשחק: 

    

    

  

    כיצד משחקי�?  :המשחק כללי

    

    

    

  

     ?למי מיועד המשחק

  

     :במשחק מספר המשתתפי�

  

  : חלקי המשחק

      א.

      ב.

      ג.

      ד.

    ה.
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 מסע של ברכות

שלבי 
  סוגים של משחקי מסלול המשימה

  

  פתוח מסלול

  .סיו� ונקודת התחלה נקודת בו שיש מסלול

  .הסיו� לנקודת ראשו� להגיעהיא  פתוח במסלול המשחק מטרת

  .'ההר ראש אל', 'וחבלי� סולמות' :פתוח מסלול למשחקי דוגמה

  

  סגור מסלול

 נקודת מסומנת תי�לעִ . סופית=אי� היא הצעידה סגור במסלול

 נקודתאת  לבחור יכול משתת: כלכלל =, אבל בדר�ההתחלה

  .שלו חלההתה

או , סקיותהִד , הנקודות ֵמרב את לצבורהיא  המשחק מטרת

ברשותו נקודות, ִדסקיות או  שאי� הראשו� להיות :או, הכרטיסי�

  .אחרת הצעה כל :או, כרטיסי�

  '.מונופול' :סגור מסלול למשחק דוגמה

  מבו� מסלול

  .כיוונית=רב חשיבה פיתוח המעודד מסלול

 לצבירת או להתקדמות משחק יותאסטרטג לפתחהיא  המשחק מטרת

  .נקודות

 במהל� הנרכש המידע לפי או המשימות לפי נקבע המסלול אור�

  .המשחק

  שאנ� מכללת, משאבי� מרכז, יהושע לתמי שמורות לד: זה הזכויות כל  ©
http//:app.shaanan.ac.li/kria/maslul/mischake%20maslul.htm  
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 מסע של ברכות

  בס"ד

שלבי 
  לוחות משחק לדוגמה המשימה

  1 תבנית

  

  2 תבנית

  

  

  3 תבנית

  

  


