
 

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

ה 
ור
למ

ך 
רי
מד

– 
ה 

שנ
 ה

ש
רא

– 
ה 

ת
כי

ה
 

  בס"ד

  השנה ראש
  

  

  ידע קודם
כמה , המוזכרות בתפילת מוס� לראש השנה: ברכות מלכויות, זיכרונות ושופרותהמהות  הבנת .1

  ?מהיכ  מובאי� פסוקי המקורות ?כל ברכהיש בפסוקי מקורות 

 ?אילו ה  התפילות ?מתפללי� בראש השנה תפילות כמה .2

   מלכויות, זיכרונות, שופרותברכות ה שנושאה ,פרק ד משנה ו ,מסכת ראש השנהב המשנה .3

  ומחלוקת התנאי�.

  

  

  עדי המשימהי

מחזור התפילה של ראש במשנה במסכת לראש השנה, ב – במבנה של טקסט הלכתי התמצאות .1

  �;"ובתנ השנה

גילוי המבנה של תפילת מוס� לראש השנה באמצעות הבנת החוקיות שבה  – ופרשנות הבנה .2

 ;ר התפילהמחזוהמשנה ובי  בי  שהקשרי� והבנת 

 ניתוח מחלוקות במשנה לראש השנה; –ופרשנות  הבנה .3

 הבנת המשמעות המשותפת של הפסוקי� בתפילת מוס� לראש השנה; –ופרשנות  הבנה .4

ועל תרומתה לחוויית תפילת ראש  כתיבת סיכו� רפלקטיבי על המשימה –ורלוונטיות  ערכי� .5

 השנה של התלמיד;

  מידע בטבלה.ארגו  ה –הבעה בכתב  – מיומנות כללית .6

  התנאים לביצוע המשימה   
  ;ועבודה בזוגותעבודה אישית  .1

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

  

  ביצוע המשימהלהחומרים 
 , שבה אמצעי העזר האלה:'ראש השנה'המשימה לתלמיד  .1

 �;"ובה מסומני� הפסוקי� מהתנ תפילת מוס� לראש השנה –

  ;מיו  פסוקי�ל הטבל –

–  � . (כאפשרות להרחבת המשימה) "פסוק לי פסוק�"ד

  תפילה לראש השנה; מחזור .2
  .�"תנ ספר .3

  המצופה מהתלמידהתוצר   
משות� תוצר הברכות ולפי סדר הופעת  במחזור התפילה ( לפיובה הפסוקי� ממויני�  טבלה .1

  עובדי� יחד);השני תלמידי�  לש

  ראש השנה.המשנה ל� לפענח את בה� התלמידי� נדרשיש המשימהדפי  .2
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  מורי� יקרי�, 

 ,משנה ו תה למדו את פרק דימשימה זו היא משימת הערכה לאחר שבכ .ראש השנהבמשנה להעוסקת  הלפניכ� משימ

  העוסקת בברכות מלכויות, זיכרונות ושופרות. 

  סמו� לראש השנה.עליה המתבססת משנה זו נלמדת במסגרת ההגבר, א� מומל, ללמדה ולבצע את משימת ההערכה 

ברכות מלכויות, ההתלמידי� אל תפילות יו� הדי  בכלל ואל תפילת המוס� ו אתפעילות התלמידי� במשימה תקרב 

  ותפילת� תקבל ממד עמוק יותר. ,. התלמידי� יבינו את המשמעות העמוקה של קטעי התפילהבפרטזיכרונות ושופרות 

לשוב ולהציג לתלמידי� את שלושת המקורות: המשנה, ימה כדאי במששמתחילי� לפני  חזרה על החומר שנלמד:

 ,לבקש מהתלמידי� להביא לכיתה את המחזור שבו ה� מתפללי�אפשר והקשרי� ביניה�.  ,�"מחזור התפילה והתנ

  כרונות מלכויות שופרות.יולבקש מה� למצוא בו את תפילת ז

ע� התלמידי� ולהסביר  לקרוא אות� ,י המשימהחלק את דפיש ללתלמידי�:  "ראש השנהל המשנה"המשימה  הצגת

הערכת  , ג�המורה ו שללפי שיקול דעת, והערכת המורה, הערכה עצמית – לה� שביצוע המשימה הוא כלי הערכה

   .עמיתי�

בעזרת ראש השנה ל המשנהשל משמעות הלפענח את  וויתבקש "שנההִמ  ילש.ַ "ימלאו תפקיד של  י�במשימה זו התלמיד

  : במשנהמקד את התלמידי� בנושא אחר המופיע י. כל רמז רמזי� שלושה

את החוקיות , לגלות ראש השנהל נוספות לתפילת מוס�השלוש הברכות התלמיד יידרש לחקור את  – מבנה התפילה

  �."מובאות מ  התנההמאפיי  המשות� לכל  אתולמצוא  מובאי�ה הפסוקי�של בסדר ש

מהו המקרה, מיה� החולקי� ומהו הדי  במחלוקת אחת מבי  השתיי� התלמיד יידרש להבי   – מחלוקות שבמשנהה

  המוזכרות במשנה.

 שישולא פסוקי� בתפילה אלה התלמיד יידרש להבי  מהו הקריטריו  להכללת פסוקי�  – פורענותפסוקי� שאי  בה� 

  בה� פורענות.

  . שלושה שיעורי�כלאחר  להסתיי� צרי� וביצועה, יש כמה שלבי� משימהב

המשנה של פענוח ה – 4את שלב אבל  ,תלמידי� שני של בחברותא הביצוע משימת את להכי  לתלמידי� אפשרל כדאי

  יעשה כל תלמיד בעצמו., הסיכו� הרפלקטיבי  – 5ואת שלב  כולה

 מבוא
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   1 שלב עדיי

  �;"תנהו מחזור התפילה של ראש השנהמשנה במסכת לראש השנה, ה – התמצאות במבנה של טקסט הלכתי .1

הקשרי� הבנת ו שבה הבנת החוקיות באמצעותראש השנה לגילוי המבנה של תפילת מוס�  – רשנותהבנה ופ .2

 ;מחזור התפילהבי  בי  המשנה וש

  ארגו  מידע בטבלה. –הבעה בכתב  – מיומנות כללית .3

  1לביצוע שלב  התנאי�

  בזוגות בכיתהעבודה 

  1לשלב  החומרי�

 מחזור תפילה לראש השנה; .1

 �;"ספר תנ .2

 ;�"מהתנהפסוקי� ה מסומני� התפילה וב .3

 במשימה לתלמיד; 8 'עמ ,פסוקי�מיו  ל הטבל .4

5.  � במשימה לתלמיד. 9 'עמ ,פענוח מבנה התפילהלד

   1ת שלב הנחיות להעבר

 �."מחזור תפילה לראש השנה וספר תנבידיו כל תלמיד יחזיק 

כויות, זיכרונות הפסוקי� והמקורות המובאי� בברכות מלאת  ויכיר במחזור התפילההתלמיד יעיי   .1

זיהוי  לפישופרות ופסוקי זיכרונות, פסוקי ושופרות. התלמיד יידרש למיי  את הפסוקי� לפסוקי מלכויות, 

 וידגיש אות  בצבעי� שוני� ר2פ2ש, ר2 כ2ז, כ2ל2י� מהשורש לפיהוא יאתר . את מילת המפתח מפתחהת ומיל

  במדרי� זה. 1בנספח כתובי� � הפסוקי. )6–3 'עמ( במשימה לתלמידהכתובה על גבי התפילה 

 'עממיו  הפסוקי� (ל הטבלהמידע החסר באת  ישלי� הוא ולאחר מכ התלמיד יכיר את הברכות ויבי  אות   .2

להסביר לתלמידי� צרי� הטבלה. להשלמת הנחיות כתובות לתלמיד  במשימה 7במשימה לתלמיד). בעמוד  8

 .ריקי�ההתאי� להשלמת דוגמה כ ונית  להיעזר בה�הושלמו שחלק מ  התאי� בטבלה כבר 

מכל  ויעתיק כמה מילי�בטבלה  ובמקו� המתאי� ל פסוקהתלמיד ימק� כל  – גו� הטבלהה של השלמ •

 המקור לציטוטהדגיש בשלב ראשו . בחלק מהתאי� חסר אותה מילת המפתח שכלולה בה  שפסוק 

להציג לתלמידי� אפשר במקרה הצור� . והתלמיד יידרש להשלימו �)"(מראה המקו� של הפסוק בתנ

 �."הספרי� בתנ רשימה של ובובמדרי� זה,  3את נספח 

העליונה בטבלה את החסר:  הבשור השלי�התלמיד יידרש ל – שורת הכותרות העליונה ה שלהשלמ •

שכבר נתונה בטבלה). כמו כ  הוא  מלכויותבמקו� הנכו  (על סמ� הכותרת   שופרות ,זיכרונותהכותרות 

על הפסוקי� שכבר  י�הסבר(על סמ� ה של מלכויות טורהפסוקי� בשל הסבר היידרש להשלי� את 

 נתוני� בשני הטורי� השמאליי�). 

 הפסוקי� בכל קבוצה.מובאי� � "התלמיד יידרש לכתוב מאיזה חלק בתנ – הטור הימניהשלמת  •

 .במדרי� זה 2בנספח  מוצגת הטבלה המלאה •

 פענוח מבנה התפילה – 1שלב 



         

  

 

 4 רשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� –אמ"ה כל הזכויות שמורות לר© 

ה 
ור
למ

ך 
רי
מד

– 
ה 

שנ
 ה

ש
רא

– 
ה 

ת
כי

ה
 

  בס"ד

סוקי התורה, אילו ה� פסוקי כתובי� ואילו ה� פסוקי להסביר כיצד ידעו אילו ה� פיידרשו התלמידי�  .3

  :דרכי�שתי ב לענות על השאלהיוכלו  �הנביאי�. 

  � המצוי  במחזור."מראה המקו� של הפסוק בתנ לפי •

  :הפתיח המאפיי  כל קבוצת פסוקי� לפי •

 ."ובתורת� כתוב לאמר"או  "תורת�ככתוב ב": זה פסוקי� מ  התורה מובאי� במחזור אחרי פתיח –

   ."ובדברי קודש� כתוב לאמר": זה פסוקי� מ  הכתובי� מובאי� במחזור אחרי פתיח –

  ."ועל ידי עבדי� הנביאי� כתוב לאמר": זה פסוקי� מ  הנביאי� מובאי� במחזור אחרי פתיח –

כדי שהתלמידי� ) במדרי� זה 2(נספח  שהושלמההמורה לתלמידי� טבלה  יית בסיו� הפעילות בשלב זה  .4

יש להנחות את התלמידי� למסור להערכה  במידת הצור�.את הטבלה שלה� עצמ� ולתק   יוכלו לבדוק את

 את העותק המקורי ע� התיקוני�. 

 1בשלב  התוצר

  ;במשימה לתלמיד) 8(עמ'  טבלה למיו  פסוקי� שהושלמו בה כל הפרטי� הנדרשי� .1

2.  �  .במשימה לתלמיד) 9 'עמ( מבנה התפילה פענוחלד

  

 

 1הערכת שלב 

לה (זו שהתלמידי� בדקו את השלמתה בעצמ�), ואת השאלות בד� להערי� לפי המחוו  את הטב יש

במשימה לתלמיד, ולהחזיר אות  לתלמידי� ע� משוב בסיו� השלב  9לפענוח מבנה התפילה בעמ' 

  הזה.
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  2יעד שלב 

  ראש השנהבמשנה לניתוח מחלוקות  – הבנה ופרשנות

  2לביצוע שלב  התנאי�

  בזוגות בכיתה עבודה

  2לשלב  החומרי�

 המשנה; .1

 במשימה לתלמיד. 12 'עמ, במשנה ד� ניתוח המחלוקת .2

   2ת שלב הנחיות להעבר

  .הבמשנלנתח מחלוקת אחת מבי  השתיי� המופיעות  יש להורות לתלמידי�

 בלשונו מהו כתובוי ,במשימה לתלמיד 12 'עמ, במשנהניתוח המחלוקת לד� התלמידי� ישלי� את זוג כל 

  דעתו של כל תנא. לפיהמקרה המובא במחלוקת, מיה� התנאי� החולקי� זה על זה ומהו הדי  

  :לדוגמה

  מחלוקת א

  ש השנה כדי לצאת ראלכמה פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות יש לומר בתפילת מוס�   :המקרה

  ידי חובה?

  תנא קמא ורבי יוחנ  ב  נורי.  :החולקי�

�  פסוקי� בכל ברכה.עשרה לדעת תנא קמא חייבי� לומר   :הדי

שלושה פסוקי� מזיכרונות ושלושה , יוחנ  ב  נורי א� אמר שלושה פסוקי� ממלכויות רבילדעת 

  יצא ידי חובה.  –משופרות  פסוקי�

  מחלוקת ב

י� להקפיד על הסדר: קוד� פסוקי תורה, אחר כ� פסוקי כתובי�, אחר כ� פסוקי הא� חייב  :המקרה

  ובסו� פסוק מ  התורה?  נביאי�

  תנא קמא ורבי יוסי.  :החולקי�

� ,פסוקי� מ  התורהשלושה חשוב. בכל אחת מ  הברכות אומרי� תחילה לדעת תנא קמא הסדר   :הדי

פסוקי� מ  הנביאי� ובסו� פסוק מ  שלושה אחר כ�  ,פסוקי� מ  הכתובי�שלושה אחר כ� 

אבל א� טעה ובסו� אמר פסוק מנביאי� , מסכי� ע� תנא קמא שהסדר חשוב יוסי ביר התורה.

 בדיעבד יצא ידי חובה. –מהתורה  ולא

 2בשלב  התוצר

 �  במשימה לתלמיד) 12 'המחלוקת במשנה (עמניתוח לד

 

  

 2הערכת שלב 

  ע� משוב. שלב זה. המורה יחזיר לתלמידי� את התוצרהמחוו  לאחר סיו�  לפיתתבצע ההערכה 

 ניתוח המחלוקות במשנה – 2 שלב
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  3יעד שלב 

  בתפילת מוס� לראש השנהפסוקי� של ההבנת המשמעות המשותפת  – רשנותהבנה ופ

  3לביצוע שלב  התנאי�

  בזוגות בכיתהעבודה 

  3לשלב  החומרי�

 המשנה; .1

2.  �  במשימה לתלמיד. 13 'עמ, "תוכ  הפסוקי� בתפילה"הד

  3ת שלב הנחיות להעבר

� בברכת מלכויות בתפילת מוס� אינ� כלוליש שלא קראו עד כה,פסוקי� שני התלמידי� יכירו בשלב זה 

אינ� ראויי� להיכלל אלה מדוע פסוקי�  מה שלמדו במשנה לפילהסביר התלמידי� יידרשו  .ראש השנהל

 ומהולהיכלל בברכה  ראויי�ההפסוקי� של תוכ  היכתבו את המסקנה הכללית: מהו על כ� ה� נוס�  בברכה.

ולכתוב את  לדו  בנושאעודד את התלמידי� יה המורהתוכ  של הפסוקי� שאינ� ראויי� להיכלל בברכה. 

  תשובת� בד� המשימה.

 3בשלב  התוצר

  במשימה לתמיד) 13 'תוכ  הפסוקי� בתפילה (עמ

  

 

  

 3הערכת שלב 

  . התוצר יוחזר לתלמידי� ע� משוב.המחוו  לאחר סיו� המשימה לפיתתבצע ההערכה 

 תוכן הפסוקים בתפילה – 3שלב 
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  4שלב  ייעד

  �;"והתנ מחזור התפילה של ראש השנהמשנה במסכת לראש השנה, ה – התמצאות במבנה של טקסט הלכתי .1

והבנת  שבה ראש השנה באמצעות הבנת החוקיותלהמבנה של תפילת מוס� הכרת  – נותהבנה ופרש .2

  ;מחזור התפילהבי  המשנה ובי  שהקשרי� 

 ראש השנה;במשנה לניתוח מחלוקות  –הבנה ופרשנות  .3

  בתפילת מוס� לראש השנה.של הפסוקי� הבנת המשמעות המשותפת  –הבנה ופרשנות  .4

  4לביצוע שלב  התנאי�

  בכיתה יתאישעבודה 

  4לשלב  החומרי�

 המשנה; .1

 ;של המשימהבשלבי� הקודמי� שהושלמו עמודי� במשימה לתלמיד ה .2

  במשימה לתלמיד. 14 'עמ, "פענוח המשנה כולה"ד� ה .3

  4הנחיות להעברת שלב 

, כלומר את הפענוח משימהשל היש להנחות את התלמידי� לחזור ולבדוק את תשובותיה� בשלבי� הקודמי� 

� יוכלו להסביר בלשונ� תלמידיה ,במשנהחלקי� השוני� ה לשהפתרונות  לפימזי� בתעלומה. של שלושת הר

  :האלהנושאי� ב יעסוקכולה. ההסבר  המשנהאת 

פסוקי� (מתו�  שלושה�. כל קבוצה של "עשרה ציטוטי� ממקורות שוני� בתנ ישכל ברכה במבנה התפילה:  •

תורה, כתובי� או  – �"בתנכלשהו חלק מצוטטת מה ,יחידה אחת בעלת פתיח זהה היאהציטוטי�)  תעשר

 .נביאי�

  . במשנהניתוח אחת המחלוקות  •

 פסוקי� שאינ� קשורי� לפורענות. –מוס� הנושא הפסוקי� בתפילת  •

 4בשלב  התוצר

  )במשימה לתלמיד 14 'עמפענוח המשנה כולה (

  

  

 

  

 4הערכת שלב 

  .המחוו  לאחר סיו� המשימה לפיתתבצע ההערכה 

 פענוח המשנה כולה – 4שלב 
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  5יעד שלב 

תפילת ראש בזמ   ית התלמידועל תרומתה לחווי בת סיכו� רפלקטיבי על המשימהכתי –ערכי� ורלוונטיות 

 .השנה

  5לביצוע שלב  התנאי�

  עבודה אישית בבית

  5לשלב  החומרי�

  במשימה לתלמיד 15 ', עמרפלקטיבי של המשימהיכו� ס

  5הנחיות להעברת שלב 

  לו בבית הכנסת את תפילות החג.התלמידי� התפלואחרי שבכיתה דיו  מסכ� אחרי ראש השנה לערו� יש 

על מבנה תפילת מוס� התלמידי� : מה� הדברי� החדשי� שלמדו האלההמורה יעלה בדיו  את הסוגיות 

כיצד השפיעה המשימה על כוונת התפילה ? כולה המשנהלמדו על ה� מה ? ביצוע המשימהבזכות ראש השנה ל

מה היו התגובות ? ומה ספרו לה� דו במשימהבני משפחה במה שלמאו חברי� התלמידי� שיתפו  הא�? בחג

�  וכדומה. ?לשיתו

  את ד� הסיכו� והמסקנות.בכיתה יקריאו התלמידי� 

ויכתוב על הלוח את הרעיונות המרכזיי�  ,המורה יעודד את התלמידי� להעלות בדיו  בכיתה את מה שכתבו

  החשובי� שהעלו התלמידי� בכתיבת� ובשיח בכיתה.

  5בשלב  התוצר

  בכיתהושיח דיו  

 

  

  

  

  

 5הערכת שלב 

. לא תינת  הערכה לתלמיד המחוו  לאחר סיו� המשימה הסיכו� הרפלקטיבי לפיאפשר להערי� את 

  על השתתפותו בדיו  בכיתה.

  סיכו� של הערכת המשימה ראש השנה

  );1הערכה של הטבלה למיו  הפסוקי� והשאלות בנושא מבנה התפילה (בסיו� שלב 

  );2הערכה של ניתוח המחלוקות במשנה (בסיו� שלב 

  );3על תוכ  הפסוקי� בתפילה (בסיו� שלב  הערכה של השאלות

  הערכה של פענוח המשנה השלמה (בסיו� המשימה);

  בסיו� המשימה).אופציונלי, הערכה של הסיכו� הרפלקטיבי (

 סיכום ומסקנות – 5שלב 
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  ראש השנה.להפסוקי� בתפילת מוס� של משמעות ההבנת  – "פסוק לי פסוק""

  ראש השנה.  לפסוק מרשימת הפסוקי� המרכיבי� את הברכות בתפילת מוס� כל תלמיד יקבל מהמורה 

לאחר מכ  התלמיד יסביר ראש השנה. ל� ובתפילת מוס� "מראה המקו� שלו בתנ את ויציי את הפסוק  תלמיד יעתיקה

את התבנית לתלמידי� אפשר לתת  לש� כ�כיצד מתקשר הפסוק לראש השנה.  ויכתובאת הרעיו  המובא בפסוק 

 .במדרי� זה 4המופיעה בנספח 

הסברי� הבתפילת ראש השנה ע� אוגד  של כל הפסוקי� המרכיבי� את הברכות  יקבלו התלמידי�לקראת ראש השנה 

  �.החברי של

 הצעות להרחבת המשימה
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�  קריטריו

  ביצוע תרמ

  

  מטלה

  השגת היעד

5–6  

  קרוב להשגת היעד   

3–4  

  הדר" בתחילת

1–2  

התמצאות 

במבנה של 

 :טקסט הלכתי

במסכת  ,במשנה

לראש השנה,  

במחזור התפילה 

של ראש השנה 

  ""ובתנ

ציטוט הפסוקי� 

ומקורותיה� מתפילת 

מוס% לראש השנה, 

טבלה למיו� פסוקי� ב

  )1(שלב 

התלמיד השלי� 
בטבלה למיו  פסוקי� 
את רוב הפסוקי� ואת 

רוב המקורות 
  החסרי�.

התלמיד השלי� 
מיו  פסוקי� ל הבטבל

הפסוקי� מ כמחצית
   .החסרי� מקורותהו

התלמיד השלי� 
בטבלה למיו  פסוקי� 

מעט מהפסוקי� 
  והמקורות החסרי�.

השלמת נושא 

תפילת ב הברכות

 ,% לראש השנהמוס

  מיו� פסוקי�ל הבטבל

  )1(שלב 

התלמיד השלי� 
בטבלה למיו  פסוקי� 
את הנושאי� של שתי 

ברכות בתפילה (בשורת 
  הכותרות בטבלה).

  

התלמיד השלי� 
בטבלה למיו  פסוקי� 
את הנושא של ברכה 

אחת בתפילה (בשורת 
  הכותרות בטבלה).

  

התלמיד לא השלי� 

נושאי הברכות כלל את 

בטבלה למיו  בתפילה, 

  פסוקי�.

 :פרשנותוהבנה 

גילוי המבנה של 

תפילת מוס% 

ראש השנה ל

באמצעות הבנת 

שבה  החוקיות

הקשרי�  והבנת

בי� המשנה ש

מחזור בי� ו

  התפילה

זיהוי מילות הפתיחה 

המאפיינות את 

הפסוקי� בברכות 

שבתפילת מוס% 

  לראש השנה 

  )1(שלב 

 בד�כתב התלמיד 
 התפילה מבנה פענוחל

לות הפתיחה את מי
המאפיינות את שלוש 

 �הברכות בתפילת מוס
  לראש השנה.

 בד�כתב התלמיד 
 התפילה מבנה פענוחל

את מילות הפתיחה 
המאפיינות שתי ברכות 

בתפילת מוס� לראש 
  השנה.

כתב את התלמיד 
מילות הפתיחה 

המאפיינות ברכה 
כלל  זיההלא אחת, או 

מילות הפתיחה את 
המאפיינות את 

  התפילה.

מת מקור  השל

 ","הפסוקי� בתנ

תפילת המופיעי� ב

 ,מוס% לראש השנה

 מיו� פסוקי�ל הבטבל

  )1(שלב 

התלמיד השלי� 
בטבלה למיו  פסוקי� 
את שלושת המקורות 

� (בטור הימני "בתנ
  בטבלה).

התלמיד השלי� 
בטבלה למיו  פסוקי� 

� "שני מקורות בתנ
  .(בטור הימני)

מקור התלמיד השלי� 
 אחד, או לא השלי�

את המקורות של כלל 
(בטור  �"הפסוקי� בתנ

  הימני).

  

הסבר הדר" לגילוי 

מקור הפסוקי� 

בתפילת מוס% לראש 

  השנה

  )1(שלב 

התלמיד הסביר 

בדייקנות את הדר� 

 הפסוקי� מקור לגילוי

 לראש מוס� בתפילת

  .השנה

התלמיד הסביר באופ  

 לגילויחלקי את הדר� 

 הפסוקי� מקור

 לראש מוס� בתפילת

  .השנה

התלמיד הסביר את 

 מקור לגילויהדר� 

בצורה  הפסוקי�

שאינה ברורה, המעידה 

, או לא על חוסר הבנה

את הדר� הסביר כלל 

 הפסוקי� מקור לגילוי

  ה. בתפיל

  

  

  

  

 מחוון
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�  קריטריו

  ביצוע תרמ

  

  מטלה

  השגת היעד

5–6  

  קרוב להשגת היעד   

3–4  

  הדר" בתחילת

1–2  

 :הבנה ופרשנות

ניתוח מחלוקות 

   במשנה

  ראש השנהל

ניתוח מחלוקת אחת 

במשנה לראש השנה 

  המקרה –

  )2(שלב 

התלמיד תיאר 

 בדייקנות את המקרה

במחלוקת המוצגת 

  במשנה לראש השנה.

התלמיד תיאר באופ  

 חלקי את המקרה

במחלוקת המוצגת 

  במשנה לראש השנה.
  

  

  

את  תיארהתלמיד 

 שאינהבצורה  המקרה

על דה המעי ,ברורה

לא  חוסר הבנה, או

 המקרהכלל את  תיאר

במחלוקת המוצגת 

  במשנה לראש השנה.

ניתוח מחלוקת אחת 

במשנה לראש השנה 

  החולקי� –

  )2(שלב 

התלמיד ציי  את שני 

במחלוקת  החולקי�

  המוצגת במשנה

  לראש השנה.

התלמיד ציי  חולק 

במחלוקת  אחד

המוצגת במשנה לראש 

  השנה.
  

התלמיד לא ציי  את 

ת החולקי� במחלוק

המוצגת במשנה לראש 

  השנה.

  
ניתוח מחלוקת אחת 

במשנה לראש השנה 

– �  הדי

  )2(שלב 

התלמיד הסביר 

 בדייקנות את הדי 

במחלוקת המוצגת 

  במשנה לראש השנה.

התלמיד הסביר באופ  

חלקי את הדי    

במחלוקת המוצגת 

  במשנה לראש השנה.
  

  

  

את  הסבירהתלמיד 

 שאינהבצורה  הדי 

על דה יהמע ,ברורה

לא חוסר הבנה, או 

 הדי הסביר כלל את 

במחלוקת המוצגת 

  במשנה לראש השנה.

 :הבנה ופרשנות

הבנת 

המשמעות 

  המשותפת 

פסוקי� של ה

בתפילת מוס% 

  לראש השנה

&הצגת הסיבה לאי

התאמה של פסוקי� 

לברכת מלכויות 

בתפילת מוס% לראש 

  השנה

  )3(שלב 

התלמיד הסביר 

בדייקנות את הסיבה 

סוקי� אינ� לכ� שהפ

מתאימי� לברכת 

  ה.בתפיל מלכויות

התלמיד הסביר 

בדייקנות מה� 

הנושאי� של הפסוקי� 

הנכללי� בברכה ומה� 

הפסוקי� שאינ� 

  נכללי� בה.

התלמיד הסביר באופ  

חלקי את הסיבה לכ� 

שהפסוקי� אינ� 

מתאימי� לברכת 

  .הבתפיל מלכויות

התלמיד הסביר באופ  

חלקי מה� הנושאי� 

� הנכללי� של הפסוקי

בברכה ומה� הפסוקי� 

  שאינ� נכללי� בה.
  

התלמיד הסביר את 

לכ� שהפסוקי� הסיבה 

בצורה אינ� מתאימי� 

שאינה ברורה, המעידה 

  . על חוסר הבנה

התלמיד הסביר מה� 

בצורה  הנושאי�

שאינה ברורה, המעידה 

  על חוסר הבנה.

  

  הבנה ופרשנות:

הבנת המשנה 

  לראש השנה

הסבר המשנה לראש 

  השנה בלשו� התלמיד

  )4(שלב 

התלמיד הסביר 

בדייקנות את המשנה 

לראש השנה 

  בשלמותה.

התלמיד הסביר 

בדייקנות חלק 

מהמשנה לראש השנה, 

או הסביר באופ  חלקי 

את כל המשנה לראש 

  השנה.
  

התלמיד הסביר את 

המשנה בצורה שאינה 

על ברורה, המעידה 

או לא , חוסר הבנה

המשנה את יר כלל הסב

  לראש השנה.

  

  

 מחוון (המשך)
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  בס"ד

�  קריטריו

  ביצוע תרמ

  

  מטלה

  השגת היעד

5–6  

  קרוב להשגת היעד   

3–4  

  הדר" בתחילת

1–2  

 :כללית מיומנות
   הבעה בכתב

  )לי(אופציונ 

�   בטבלה מידע ארגו

  )1(שלב 

  

התלמיד הציג את 
הפסוקי� ואת כותרות 

 השורות והעמודות
ת מאורגנבצורה 

  ומוקפדת.

  

יד הציג את התלמ
הפסוקי� ואת כותרות 

השורות והעמודות 
  .למדי בצורה מאורגנת

  

  

התלמיד הציג את 
הפסוקי� ואת כותרות 

 השורות והעמודות
  בצורה מרושלת.

  

  

חשיבה 

רפלקטיבית 

  (ערכי�)

  )לי(אופציונ

  סיכו� אישי

  )5(שלב 

התלמיד הסביר כיצד  

ביצוע המשימה השפיע  

על חוויית התפילה שלו 

השנה וביטא בראש 

  רגשות אישיי�.

התלמיד הסביר  

באמצעות עובדות כיצד 

ביצוע המשימה השפיע  

על חוויית התפילה שלו 

בראש השנה, אבל לא 

  ביטא רגשות אישיי�.

התלמיד דיווח על 

המשימה או על 

התפילה, ולא ציי  כיצד 

המשימה השפיעה על 

  התפילה.  

  

  

  

  

  

 

  

  

 מחוון (המשך)
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ָרק ִחּצֹו ַואֹדנָ ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה ְויָ  'ה-וַ   1 ֹוָפר 'ה י-ָצא ַכּבָ ׁשּ ימָ  ּבַ ַסֲערֹות ּתֵ   ן.ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ
  זכריה ט, יד

ל-ְלֶמֶלְך ַעל 'ְוָהָיה ה  2 ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה-ּכָ מֹו ֶאָחד 'ָהָאֶרץ ּבַ   .ֶאָחד ּוׁשְ
  זכריה יד, ט

י ָעם ַיַחד  3 ף ָראׁשֵ ִהְתַאּסֵ רּון ֶמֶלְך ּבְ ָרֵאל ַוְיִהי ִביׁשֻ ְבֵטי ִיׂשְ   .ׁשִ
  דברי� לג, ה

 .ִיְמלְֹך ְלֹעָלם ָוֶעד 'ה  4
  שמות טו, יח

ִריתוֹ   5  .ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ
  תהילי� קיא, ה

ֵבד ַעל  6 ֶקר ַוְיִהי ֹקלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ ְהֹית ַהּבֹ י ּבִ ִליׁשִ ְ ר ָהָהר ְוֹקל ׁשֹפָ -ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ
ל ֱחַרד ּכָ ֲחֶנה-ָחָזק ְמֹאד ַוּיֶ ּמַ ר ּבַ   . ָהָעם ֲאׁשֶ

  ; יטשמות יט, טז

ָרֵאל ה  7 ַמע ִיׂשְ   דברי� ו, ד .ֶאָחד 'ֱאלֵֹהינּו ה 'ׁשְ

ְתֵחי עֹוָלם  8 אּו ּפִ יֶכם ּוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ בֹוד ְוָיֹבא ׂשְ ִמי הּוא זֶה ֶמֶלְך . ֶמֶלְך ַהּכָ
בֹוד בֹוד ֶסָלההוּ  ְצָבאֹות 'ה? ַהּכָ   תהילי� כד, ט .א ֶמֶלְך ַהּכָ

ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  9 נוּ   ּתִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֵ   תהילי� פא, ד .ּבַ

ם ֵלאֹמר ּכֹה ָאַמר ה  10 ַלִ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת  'ָהלְֹך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוׁשָ ָזַכְרּתִ
ְד  ּמִ ְך ַאֲחַרי ּבַ לּולָֹתִיְך ֶלְכּתֵ ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעהּכְ ר ּבְ  .ּבָ

  ירמיהו ב, ב

ְתרּוָעה ה   11 קֹול ׁשֹוָפר 'ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ   .ּבְ
  תהילי� מז, ו

ֶאֶרץ   12 ִחים ּבְ ּדָ ּור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאׁשּ דֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ְוָהָיה ּבַ
ֲחוּו  ּתַ םבְּ  'ה-לִמְצָרִים ְוִהׁשְ ָלִ ירּוׁשָ   ישעיהו כז, יג  .ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ

ָרֵאל ְוֹגֲאלֹו ה-ֶמֶלךְ  'ָאַמר ה-ּכֹה  13 ְלָעַדי ֵאין  'ִיׂשְ ְצָבאֹות ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון ּוִמּבַ
 .ֱאלִֹהים

  ישעיהו מד, ו

י  14 ִעים ּכִ ֲעׁשֻ יר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ׁשַ ִרי בּ -ֲהֵבן ַיּקִ י ַדּבְ ֶרּנּו עֹוד ַעלִמּדֵ ן -ֹו ָזֹכר ֶאְזּכְ ּכֵ
  ירמיהו לא, יט  .'ה ָהמּו ֵמַעי לֹו ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם

ֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעלֵֹתיֶכם   15 ם ּבַ יֶכם ּוְתַקְעּתֶ י ָחְדׁשֵ ְמַחְתֶכם ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ּוְבָראׁשֵ ּוְביֹום ׂשִ
רֹון לִ  ְלֵמיֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְלִזּכָ  .יֶכםקֱאלֹ  'יֶכם ֲאִני הקְפֵני ֱאלְֹוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

  במדבר י, י

 דף פסוקים – 1 נספח
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ִרית ִראׁשִֹנים  16 י ָלֶהם ּבְ ר הֹוֵצאִתי ְוָזַכְרּתִ ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים -ֲאׁשֶ
  ויקרא כו, מה  .'ִלְהיֹות ָלֶהם ֵלאלִֹהים ֲאִני ה

ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר  17  .'ֶלְך הָהִריעּו ִלְפֵני ַהמֶּ  ּבַ
  , ותהילי� צח

ּפֹט ֶאת  18 ַהר ִצּיֹון ִלׁשְ ִעים ּבְ ו ְוָהְיָתה לַ -ְוָעלּו מֹוׁשִ לּוָכה 'ה-ַהר ֵעׂשָ  .ַהּמְ
  עובדיה א, כא

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת  19 ל-ַוּיִ ה ְוֶאת-ֹנַח ְוֵאת ּכָ ל-ַהַחּיָ ֲעֵבר -ּכָ ָבה ַוּיַ ּתֵ ר ִאּתֹו ּבַ ֵהָמה ֲאׁשֶ ַהּבְ
ִים-ֱאלִֹהים רּוַח ַעל ׁשֹּכּו ַהּמָ   בראשית ח, א . ָהָאֶרץ ַוּיָ

י ֲאִני ֶאת  20 ִרית עֹוָלם-ְוָזַכְרּתִ יֵמי ְנעּוָרִיְך ַוֲהִקימֹוִתי ָלְך ּבְ ִריִתי אֹוָתְך ּבִ   .ּבְ
  יחזקאל טז, ס

ל-ֹעז ִהְתַאזָּר ַאף 'ָלֵבׁש ה. ָמָלְך ּגֵאּות ָלֵבׁש  'ה  21 ֵבל ּבַ ּכֹון ּתֵ ּמֹוט-ּתִ  .ּתִ
  ג, אתהילי� צ

ה ְלִנְפְלאֹוָתיו ַחּנּון ְוַרחּום  22  .'ה זֵֶכר ָעׂשָ
  תהילי� קיא, ד

ָֹפר ְוֶאת-ַהּקֹולֹת ְוֶאת-ָהָעם רִאים ֶאת-ְוָכל  23 יִדם ְוֵאת קֹול ַהׁשּ ּפִ ְרא -ַהּלַ ן ַוּיַ ָהָהר ָעׁשֵ
ַעְמדּו ֵמָרֹחק ֻנעּו ַוּיַ   שמות כ, יד .ָהָעם ַוּיָ

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת  24 ִריתֹו ֶאת-ַוּיִ  .ַיֲעֹקב-ִיְצָחק ְוֶאת-ַאְבָרָהם ֶאת-ּבְ
  שמות ב, כד

ל  25 ְנׂשֹא-ּכָ ֵבי ֵתֵבל ְוׁשְֹכֵני ָאֶרץ ּכִ ָמעוּ -ֹיׁשְ ׁשְ ְראּו ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ּתִ  .ֵנס ָהִרים ּתִ
  ישעיהו יח, ג

ַיֲעֹקב ְולֹא-לֹא  26 יט ָאֶון ּבְ ָרֵאל ה-ִהּבִ ִיׂשְ  .ּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ ֱאלָֹהיו עִ  'ָרָאה ָעָמל ּבְ
  במדבר כג, כא

ֹרב ֲחָסָדו  27 ֵחם ּכְ ּנָ ִריתֹו ַוּיִ ְזּכֹר ָלֶהם ּבְ  .ַוּיִ
  תהילי� קו, מה

י לַ   28 ּגֹוִים 'ה-ּכִ ל ּבַ לּוָכה ּוֹמׁשֵ  .ַהּמְ
  תהילי� כב, כט

י ֶאת   29 ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת-ְוָזַכְרּתִ ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף אֶ -ּבְ ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר -תּבְ ּבְ
  ויקרא כו, מב .ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר

ר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול  30 ה ְיַדּבֵ ָֹפר הֹוֵלְך ְוָחזֵק ְמֹאד ֹמׁשֶ  .ַוְיִהי קֹול ַהׁשּ
  מות יט, יטש

ֵתַקע ׁשֹוָפר     ...ַהְללּוהּו ּבְ
  ו2א, קנתהילי� 
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  מלכויות

רים את מלכות ה' רים את מלכות ה' רים את מלכות ה' רים את מלכות ה' פסוקים המתאפסוקים המתאפסוקים המתאפסוקים המתא

        על עם ישראל וההגנה שלו עליהםעל עם ישראל וההגנה שלו עליהםעל עם ישראל וההגנה שלו עליהםעל עם ישראל וההגנה שלו עליהם

  

  זיכרונותזיכרונותזיכרונותזיכרונות

פסוקי� המתארי� את ההשגחה 

  על כל ברואיוה' הפרטית של 

  

        שופרותשופרותשופרותשופרות

התגלות ה' פסוקי� המתארי� את 

  ומשמעות השופר ביהדות בהר סיני

  תורהתורהתורהתורה

  ִיְמלְֹך"' "ה  1

  יח) ,(שמות טו

ר ֱאֹלִהים ֶאת" ְזּכֹ   "ֹנחַ -וַיִּ

  (בראשית ח, א)
  "ֹקל ׁשָֹפר ָחָזק ְמֹאדוְ "

  (שמות יט, טז)

  "ה' ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶלְך ּבוֹ "  2

  )כא כג, במדבר(

ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת" ִריתֹו ֶאת-ַוּיִ -ּבְ
  "ַאְבָרָהם

  (שמות ב, כד)

ָפר הֹוֵלךְ ְוָחֵזק " ֹ וְַיִהי קֹול ַהׁשּ
  "ְמֹאד

  (שמות יט, יט)

רּון ֶמֶלךְ   3   ""ַוְיִהי ִביׁשֻ

  )ה לג, דברי�(

י ֶאת" ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף -ְוָזַכְרּתִ ּבְ
ִריִתי ִיְצָחק ְוַאף ֶאת-ֶאת -ּבְ

ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ  ּבְ
  "ֶאְזּכֹר

  (ויקרא כו, מב)

ַהּקֹולֹת -ָהָעם רִאים ֶאת-ְוָכל"
ָֹפר-ְוֶאת יִדם ְוֵאת קֹול ַהׁשּ ּפִ   "ַהּלַ

  (שמות כ, יד)

  כתובי�

לּוָכה-י לַ כִּ "  4   "ה' ַהּמְ

  (תהילי� כב כט)
ה ְלִנְפְלאֹוָתיו"   "ֵזֶכר ָעׂשָ

  (תהילי� קיא, ד)

קֹול ׁשֹוָפר"   "ה' ּבְ

  (תהילי� מז, ו)

אּות ָלֵבׁש   5   ""ה' ָמָלְך ּגֵ

  (תהילי� צג, א)
ִריתוֹ "   "ִיְזּכֹר ְלעֹוָלם ּבְ

  (תהילי� קיא, ה)

ֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר" ָהִריעּו  ּבַ
ֶלְך ה'". ִלְפנֵ    י ַהּמֶ

  (תהילי� צח, ו)

6  
ה" ָרֵאל -' ֶמֶלךְ ָאַמר ה-ּכֹ ִיׂשְ

  "ְוֹגֲאלוֹ 

  (ישעיהו מד, יג)

ִריתוֹ " ְזּכֹר ָלֶהם ּבְ   "ַוּיִ

  (תהילי� קו, מה)

ְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר" ֶסה ְליֹום  ּתִ ּכֵ ּבַ
נּו.   "ַחּגֵ

  (תהילי� פא, ד)

  
__  __  

�  פרק נוס
ֵתַקע ׁשופָ    ...רַהְללּוהּו ּבְ

  )ו2קנ, א(תהילי� 

  נביאיםנביאיםנביאיםנביאים

ָרֵאל ְוֹגֲאלוֹ -ה' ֶמֶלךְ "  7   "ִיׂשְ

  (ישעיהו מד, ו)

י ָלְך ֶחֶסד " ּכֹה ָאַמר ה' ָזַכְרּתִ
  "ְנעּוַרִיךְ 

 (ירמיהו ב, ב)

ָמעוּ " ׁשְ   "ְוִכְתֹקַע ׁשֹוָפר ּתִ

  (ישעיהו יח, ג)

לּוָכה 'ה- ְוָהְיָתה לַ "  8   "ַהּמְ

  (עובדיה א כא)

י אֲ " ִריִתי אֹוָתךְ -ִני ֶאתְוָזַכְרּתִ   "ּבְ

  (יחזקאל טז, ס)

ׁשֹוָפר " ַקע ּבְ ּיֹום ַההּוא ִיּתָ ָהָיה ּבַ
דֹול   "ּגָ

  (ישעיהו כז, יג)

ל-ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל"  9   "ָהָאֶרץ-ּכָ

  (זכריה יד ט)

י" ֶרּנּו -ּכִ ִרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזּכְ י ַדּבְ ִמּדֵ
  "עֹוד

  (ירמיהו לא, יט)

ׁשּ -ַואדֹנָ " ֹוָפר ִיְתָקע, ְוָהַלְך י ה' ּבַ
יָמן ַסֲערֹות ּתֵ        "ּבְ

  )ד(זכריה ט, י

  10  תורהתורהתורהתורה
ָרֵאל ה" ַמע ִיׂשְ  'ֱאֹלֵהינּו ה 'ׁשְ

  "ֶאָחד

  (דברי� ו, ד)

ִרית ִראׁשִֹנים י ָלֶהם ּבְ   ""ְוָזַכְרּתִ

  (ויקרא כו, מה)

ֲחֹצְצֹרת ַעל ֹעלֵֹתיֶכם " ם ּבַ ּוְתַקְעּתֶ
ְלֵמיֶכם   "ְוַעל ִזְבֵחי ׁשַ

   דבר י, י)(במ

פתרון  –טבלה למיון פסוקים  – 2 נספח
 �נושא ותוכ

 הברכה

ר מקו
הפסוקי� 

 בתנ""
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 ספרי התורה (חמישה חומשי תורה):

  בראשית

   שמות

   ויקרא

   במדבר

   י�דבר

       

  : נביאי�ספרי ה

   יהושע

   שופטי�

  ) ", שמואל ב"(שמואל א שמואל

  ) ", מלכי� ב"(מלכי� א ספר מלכי�

  (ג� ישעיהו)  ישעיה

   ירמיהו

   יחזקאל

  .מלאכי, זכריה, חגי, צפניה, חבקוק, נחו�, מיכה, יונה, עובדיה, עמוס, יואל, הושע: תרי עשר

  

  : כתובי�ספרי ה

   תהילי�

   משלי

   איוב

  

  : חמש המגילות

   שיר השירי�

    רות

   איכה

   קהלת

   אסתר

  

  שיבת ציו� וכרונולוגיה: 

   דניאל

   נחמיה 2 עזרא

  )", דברי הימי� ב"(דברי הימי� א דברי הימי�

 ספרי התנ"ך – 3 נספח
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 תבנית לדף "פסוק לי פסוקך" – 4 נספח

  __________________________________הפסוק: " 

_____________________________________________"  

  מקור הפסוק: __________________________

  ________________ נכלל בברכת:

  

  _______________________________ו  המובא בפסוק: הרעי

________________________________________________  

________________________________________________  

________________________________________________  

  הפסוק לראש השנה?  2לדעתי 2כיצד מתקשר

     _____________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

_______________________________________________  

  

  

 ש� התלמיד/ה: ________________________


