בס"ד

ראש השנה
ידע קודם
 .1הבנת מהות הברכות מלכויות ,זיכרונות ושופרות ,המוזכרות בתפילת מוס לראש השנה :כמה
פסוקי מקורות יש בכל ברכה? מהיכ מובאי פסוקי המקורות?
 .2כמה תפילות מתפללי בראש השנה? אילו ה התפילות?
 .3המשנה במסכת ראש השנה ,פרק ד משנה ו ,שנושאה הברכות מלכויות ,זיכרונות ,שופרות
ומחלוקת התנאי.

יעדי המשימה
 .1התמצאות במבנה של טקסט הלכתי – במשנה במסכת לראש השנה ,במחזור התפילה של ראש
השנה ובתנ";
 .2הבנה ופרשנות – גילוי המבנה של תפילת מוס לראש השנה באמצעות הבנת החוקיות שבה
והבנת הקשרי שבי המשנה ובי מחזור התפילה;
 .3הבנה ופרשנות – ניתוח מחלוקות במשנה לראש השנה;
 .4הבנה ופרשנות – הבנת המשמעות המשותפת של הפסוקי בתפילת מוס לראש השנה;
 .5ערכי ורלוונטיות – כתיבת סיכו רפלקטיבי על המשימה ועל תרומתה לחוויית תפילת ראש
השנה של התלמיד;
 .6מיומנות כללית – הבעה בכתב – ארגו המידע בטבלה.

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית ועבודה בזוגות;
 .2שני שיעורי בכיתה ועבודה בבית לפי הצור.

 .1המשימה לתלמיד 'ראש השנה' ,שבה אמצעי העזר האלה:
– תפילת מוס לראש השנה ובה מסומני הפסוקי מהתנ";
– טבלה למיו פסוקי;
– ד "פסוק לי פסוק" )כאפשרות להרחבת המשימה(.
 .2מחזור תפילה לראש השנה;
 .3ספר תנ".

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1טבלה ובה הפסוקי ממויני לפי הברכות ולפי סדר הופעת במחזור התפילה )תוצר משות
של שני תלמידי העובדי יחד(;
 .2דפי המשימה שבה התלמידי נדרשי לפענח את המשנה לראש השנה.
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החומרים לביצוע המשימה

1

בס"ד

מבוא
מורי יקרי,
לפניכ משימה העוסקת במשנה לראש השנה .משימה זו היא משימת הערכה לאחר שבכיתה למדו את פרק ד משנה ו,
העוסקת בברכות מלכויות ,זיכרונות ושופרות.
משנה זו נלמדת במסגרת ההגבר ,א מומל ,ללמדה ולבצע את משימת ההערכה המתבססת עליה סמו לראש השנה.
פעילות התלמידי במשימה תקרב את התלמידי אל תפילות יו הדי בכלל ואל תפילת המוס והברכות מלכויות,
זיכרונות ושופרות בפרט .התלמידי יבינו את המשמעות העמוקה של קטעי התפילה ,ותפילת תקבל ממד עמוק יותר.
חזרה על החומר שנלמד :לפני שמתחילי במשימה כדאי לשוב ולהציג לתלמידי את שלושת המקורות :המשנה,
מחזור התפילה והתנ" ,והקשרי ביניה .אפשר לבקש מהתלמידי להביא לכיתה את המחזור שבו ה מתפללי,
ולבקש מה למצוא בו את תפילת זיכרונות מלכויות שופרות.
הצגת המשימה "המשנה לראש השנה" לתלמידי :יש לחלק את דפי המשימה ,לקרוא אות ע התלמידי ולהסביר
לה שביצוע המשימה הוא כלי הערכה – הערכת המורה ,הערכה עצמית ,ולפי שיקול דעתו של המורה ,ג הערכת
עמיתי.
המשנה" ויתבקשו לפענח את המשמעות של המשנה לראש השנה בעזרת
במשימה זו התלמידי ימלאו תפקיד של " ַ.לשי ִ
שלושה רמזי .כל רמז ימקד את התלמידי בנושא אחר המופיע במשנה:
מבנה התפילה – התלמיד יידרש לחקור את שלוש הברכות הנוספות לתפילת מוס לראש השנה ,לגלות את החוקיות
שבסדר של הפסוקי המובאי ולמצוא את המאפיי המשות לכל המובאות מ התנ".
המחלוקות שבמשנה – התלמיד יידרש להבי מהו המקרה ,מיה החולקי ומהו הדי במחלוקת אחת מבי השתיי
המוזכרות במשנה.
פסוקי שאי בה פורענות – התלמיד יידרש להבי מהו הקריטריו להכללת פסוקי אלה בתפילה ולא פסוקי שיש
בה פורענות.
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במשימה יש כמה שלבי ,וביצועה צרי להסתיי לאחר כשלושה שיעורי.
כדאי לאפשר לתלמידי להכי את משימת הביצוע בחברותא של שני תלמידי ,אבל את שלב  – 4הפענוח של המשנה
כולה ואת שלב  – 5הסיכו הרפלקטיבי ,יעשה כל תלמיד בעצמו.

2

בס"ד

שלב  – 1פענוח מבנה התפילה
יעדי שלב 1
 .1התמצאות במבנה של טקסט הלכתי – המשנה במסכת לראש השנה ,מחזור התפילה של ראש השנה והתנ";
 .2הבנה ופרשנות – גילוי המבנה של תפילת מוס לראש השנה באמצעות הבנת החוקיות שבה והבנת הקשרי
שבי המשנה ובי מחזור התפילה;
 .3מיומנות כללית – הבעה בכתב – ארגו מידע בטבלה.
התנאי לביצוע שלב 1
עבודה בזוגות בכיתה
החומרי לשלב 1
 .1מחזור תפילה לראש השנה;
 .2ספר תנ";
 .3התפילה ובה מסומני הפסוקי מהתנ";
 .4טבלה למיו פסוקי ,עמ'  8במשימה לתלמיד;
 .5ד לפענוח מבנה התפילה ,עמ'  9במשימה לתלמיד.
הנחיות להעברת שלב 1
כל תלמיד יחזיק בידיו מחזור תפילה לראש השנה וספר תנ".
 .1התלמיד יעיי במחזור התפילה ויכיר את הפסוקי והמקורות המובאי בברכות מלכויות ,זיכרונות
ושופרות .התלמיד יידרש למיי את הפסוקי לפסוקי מלכויות ,פסוקי זיכרונות ,ופסוקי שופרות לפי זיהוי
מילות המפתח .את מילת המפתח הוא יאתר לפי השורשי מ2ל2כ ,ז2כ2ר ,ש2פ2ר וידגיש אות בצבעי שוני
על גבי התפילה הכתובה במשימה לתלמיד )עמ'  .(6–3הפסוקי כתובי בנספח  1במדרי זה.
 .2התלמיד יכיר את הברכות ויבי אות ולאחר מכ הוא ישלי את המידע החסר בטבלה למיו הפסוקי )עמ'
 8במשימה לתלמיד( .בעמוד  7במשימה לתלמיד כתובות הנחיות להשלמת הטבלה .צרי להסביר לתלמידי
שחלק מ התאי בטבלה כבר הושלמו ונית להיעזר בה כדוגמה להשלמת התאי הריקי.
פסוק שבה כלולה מילת המפתח שאותה הדגיש בשלב ראשו  .בחלק מהתאי חסר המקור לציטוט
)מראה המקו של הפסוק בתנ"( והתלמיד יידרש להשלימו .במקרה הצור אפשר להציג לתלמידי
את נספח  3במדרי זה ,ובו רשימה של הספרי בתנ".
•

השלמה של שורת הכותרות העליונה – התלמיד יידרש להשלי בשורה העליונה בטבלה את החסר:
הכותרות זיכרונות ,שופרות במקו הנכו )על סמ הכותרת מלכויות שכבר נתונה בטבלה( .כמו כ הוא
יידרש להשלי את ההסבר של הפסוקי בטור של מלכויות )על סמ ההסברי על הפסוקי שכבר
נתוני בשני הטורי השמאליי(.

•

השלמת הטור הימני – התלמיד יידרש לכתוב מאיזה חלק בתנ" מובאי הפסוקי בכל קבוצה.

•

הטבלה המלאה מוצגת בנספח  2במדרי זה.
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•

השלמה של גו הטבלה – התלמיד ימק כל פסוק במקו המתאי לו בטבלה ויעתיק כמה מילי מכל

3

בס"ד

 .3התלמידי יידרשו להסביר כיצד ידעו אילו ה פסוקי התורה ,אילו ה פסוקי כתובי ואילו ה פסוקי
נביאי .ה יוכלו לענות על השאלה בשתי דרכי:
•

לפי מראה המקו של הפסוק בתנ" המצוי במחזור.

•

לפי הפתיח המאפיי כל קבוצת פסוקי:
– פסוקי מ התורה מובאי במחזור אחרי פתיח זה" :ככתוב בתורת" או "ובתורת כתוב לאמר".
– פסוקי מ הכתובי מובאי במחזור אחרי פתיח זה" :ובדברי קודש כתוב לאמר".
– פסוקי מ הנביאי מובאי במחזור אחרי פתיח זה" :ועל ידי עבדי הנביאי כתוב לאמר".

 .4בסיו הפעילות בשלב זה יית המורה לתלמידי טבלה שהושלמה )נספח  2במדרי זה( כדי שהתלמידי
יוכלו לבדוק את עצמ ולתק את הטבלה שלה במידת הצור .יש להנחות את התלמידי למסור להערכה
את העותק המקורי ע התיקוני.
התוצר בשלב 1
 .1טבלה למיו פסוקי שהושלמו בה כל הפרטי הנדרשי )עמ'  8במשימה לתלמיד(;
 .2ד לפענוח מבנה התפילה )עמ'  9במשימה לתלמיד(.
הערכת שלב 1
יש להערי לפי המחוו את הטבלה )זו שהתלמידי בדקו את השלמתה בעצמ( ,ואת השאלות בד
לפענוח מבנה התפילה בעמ'  9במשימה לתלמיד ,ולהחזיר אות לתלמידי ע משוב בסיו השלב
הזה.

מדריך למורה – ראש השנה – כיתה ה
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בס"ד

שלב  – 2ניתוח המחלוקות במשנה
יעד שלב 2
הבנה ופרשנות – ניתוח מחלוקות במשנה לראש השנה
התנאי לביצוע שלב 2
עבודה בזוגות בכיתה
החומרי לשלב 2
 .1המשנה;
 .2ד ניתוח המחלוקת במשנה ,עמ'  12במשימה לתלמיד.
הנחיות להעברת שלב 2
יש להורות לתלמידי לנתח מחלוקת אחת מבי השתיי המופיעות במשנה.
כל זוג תלמידי ישלי את הד לניתוח המחלוקת במשנה ,עמ'  12במשימה לתלמיד ,ויכתוב בלשונו מהו
המקרה המובא במחלוקת ,מיה התנאי החולקי זה על זה ומהו הדי לפי דעתו של כל תנא.
לדוגמה:
מחלוקת א
המקרה :כמה פסוקי מלכויות ,זיכרונות ושופרות יש לומר בתפילת מוס לראש השנה כדי לצאת
ידי חובה?
החולקי :תנא קמא ורבי יוחנ ב נורי.
הדי:

לדעת תנא קמא חייבי לומר עשרה פסוקי בכל ברכה.
לדעת רבי יוחנ ב נורי א אמר שלושה פסוקי ממלכויות ,שלושה פסוקי מזיכרונות ושלושה
פסוקי משופרות – יצא ידי חובה.

מחלוקת ב
הא חייבי להקפיד על הסדר :קוד פסוקי תורה ,אחר כ פסוקי כתובי ,אחר כ פסוקי
המקרה:
נביאי ובסו פסוק מ התורה?

אחר כ שלושה פסוקי מ הכתובי ,אחר כ שלושה פסוקי מ הנביאי ובסו פסוק מ
התורה .רבי יוסי מסכי ע תנא קמא שהסדר חשוב ,אבל א טעה ובסו אמר פסוק מנביאי
ולא מהתורה – בדיעבד יצא ידי חובה.
התוצר בשלב 2
ד לניתוח המחלוקת במשנה )עמ'  12במשימה לתלמיד(

הערכת שלב 2
ההערכה תתבצע לפי המחוו לאחר סיו שלב זה .המורה יחזיר לתלמידי את התוצר ע משוב.
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החולקי :תנא קמא ורבי יוסי.
לדעת תנא קמא הסדר חשוב .בכל אחת מ הברכות אומרי תחילה שלושה פסוקי מ התורה,
הדי:

5

בס"ד

שלב  – 3תוכן הפסוקים בתפילה
יעד שלב 3
הבנה ופרשנות – הבנת המשמעות המשותפת של הפסוקי בתפילת מוס לראש השנה
התנאי לביצוע שלב 3
עבודה בזוגות בכיתה
החומרי לשלב 3
 .1המשנה;
 .2הד "תוכ הפסוקי בתפילה" ,עמ'  13במשימה לתלמיד.
הנחיות להעברת שלב 3
בשלב זה יכירו התלמידי שני פסוקי שלא קראו עד כה ,שאינ כלולי בברכת מלכויות בתפילת מוס
לראש השנה .התלמידי יידרשו להסביר לפי מה שלמדו במשנה מדוע פסוקי אלה אינ ראויי להיכלל
בברכה .נוס על כ ה יכתבו את המסקנה הכללית :מהו התוכ של הפסוקי הראויי להיכלל בברכה ומהו
התוכ של הפסוקי שאינ ראויי להיכלל בברכה .המורה יעודד את התלמידי לדו בנושא ולכתוב את
תשובת בד המשימה.
התוצר בשלב 3
תוכ הפסוקי בתפילה )עמ'  13במשימה לתמיד(
הערכת שלב 3
ההערכה תתבצע לפי המחוו לאחר סיו המשימה .התוצר יוחזר לתלמידי ע משוב.

מדריך למורה – ראש השנה – כיתה ה
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6

בס"ד

שלב  – 4פענוח המשנה כולה
יעדי שלב 4
 .1התמצאות במבנה של טקסט הלכתי – המשנה במסכת לראש השנה ,מחזור התפילה של ראש השנה והתנ";
 .2הבנה ופרשנות – הכרת המבנה של תפילת מוס לראש השנה באמצעות הבנת החוקיות שבה והבנת
הקשרי שבי המשנה ובי מחזור התפילה;
 .3הבנה ופרשנות – ניתוח מחלוקות במשנה לראש השנה;
 .4הבנה ופרשנות – הבנת המשמעות המשותפת של הפסוקי בתפילת מוס לראש השנה.
התנאי לביצוע שלב 4
עבודה אישית בכיתה
החומרי לשלב 4
 .1המשנה;
 .2העמודי במשימה לתלמיד שהושלמו בשלבי הקודמי של המשימה;
 .3הד "פענוח המשנה כולה" ,עמ'  14במשימה לתלמיד.
הנחיות להעברת שלב 4
יש להנחות את התלמידי לחזור ולבדוק את תשובותיה בשלבי הקודמי של המשימה ,כלומר את הפענוח
של שלושת הרמזי בתעלומה .לפי הפתרונות של החלקי השוני במשנה ,התלמידי יוכלו להסביר בלשונ
את המשנה כולה .ההסבר יעסוק בנושאי האלה:
•

מבנה התפילה :בכל ברכה יש עשרה ציטוטי ממקורות שוני בתנ" .כל קבוצה של שלושה פסוקי )מתו
עשרת הציטוטי( היא יחידה אחת בעלת פתיח זהה ,המצוטטת מחלק כלשהו בתנ" – תורה ,כתובי או
נביאי.

•

ניתוח אחת המחלוקות במשנה.

•

נושא הפסוקי בתפילת המוס – פסוקי שאינ קשורי לפורענות.

פענוח המשנה כולה )עמ'  14במשימה לתלמיד(
הערכת שלב 4
ההערכה תתבצע לפי המחוו לאחר סיו המשימה.
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התוצר בשלב 4
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בס"ד

שלב  – 5סיכום ומסקנות
יעד שלב 5
ערכי ורלוונטיות – כתיבת סיכו רפלקטיבי על המשימה ועל תרומתה לחוויית התלמיד בזמ תפילת ראש
השנה.
התנאי לביצוע שלב 5
עבודה אישית בבית
החומרי לשלב 5
סיכו רפלקטיבי של המשימה ,עמ'  15במשימה לתלמיד
הנחיות להעברת שלב 5
יש לערו בכיתה דיו מסכ אחרי ראש השנה ואחרי שהתלמידי התפללו בבית הכנסת את תפילות החג.
המורה יעלה בדיו את הסוגיות האלה :מה הדברי החדשי שלמדו התלמידי על מבנה תפילת מוס
לראש השנה בזכות ביצוע המשימה? מה ה למדו על המשנה כולה? כיצד השפיעה המשימה על כוונת התפילה
בחג? הא התלמידי שיתפו חברי או בני משפחה במה שלמדו במשימה ומה ספרו לה? מה היו התגובות
לשיתו? וכדומה.
התלמידי יקריאו בכיתה את ד הסיכו והמסקנות.
המורה יעודד את התלמידי להעלות בדיו בכיתה את מה שכתבו ,ויכתוב על הלוח את הרעיונות המרכזיי
החשובי שהעלו התלמידי בכתיבת ובשיח בכיתה.
התוצר בשלב 5
דיו ושיח בכיתה

הערכת שלב 5
אפשר להערי את הסיכו הרפלקטיבי לפי המחוו לאחר סיו המשימה .לא תינת הערכה לתלמיד
על השתתפותו בדיו בכיתה.

הערכה של השאלות על תוכ הפסוקי בתפילה )בסיו שלב ;(3
הערכה של פענוח המשנה השלמה )בסיו המשימה(;
הערכה של הסיכו הרפלקטיבי )אופציונלי ,בסיו המשימה(.
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סיכו של הערכת המשימה ראש השנה
הערכה של הטבלה למיו הפסוקי והשאלות בנושא מבנה התפילה )בסיו שלב ;(1
הערכה של ניתוח המחלוקות במשנה )בסיו שלב ;(2
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בס"ד

הצעות להרחבת המשימה
"פסוק לי פסוק"" – הבנת המשמעות של הפסוקי בתפילת מוס לראש השנה.
כל תלמיד יקבל מהמורה פסוק מרשימת הפסוקי המרכיבי את הברכות בתפילת מוס לראש השנה.
התלמיד יעתיק את הפסוק ויציי את מראה המקו שלו בתנ" ובתפילת מוס לראש השנה .לאחר מכ התלמיד יסביר
את הרעיו המובא בפסוק ויכתוב כיצד מתקשר הפסוק לראש השנה .לש כ אפשר לתת לתלמידי את התבנית
המופיעה בנספח  4במדרי זה.
לקראת ראש השנה יקבלו התלמידי אוגד של כל הפסוקי המרכיבי את הברכות בתפילת ראש השנה ע ההסברי
של חבריה.

מדריך למורה – ראש השנה – כיתה ה
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בס"ד

מחוון
רמת ביצוע

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר"

6–5

4–3

2–1

קריטריו
מטלה

ציטוט הפסוקי
התמצאות
התלמיד השלי
ומקורותיה מתפילת בטבלה למיו פסוקי
במבנה של
את רוב הפסוקי ואת
טקסט הלכתי :מוס %לראש השנה,
במשנה ,במסכת בטבלה למיו פסוקי רוב המקורות
החסרי.
)שלב (1
לראש השנה,
במחזור התפילה השלמת נושא
התלמיד השלי
התלמיד השלי
בטבלה למיו פסוקי
בטבלה למיו פסוקי
של ראש השנה הברכות בתפילת
ובתנ""
את הנושא של ברכה
את הנושאי של שתי
מוס %לראש השנה,
בטבלה למיו פסוקי ברכות בתפילה )בשורת אחת בתפילה )בשורת
הכותרות בטבלה(.
הכותרות בטבלה(.
)שלב (1
התלמיד השלי
בטבלה למיו פסוקי
כמחצית מהפסוקי
והמקורות החסרי.

הבנה ופרשנות :זיהוי מילות הפתיחה
גילוי המבנה של המאפיינות את
הפסוקי בברכות
תפילת מוס%
שבתפילת מוס%
לראש השנה
באמצעות הבנת לראש השנה
החוקיות שבה )שלב (1
והבנת הקשרי
השלמת מקור
שבי המשנה
הפסוקי בתנ"",
ובי מחזור
המופיעי בתפילת
התפילה
מוס %לראש השנה,
בטבלה למיו פסוקי
)שלב (1

התלמיד לא השלי
כלל את נושאי הברכות
בתפילה ,בטבלה למיו
פסוקי.

התלמיד כתב בד
לפענוח מבנה התפילה
את מילות הפתיחה
המאפיינות את שלוש
הברכות בתפילת מוס
לראש השנה.

התלמיד כתב בד
לפענוח מבנה התפילה
את מילות הפתיחה
המאפיינות שתי ברכות
בתפילת מוס לראש
השנה.

התלמיד כתב את
מילות הפתיחה
המאפיינות ברכה
אחת ,או לא זיהה כלל
את מילות הפתיחה
המאפיינות את
התפילה.

התלמיד השלי
בטבלה למיו פסוקי
את שלושת המקורות
בתנ" )בטור הימני
בטבלה(.

התלמיד השלי
בטבלה למיו פסוקי
שני מקורות בתנ"
)בטור הימני(.

התלמיד השלי מקור
אחד ,או לא השלי
כלל את המקורות של
הפסוקי בתנ" )בטור
הימני(.

התלמיד הסביר
בדייקנות את הדר
לגילוי מקור הפסוקי
בתפילת מוס לראש
השנה.

התלמיד הסביר באופ
חלקי את הדר לגילוי
מקור הפסוקי
בתפילת מוס לראש
השנה.

התלמיד הסביר את
הדר לגילוי מקור
הפסוקי בצורה
שאינה ברורה ,המעידה
על חוסר הבנה ,או לא
הסביר כלל את הדר
לגילוי מקור הפסוקי
בתפילה.
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הסבר הדר" לגילוי
מקור הפסוקי
בתפילת מוס %לראש
השנה
)שלב (1

התלמיד השלי
בטבלה למיו פסוקי
מעט מהפסוקי
והמקורות החסרי.
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בס"ד

מחוון )המשך(
רמת ביצוע

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר"

6–5

4–3

2–1

קריטריו
מטלה

ניתוח מחלוקת אחת
במשנה לראש השנה
– החולקי
)שלב (2

התלמיד ציי את שני
החולקי במחלוקת
המוצגת במשנה
לראש השנה.

התלמיד ציי חולק
אחד במחלוקת
המוצגת במשנה לראש
השנה.

התלמיד לא ציי את
החולקי במחלוקת
המוצגת במשנה לראש
השנה.

ניתוח מחלוקת אחת
במשנה לראש השנה
– הדי
)שלב (2

התלמיד הסביר
בדייקנות את הדי
במחלוקת המוצגת
במשנה לראש השנה.

התלמיד הסביר באופ
חלקי את הדי
במחלוקת המוצגת
במשנה לראש השנה.

הבנה ופרשנות :הצגת הסיבה לאי&
התאמה של פסוקי
הבנת
לברכת מלכויות
המשמעות
בתפילת מוס %לראש
המשותפת
השנה
של הפסוקי
)שלב (3
בתפילת מוס%
לראש השנה

התלמיד הסביר
בדייקנות את הסיבה
לכ שהפסוקי אינ
מתאימי לברכת
מלכויות בתפילה.

התלמיד הסביר באופ
חלקי את הסיבה לכ
שהפסוקי אינ
מתאימי לברכת
מלכויות בתפילה.

התלמיד הסביר את
הדי בצורה שאינה
ברורה ,המעידה על
חוסר הבנה ,או לא
הסביר כלל את הדי
במחלוקת המוצגת
במשנה לראש השנה.
התלמיד הסביר את
הסיבה לכ שהפסוקי
אינ מתאימי בצורה
שאינה ברורה ,המעידה
על חוסר הבנה.

התלמיד הסביר
בדייקנות מה
הנושאי של הפסוקי
הנכללי בברכה ומה
הפסוקי שאינ
נכללי בה.

התלמיד הסביר מה
התלמיד הסביר באופ
הנושאי בצורה
חלקי מה הנושאי
של הפסוקי הנכללי שאינה ברורה ,המעידה
בברכה ומה הפסוקי על חוסר הבנה.
שאינ נכללי בה.

הבנה ופרשנות :הסבר המשנה לראש התלמיד הסביר
השנה בלשו התלמיד בדייקנות את המשנה
הבנת המשנה
לראש השנה
)שלב (4
לראש השנה
בשלמותה.
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התלמיד הסביר
בדייקנות חלק
מהמשנה לראש השנה,
או הסביר באופ חלקי
את כל המשנה לראש
השנה.

התלמיד הסביר את
המשנה בצורה שאינה
ברורה ,המעידה על
חוסר הבנה ,או לא
הסביר כלל את המשנה
לראש השנה.

מדריך למורה – ראש השנה – כיתה ה

הבנה ופרשנות :ניתוח מחלוקת אחת
ניתוח מחלוקות במשנה לראש השנה
– המקרה
במשנה
)שלב (2
לראש השנה

התלמיד תיאר
בדייקנות את המקרה
במחלוקת המוצגת
במשנה לראש השנה.

התלמיד תיאר באופ
חלקי את המקרה
במחלוקת המוצגת
במשנה לראש השנה.

התלמיד תיאר את
המקרה בצורה שאינה
ברורה ,המעידה על
חוסר הבנה ,או לא
תיאר כלל את המקרה
במחלוקת המוצגת
במשנה לראש השנה.
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בס"ד

מחוון )המשך(
רמת ביצוע

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר"

6–5

4–3

2–1

קריטריו
מטלה
מיומנות כללית :ארגו מידע בטבלה
הבעה בכתב
)שלב (1
)אופציונלי(

חשיבה
רפלקטיבית
)ערכי(
)אופציונלי(

סיכו אישי
)שלב (5

התלמיד הציג את
הפסוקי ואת כותרות
השורות והעמודות
בצורה מרושלת.

התלמיד הציג את
הפסוקי ואת כותרות
השורות והעמודות
בצורה מאורגנת
ומוקפדת.

התלמיד הציג את
הפסוקי ואת כותרות
השורות והעמודות
בצורה מאורגנת למדי.

התלמיד הסביר כיצד
ביצוע המשימה השפיע
על חוויית התפילה שלו
בראש השנה וביטא
רגשות אישיי.

התלמיד דיווח על
התלמיד הסביר
באמצעות עובדות כיצד המשימה או על
ביצוע המשימה השפיע התפילה ,ולא ציי כיצד
על חוויית התפילה שלו המשימה השפיעה על
התפילה.
בראש השנה ,אבל לא
ביטא רגשות אישיי.

מדריך למורה – ראש השנה – כיתה ה
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בס"ד

נספח  – 1דף פסוקים
1

שוֹ פָ ר יִ ְת ָקע וְ הָ לַ ְך ְּבסַ עֲרוֹ ת ּ ֵתימָ ן.
ַו-ה' עֲלֵ יהֶ ם י ֵָר ֶאה וְ ָיצָ א כַ ּ ָב ָרק ִחצּוֹ וַא ֹד ָנ-י ה' ּ ַב ּ ׁ

זכריה ט ,יד

2

ּשמוֹ ֶאחָ ד.
וְ הָ יָה ה' לְ מֶ לֶ ְך עַ לָ ּ -כל-הָ ָא ֶרץ ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא יִ ְהיֶה ה' ֶאחָ ד ו ְׁ

זכריה יד ,ט

3

ש ָר ֵאל.
אשי עָ ם יַחַ ד ִׁש ְבטֵ י יִ ְ ׂ
ישרוּן מֶ לֶ ְך ְּב ִה ְת ַא ּ ֵסף ָר ׁ ֵ
וַיְ ִהי ִב ׁ ֻ

דברי לג ,ה

4

ה' יִ ְמל ְֹך לְ עֹלָ ם וָעֶ ד.

שמות טו ,יח

5

יר ָאיו יִ ז ְּכֹר לְ עוֹ לָ ם ְּב ִריתוֹ .
טֶ ֶרף נ ַָתן לִ ֵ

תהילי קיא ,ה

6

קלֹת ו ְּב ָר ִקים וְ עָ נָן ּ ָכבֵ ד עַ ל-הָ הָ ר וְ קֹל ׁשֹפָ ר
ישי ִּב ְהיֹת הַ ּבֹקֶ ר וַיְ ִהי ֹ
וַיְ ִהי בַ יּוֹ ם הַ ּ ְׁשלִ ִׁ
שר ּ ַב ּ ַמחֲ נֶה.
חָ זָק ְמאֹד ַו ֶּיח ֱַרד ּ ָכל-הָ עָ ם אֲ ׁ ֶ

שמות יט ,טז; יט

7

ש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד.
ְׁשמַ ע יִ ְ ׂ

8

ּשא ּו ּ ִפ ְתחֵ י עוֹ לָ ם וְ ָיבֹא מֶ לֶ ְך הַ ּ ָכבוֹ דִ .מי הוּא זֶה מֶ לֶ ְך
אשיכֶ ם ו ְ ׂ
שא ּו ְׁשעָ ִרים ָר ׁ ֵ
ְׂ
ְ
הַ ּ ָכבוֹ ד? ה' ְצבָ אוֹ ת ה ּוא מֶ לֶ ך הַ ּ ָכבוֹ ד סֶ לָ ה.

9

ִּת ְקע ּו בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ ר ּ ַב ּ ֵכסֶ ה לְ יוֹ ם חַ ּגֵנ ּו.

ּש ִ ַלם לֵ אמֹר ּכֹה ָאמַ ר ה' זָכַ ְר ִּתי לָ ְך חֶ סֶ ד נְ עו ַּריִ ְך ַאהֲבַ ת
את ְב ָא ְזנֵי יְ רו ׁ ָ
 10הָ ל ְֹך וְ ָק ָר ָ
ְּכל ּול ָֹתיִ ְך לֶ ְכ ּ ֵת ְך ַאחֲ ַרי ּ ַב ִּמ ְד ּ ָבר ְּב ֶא ֶרץ לֹא זְרוּעָ ה.
 11עָ לָ ה אֱ ל ִֹהים ִּב ְתרוּעָ ה ה' ְּבקוֹ ל ׁשוֹ פָ ר.

דברי ו ,ד
תהילי כד ,ט
תהילי פא ,ד
ירמיהו ב ,ב
תהילי מז ,ו

ּ 13כֹהָ -אמַ ר ה' מֶ ְ
אשוֹ ן וַאֲ נִ י ַאחֲ רוֹ ן ו ִּמ ּ ַבלְ עָ ַדי אֵ ין
ש ָר ֵאל וְ גֹאֲ לוֹ ה' ְצבָ אוֹ ת אֲ נִ י ִר ׁ
לֶך-יִ ְ ׂ
אֱ ל ִֹהים.

ישעיהו מד ,ו

ֲשעִ ים ִּכיִ -מדֵּ י ַד ְּב ִרי ּבוֹ ָזכֹר ֶאז ְְּכ ֶרנּ ּו עוֹ ד עַ לֵ ּ -כן
שע ׁ ֻ
 14הֲבֵ ן י ִ ַּקיר לִ י ֶא ְפ ַריִ ם ִאם יֶלֶ ד ׁ ַ
הָ מ ּו מֵ עַ י לוֹ ַרחֵ ם אֲ ַרחֲמֶ נּ ּו נְ אֻ ם ה'.

ירמיהו לא ,יט

שיכֶ ם ו ְּת ַקעְ ּ ֶתם ּ ַבחֲ צ ְֹצרֹת עַ ל ֹעל ֵֹתיכֶ ם
אשי חָ ְד ׁ ֵ
ש ְמחַ ְתכֶ ם ו ְּבמוֹ ע ֲֵדיכֶ ם ו ְּב ָר ׁ ֵ
 15ו ְּביוֹ ם ִ ׂ
שלְ מֵ יכֶ ם וְ הָ י ּו לָ כֶ ם לְ ז ּ ִָכרוֹ ן לִ ְפנֵי אֱ לֹקיכֶ ם אֲ נִ י ה' אֱ לֹקיכֶ ם.
וְ עַ ל ז ְִבחֵ י ׁ ַ

במדבר י ,י
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 12וְ הָ יָה ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא יִ ּ ָת ַקע ְּב ׁשוֹ פָ ר ּגָדוֹ ל וּבָ א ּו הָ א ְֹב ִדים ְּב ֶא ֶרץ ַא ּ ׁשוּר וְ הַ ִּנדָּ ִחים ְּב ֶא ֶרץ
ּש ִ ָלם.
ִמ ְצ ָריִ ם וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲ ו ּו ל-ה' ְּבהַ ר הַ ּק ֶֹד ׁש ִּבירו ׁ ָ

ישעיהו כז ,יג

13

בס"ד

אתי-א ָֹתם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֵ ינֵי הַ גּ וֹ יִ ם
שר הוֹ צֵ ִ
אשֹנִ ים אֲ ׁ ֶ
 16וְ זָכַ ְר ִּתי לָ הֶ ם ְּב ִרית ִר ׁ
לִ ְהיוֹ ת לָ הֶ ם לֵ אל ִֹהים אֲ נִ י ה'.
ַ ּ 17בחֲ צ ְֹצרוֹ ת וְ קוֹ ל ׁשוֹ פָ ר הָ ִריע ּו לִ ְפנֵי הַ ּ ֶמלֶ ְך ה'.
שו וְ הָ יְ ָתה לַ -ה' הַ ְּמלוּכָ ה.
 18וְ עָ ל ּו מוֹ ִׁשעִ ים ְּבהַ ר ִציּוֹ ן לִ ְׁש ּפֹט אֶ ת-הַ ר עֵ ָׂ
שר ִא ּתוֹ ּ ַב ּ ֵתבָ ה ַו ַ ּיעֲבֵ ר
ַ 19ו ִ ּיז ְּכֹר אֱ ל ִֹהים ֶאת-נֹחַ וְ ֵאת ּ ָכל-הַ חַ ּיָה וְ אֶ תָ ּ -כל-הַ ְּבהֵ מָ ה אֲ ׁ ֶ
ָש ֹּכ ּו הַ ּ ָמיִ ם.
אֱ ל ִֹהים רוּחַ עַ ל-הָ ָא ֶרץ ַו ּי ׁ

ויקרא כו ,מה

תהילי צח ,ו
עובדיה א ,כא

בראשית ח ,א

יתי אוֹ ָת ְך ִּבימֵ י נְ עו ָּריִ ְך ַוה ֲִקימוֹ ִתי לָ ְך ְּב ִרית עוֹ לָ ם.
 20וְ זָכַ ְר ִּתי אֲ נִ י ֶאתְּ -ב ִר ִ

יחזקאל טז ,ס

 21ה' מָ לָ ְך ּגֵאוּת לָ בֵ ׁש .לָ בֵ ׁש ה' עֹז ִה ְת ַאזָּר ַאףִּ -ת ּכוֹ ן ּ ֵתבֵ ל ּ ַבלִּ -ת ּמוֹ ט.

תהילי צג ,א

שה לְ נִ ְפלְ אוֹ ָתיו חַ נּ וּן וְ ַרחוּם ה'.
 22זֵכֶ ר עָ ָׂ
שן ַו ּי ְַרא
ראים ֶאת-הַ ּקוֹ לֹת וְ ֶאת-הַ ּ ַל ּ ִפ ִידם וְ אֵ ת קוֹ ל הַ ּ ׁשֹפָ ר וְ אֶ ת-הָ הָ ר עָ ׁ ֵ
 23וְ כָ ל-הָ עָ ם ִ
הָ עָ ם ַו ָ ּינֻע ּו ַו ּיַעַ ְמד ּו מֵ ָרחֹק.
ַ 24ו ִ ּיז ְּכֹר אֱ ל ִֹהים ֶאתְּ -ב ִריתוֹ אֶ תַ -א ְב ָרהָ ם ֶאת-יִ ְצחָ ק וְ ֶאתַ -י ֲעקֹב.
ָ ּ 25כל-י ְֹׁשבֵ י ֵתבֵ ל וְ ׁש ְֹכנֵי ָא ֶרץ ִּכנְ שׂ ֹא-נֵס הָ ִרים ִּת ְרא ּו וְ ִכ ְתקֹעַ ׁשוֹ פָ ר ִּת ְׁשמָ ע ּו.
ש ָראֵ ל ה' אֱ לֹהָ יו עִ ּמוֹ ו ְּתרוּעַ ת מֶ לֶ ְך ּבוֹ .
 26לֹאִ -ה ִּביט ָאוֶן ְּב ַי ֲעקֹב וְ לֹאָ -ר ָאה עָ מָ ל ְּביִ ְ ׂ

ֹשל ּ ַבגּ וֹ יִ ם.
ִּ 28כי לַ -ה' הַ ְּמלוּכָ ה ּומ ׁ ֵ
יתי ַא ְב ָרהָ ם ֶאז ְּכֹר
יתי יִ ְצחָ ק וְ ַאף ֶאתְּ -ב ִר ִ
יתי ַיעֲקוֹ ב וְ ַאף אֶ תְּ -ב ִר ִ
 29וְ זָכַ ְר ִּתי ֶאתְּ -ב ִר ִ
וְ הָ ָא ֶרץ אֶ ז ְּכֹר.
ֹשה יְ ַד ּ ֵבר וְ הָ אֱ ל ִֹהים ַי ֲענֶנּ ּו ְבקוֹ ל.
 30וַיְ ִהי קוֹ ל הַ ּ ׁשֹפָ ר הוֹ לֵ ְך וְ חָ זֵק ְמאֹד מ ׁ ֶ
הַ לְ לוּה ּו ְּב ֵת ַקע ׁשוֹ פָ ר...
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שמות כ ,יד

שמות ב ,כד
ישעיהו יח ,ג
במדבר כג ,כא
תהילי קו ,מה
תהילי כב ,כט

ויקרא כו ,מב

שמות יט ,יט
תהילי קנ ,א2ו
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ַ 27ו ִ ּיז ְּכֹר לָ הֶ ם ְּב ִריתוֹ ַו ִ ּי ּנָחֵ ם ְּכרֹב חֲסָ ָדו.

תהילי קיא ,ד
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נספח  – 2טבלה למיון פסוקים – פתרון
נושא ותוכ
הברכה

מלכויות

זיכרונות

פסוקים המתארים את מלכות ה'

מקור
הפסוקי
בתנ""

על עם ישראל וההגנה שלו עליהם

1

תורה

שופרות

2

3

פסוקי המתארי את ההשגחה

פסוקי המתארי את התגלות ה'

הפרטית של ה' על כל ברואיו

בהר סיני ומשמעות השופר ביהדות

"ה' יִ ְמל ְֹך"

"וַ ִיּ ְז ּ ֹכר א ֱֹל ִהים אֶ תֹ -נחַ "

"וְ קֹל ׁשֹפָ ר חָ זָק ְמאֹד"

)שמות טו ,יח(

)בראשית ח ,א(

)שמות יט ,טז(

" ַו ִ ּיז ְּכֹר אֱ ל ִֹהים ֶאתְּ -ב ִריתוֹ ֶאת-
"ה' אֱ לֹהָ יו עִ ּמוֹ ו ְּתרוּעַ ת מֶ לֶ ְך ּבוֹ "
ַא ְב ָרהָ ם"
)במדבר כג ,כא(
)שמות ב ,כד(
יתי ַיעֲקוֹ ב וְ ַאף
"וְ זָכַ ְר ִּתי ֶאתְּ -ב ִר ִ
יתי יִ ְצחָ ק וְ ַאף ֶאת-
ֶאתְּ -ב ִר ִ
ישרוּן מֶ לֶ ְך"
"וַיְ ִהי ִב ׁ ֻ
יתי ַא ְב ָרהָ ם אֶ ז ְּכֹר וְ הָ ָא ֶרץ
ְּב ִר ִ
)דברי לג ,ה(
ֶאז ְּכֹר"

ְהי קוֹ ל הַ ׁ ּשֹפָ ר הוֹ לֵ ך ְ וְחָ ֵזק
"וַי ִ
ְ
מאֹ ד"

)שמות יט ,יט(

ראים ֶאת-הַ ּקוֹ לֹת
"וְ כָ ל-הָ עָ ם ִ
וְ ֶאת-הַ ּ ַל ּ ִפ ִידם וְ ֵאת קוֹ ל הַ ּ ׁשֹפָ ר"
)שמות כ ,יד(

)ויקרא כו ,מב(

4

5

כתובי
6

" ִּכי לַ -ה' הַ ְּמלוּכָ ה"

תיו"
שה ְל ִנ ְפ ְלאוֹ ָ
" ֵזכֶ ר עָ ָ ׂ

"ה' ְּבקוֹ ל ׁשוֹ פָ ר"

)תהילי כב כט(

)תהילי קיא ,ד(

)תהילי מז ,ו(

"ה' מָ לָ ְך ּגֵאוּת לָ בֵ ׁש"

"יִ ז ְּכֹר לְ עוֹ לָ ם ְּב ִריתוֹ "

חצ ְֹצרוֹ ת וְ קוֹ ל ׁשוֹ פָ ר הָ ִריע ּו
" ּ ַב ֲ
לִ ְפ ֵני הַ ּ ֶמלֶ ְך ה'".

)תהילי צג ,א(

)תהילי קיא ,ה(

" ּ ֹכה-אָ ַ
מר ה' מֶ לֶ ך ְִ -י ְׂשרָ אֵ ל
ו ְֹגאֲלוֹ "

" ַו ִ ּיז ְּכֹר לָ הֶ ם ְּב ִריתוֹ "
)תהילי קו ,מה(

)ישעיהו מד ,יג(

__

__

)תהילי צח ,ו(

" ִּת ְקע ּו בַ ח ֶֹד ׁש ׁשוֹ פָ ר ּ ַב ּ ֵכסֶ ה לְ יוֹ ם
חַ ּגֵנוּ".
)תהילי פא ,ד(

פרק נוס
הַ לְ לוּה ּו ְּב ֵת ַקע ׁשופָ ר...
)תהילי קנ ,א2ו(

)ישעיהו מד ,ו(

נביאים

8

9

ְתה לַ -ה' הַ ְּ
מלוּכָ ה"
"וְהָ י ָ

יתי אוֹ ָת ְך"
"וְ זָכַ ְר ִּתי אֲ נִ י ֶאתְּ -ב ִר ִ

תורה

"הָ יָה ּ ַביּוֹ ם הַ הוּא יִ ּ ָת ַקע ְּב ׁשוֹ פָ ר
ּגָדוֹ ל"

)עובדיה א כא(

)יחזקאל טז ,ס(

"וְ הָ יָה ה' לְ מֶ לֶ ְך עַ לָ ּ -כל-הָ ָא ֶרץ"

" ִּכיִ -מדֵּ י ַד ְּב ִרי ּבוֹ ָזכֹר ֶאז ְְּכ ֶר ּנ ּו
עוֹ ד"

)ישעיהו כז ,יג(
"וַאדֹ ָנ-י ה' ּ ַב ּ ׁשוֹ פָ ר יִ ְת ָקע ,וְ הָ לַ ךְ
ְּבסַ עֲרוֹ ת ּ ֵתימָ ן"

)ירמיהו לא ,יט(

)זכריה ט ,יד(

אשֹנִ ים"
"וְ זָכַ ְר ִּתי לָ הֶ ם ְּב ִרית ִר ׁ

על ֵֹתיכֶ ם
חצ ְֹצרֹת עַ ל ֹ
"ו ְּת ַקעְ ּ ֶתם ּ ַב ֲ
שלְ מֵ יכֶ ם"
וְ עַ ל ז ְִבחֵ י ׁ ַ

)זכריה יד ט(

10

)ירמיהו ב ,ב(

)ישעיהו יח ,ג(

" ׁ ְש ַ
מע ִי ְׂשרָ אֵ ל ה' א ֱֹלהֵ ינ ּו ה'
אֶ חָ ד"

)דברי ו ,ד(
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)ויקרא כו ,מה(

)במדבר י ,י(
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7

ש ָר ֵאל וְ גֹאֲ לוֹ "
"ה' מֶ לֶ ְך-יִ ְ ׂ

" ּכֹה ָאמַ ר ה' זָכַ ְר ִּתי לָ ְך חֶ סֶ ד
נְ עו ַּריִ ְך"

"ו ְִכ ְתקֹ עַ ׁשוֹ פָ ר ּ ִת ׁ ְש ָ
מע ּו"

15

בס"ד

נספח  – 3ספרי התנ"ך
ספרי התורה )חמישה חומשי תורה(:
בראשית
שמות
ויקרא
במדבר
דברי
ספרי הנביאי:
יהושע
שופטי
שמואל )שמואל א" ,שמואל ב"(
ספר מלכי )מלכי א" ,מלכי ב"(
ישעיה )ג ישעיהו(
ירמיהו
יחזקאל
תרי עשר :הושע ,יואל ,עמוס ,עובדיה ,יונה ,מיכה ,נחו ,חבקוק ,צפניה ,חגי ,זכריה ,מלאכי.
ספרי הכתובי:
תהילי
משלי
איוב

רות
איכה
קהלת
אסתר
שיבת ציו וכרונולוגיה:
דניאל
עזרא  2נחמיה
דברי הימי )דברי הימי א" ,דברי הימי ב"(
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חמש המגילות:
שיר השירי
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נספח  – 4תבנית לדף "פסוק לי פסוקך"

הפסוק__________________________________ " :
_____________________________________________"
מקור הפסוק__________________________ :
נכלל בברכת________________ :

הרעיו המובא בפסוק_______________________________ :
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
כיצד מתקשר 2לדעתי 2הפסוק לראש השנה?
_____________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

ש התלמיד/ה________________________ :
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