בס"ד

אלבום המשכן שלי
"אמר הקדוש ברוך הוא לישראל:
נתתי לכם את התורה.
לפרוש הימנה  -איני יכול!
לומר לכם' :אל תטלוה'  -איני יכול!
אלא :בכל מקום שאתם הולכים ,בית אחד עשו לי שאדור בתוכו.
שנאמר ועשו לי מקדש".

)מדרש שמות רבה לג ,א(

מורי יקרי*,
מעשה המשכ והשראת השכינה בו ה שיאו של חומש שמות ,כפי שנאמר כבר
בשליחותו הראשונה של משה לבני ישראל בימי השעבוד הקשה:
"וְ הוֹ צֵ ִ
אתי ֶא ְתכֶ ם ִמ ּ ַתחַ ת ִס ְבלֹת ִמ ְצ ַריִ ם ...ולָ ַק ְח ִּתי ֶא ְתכֶ ם לִ י לְ עָ ם
יתי לָ כֶ ם לֵא-ל ִֹהים".
וְ הָ יִ ִ

)שמות ,ו ,ו–ז(.

שר עַ ל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָדמָ ה"
לקיחה זו של ע ישראל ובחירתו לע ה' " ִמ ּ ָכל הָ עַ ִּמים אֲ ׁ ֶ
)שמות ז ,ו( ,באה לידי ביטוי במשכ ובהשראת השכינה בו .המשכ ולאחר מכ
המקדש ה הלב והמרכז של חיי הע ,תחילה במדבר ולאחר מכ בשילה
ובירושלי:
"ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם .בתוכו לא נאמר אלא בתוכם".
המשימה תעסוק בהיכרות ע כלי המשכ – מיקומ והשימוש בה )שלב ,(1
וכ בקשרי שבי המשכ ובי מקו עבודת ה' בימינו – בית הכנסת )שלב .(2
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*"המדרי למורה" מנוסח בלשו זכר ,אבל הוא מיועד ג למורי וג למורות.
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בס"ד

אלבום המשכן שלי
ידע קודם
 .1פרקי הציווי על המשכ בספר שמות )כה–ל ,לח( לפי תכנית הלימודי לכיתה ג;
 .2מבנה המשכ ,לרבות חלקיו)ֵ ,לָיו וחומריו;
 .3המשכ כבית לה' – בני ישראל בוני בית לה' מ ִנדבת לִ  : ָ,מהות המשכ ותפקידו בחיי הרוח
של ע ישראל.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1איתור הפריטי והסדר שלה במשכ )שלב ;(1
 .2שימוש במקורות וציטוט מהפסוקי )שלב ;(2
 .3קישור בי פריטי המוזכרי בפסוקי – כלי המשכ ,ובי פריטי בבית הכנסת בימינו
)שלב .(2

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית בכיתה ובבית;
 .2שני שיעורי בכיתה ועבודה בבית.

התוצר המצופה מהתלמיד
אלבו המשכ )אלבו אישי( שבו –
 .1תרשימי של המשכ ,שבה איורי צבועי ומודבקי;
 .2תמונות מבית הכנסת וציטוטי מהפסוקי המתאימי לכל תמונה.

החומרים לביצוע המשימה
 .1המשימה לתלמיד " -אלבו המשכ שלי" ,שבה אמצעי העזר האלה :איורי של כלי המשכ,
תרשי של חצר המשכ ,תרשי של המשכ ,ד .מקורות ובו פסוקי המתארי את כלי
המשכ ואת השימוש בה .כמו כ מכתב להורי לקראת הביקור בבית הכנסת ,המצור.
למדרי זה.
 .2מחברת או קלסר ליצירת אלבו המשכ;
 .3ספר שמות;

 .5מצלמה.

מדריך למורה ,כיתה ג

 .4כלי כתיבה ,צבעי )צהוב ,חו וכתו( ,מספריי ודבק;
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
להל שלבי המשימה וההנחיות לביצועה:

שלב  :1יצירת המשכן
כל תלמיד יקבל איורי של כלֵי המשכ ,תרשי של חצר המשכ ותרשי של המשכ .התלמיד יצבע את כלי המשכ לפי
ההנחיות ,יגזור את האיורי הצבועי של כלי המשכ וידביק אות במקומ בתרשי )את כלי המשכ – בקודש ובקודש
הקודשי – יש להדביק בתרשי המשכ(.
התלמיד יכתוב את הש של כל כלי מתחת לאיור המתאי לו ,וכמו כ יכתוב מה שיי לכלי )לפי ההנחיות(.
התלמיד ידביק את התרשי באלבו המשכ שלו .יש להנחות את התלמידי להשאיר במחברת או בקלסר עמוד ריק
לשער האלבו.
שימו לב! כאשר מדפיסי את דפי המשימה לתלמיד ,יש להדפיס את תרשי חצר המשכ ואת תרשי המשכ בדפי
נפרדי )הדפיסו על צד אחד של הד.(.

שלב  :2ביקור בבית כנסת
יש שתי אפשרויות לבקר בבית כנסת – בליווי הורה או בליווי המורה בקבוצה.
 .1בליווי הורה :התלמיד יבקר בבית כנסת ע אביו או ע ִאמו .יש לשלוח מכתב להורי בנוגע לביקור בבית הכנסת
)דג המכתב מצור .בעמ'  7של מדרי זה( .על ההורי לקבוע ע גבאי בית הכנסת מתי להגיע .אפשר לבקר בבית
הכנסת ביו חול ,לא בשעת התפילה כדי לא להפריע למתפללי וכדי לאפשר לבנות להיכנס לעזרת הגברי.
 .2בליווי המורה ,בקבוצה :בכיתות שבה יש תלמידי שאינ יכולי לגשת לבית הכנסת ע הוריה בשל סיבות שונות,
ייקח המורה את התלמידי כקבוצה לבית הכנסת הסמו לבית הספר.
יש להצטייד במצלמה לקראת הביקור .המורה צרי לכוו את התלמידי לזהות פרטי ,סמלי או פריטי אמנותיי )כגו
ציורי ,רקמות( הקשורי לנלמד בפרשות המשכ .במהל הביקור בבית הכנסת התלמיד יצל את הפרטי האלה ,או
יצטל ליד .כמו כ כל התלמידי יצטלמו ליד ארו הקודש בשל היותו מרכז בית הכנסת.
התלמידי ידפיסו את התמונות וידביקו אות על ד .חדש באלבו .לצד כל תמונה יצרפו התלמידי פסוק מד .המקורות
1

שבמשימה .
אפשר להציע לתלמידי לקשט את האלבו ,להכי ד .שער ועוד.

שלב  :3שיחה וסיכום
יש לשי לב לכ ששלב  3אינו מצוי בחוברת לתלמיד מאחר ששלב זה הוא שיחה ודיו בהובלת המורה.
לאחר שתושל המשימה חשוב לשוחח ע התלמידי בכיתה על הביקור בבית הכנסת ועל תהלי העבודה .שיחה זו היא
הזדמנות לעבד את החוויה ולאפשר לכל אחד מ התלמידי להציג את האלבו שלו לפני הכיתה.
לאחר השיחה אפשר להוסי .למשימה שלב רביעי ,שבו יסכ כל תלמיד בכתב את תהלי היצירה של אלבו המשכ שהכי.
אפשר לכוו את התלמידי באמצעות שאלות מנחות .לדוגמה:

הערה :שלב  3והשלב האופציונאלי  4אינ כתובי בחוברת לתלמיד.

1

"ד .מקורות – כלֵי המשכ ושימוש" ,אלבו המשכ שלי ,המשימה לתלמיד ,עמ' 9–7
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–
–
–
–

מה למדת בכל שלבי המשימה?
במה הצלחת במיוחד?
ממה נהנית במיוחד?
הא היה משהו קשה?

3

בס"ד

מחוון
רמת הביצוע
השגת היעד

הנושא

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר

הקריטריו
שלב :1
יצירת
המשכ

איתור וזיהוי
מאפייני של
כלי המשכ

איתור וזיהוי של כל שמות כלי
המשכ; צביעת האיורי לפי
ההנחיות; שיו הפריט המתאי
לכל אחד מהכלי.

איתור מקו
הכלי במשכ
וסידור

כל הכלי מסודרי במקומ
כראוי.

איתור וזיהוי של כל שמות
כלי המשכ ,טעות אחת
או שתיי בצביעת
האיורי או בשיו

איתור וזיהוי השמות של
חלק מכלי המשכ.

הפריטי.
הכלי מסודרי לפי
קבוצות )בחצר המשכ
ובמשכ( אול יש טעות

הכלי אינ מסודרי
כראוי ,יש בלבול בי כלי
המשכ ובי הכלי

במיקו אחד או שניי
מהכלי בתו הקבוצה.

בחצר המשכ.

שלב :2
ביקור
בבית

קישור בי
המשכ ובי
פריטי בבית

צילו ציורי ,קישוטי או
סמלי הקשורי למשכ ,בליווי
נימוק הקשור לשמ ,לצורת

צילו ציורי ,קישוטי
או סמלי הנוגעי
למשכ;

צילו ציורי ,קישוטי
או סמלי שאינ נוגעי
למשכ;

כנסת

הכנסת,
שימוש
במקורות
וציטוט

או לכל דבר אחר שקושר אות
לכלי המשכ;
ציו הפסוקי המתאימי לכל
התמונות שצולמו ,והסבר

ציו הפסוקי המתאימי
רק לחלק מהתמונות
שצולמו ,או שחסר הסבר
הקושר בי התמונות

או
אי קשר בי התמונות
שצולמו ובי הפסוקי.

מהפסוקי

המביע את הקשר בי התמונות
ובי הפסוקי.
)אפשר לתת הערכה מיוחדת
לציו קשרי יצירתיי במיוחד
או לקשרי מופשטי ,לדוגמה
"נר התמיד"(.

שצולמו ובי הפסוקי.

בתרשי

מיומנויות כלליות :עיצוב
האלבו ומראהו

המשוב הנוגע לעיצוב האלבו ומראהו יימסר בכתב ויעסוק בענייני האלה :הא האלבו
מסודר? הא הוא כתוב באופ ברור? הא הוא מקושט? הא יש בו כותרות? ועוד.

מדריך למורה ,כיתה ג
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בס"ד

דוגמאות לתוצרי תלמידים
השגת היעד – הפריט מלווה בפסוק ובהסבר על הבחירה ועל הקשר בין הפסוק ובין המשכן.
שולחן הלימוד
בבית הכנסת
הזכיר לי את
שולחן לחם
הפנים שבמשכן.

פרוכת יפה בבית הכנסת
שבו אבא שלי מתפלל
דומה לפרוכת שהייתה
במשכן.

גם בחצר בית הכנסת שלנו מסודרים עמודים
במרווחים שווים ,כמו בחצר המשכן.

הנר הגדול שתלוי מעל הבמה הזכיר
לי את אש התמיד של המזבח.

מדריך למורה ,כיתה ג
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בס"ד

דוגמאות לתוצרי תלמידים
קרוב להשגת היעד  -האיור מלווה בפסוק ,אך חסר הסבר המבאר את הבחירה ואת הקשר
בין הפסוק ובין משכן.

המורה יכול לבקש
מהתלמידה להסביר את
הבחירה ואת הקשר למשכן.

בתחילת הדרך  -חסרים פסוקים מתאימים בשני איורים ,והפסוק שנכתב מתחת לאיור
הרביעי אינו מתאים.

מדריך למורה ,כיתה ג
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בס"ד

לקראת הביקור בבית הכנסת
הורי יקרי,
במשימת הערכה בנושא המשכ נתבקשו תלמידי הכיתה לבקר בבית הכנסת הסמו
למקו מגוריה .ביקשנו מה להצטייד במצלמה כדי לצל בבית הכנסת סמלי הנוגעי
למשכ ,או לזהות מאפייני הדומי למאפייני של המשכ וכליו שעליה למדו בכיתה.
לביקור התלמידי בבית הכנסת יש ער רב .זו הזדמנות להכיר את בית הכנסת
ולזהות סמלי ההולמי מקו קדוש .בזכות הביקור יוכלו התלמידי לחוות
מעט מתחושת הקדושה ששרתה במשכ.
עליכ להיער לביקור התלמידי בבית הכנסת ,ולקראת ביצוע המשימה ההירתמות שלכ
הכרחית .אנו מציעי שתקבעו ע גבאי בית הכנסת את מועד הביקור .אנו ממליצי שלא
לקיי את הביקור בשעת התפילה כדי לא להפריע למתפללי וכדי לאפשר לתלמידי
להצטל ולבצע את המשימה בנחת.
אנא הדפיסו את התמונות כדי שבנכ או בתכ יוכלו להדביק באלבו המשכ האישי
שלה.
בברכה,
המורה ____________

מדריך למורה ,כיתה ג
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