בס"ד

כהנים
מורי יקרי*,

ש ְפ ֵתי כהן יִ ְׁש ְמר ּו ַדעַ ת
"כי ִ ׂ
ִּ
וְ תוֹ ָרה יְ בַ ְק ׁש ּו ִמ ּ ִפיה ּו
ה'צבָ אוֹ ת הוּא"
ִּכי מַ לְ ַא ְך ְ

)מלאכי ב ,ז(

הדמות המרכזית בחומש ויקרא היא הכה .לכה יש מקו מרכזי מאוד בע ישראל
בכלל ובעבודת המשכ בפרט ,והמשימה הזאת מוקדשת למעמד המיוחד של הכה
בישראל.
במחצית הראשונה של חומש ויקרא מתוארי תפקידיו של הכה :הקרבת קרבנות,
טהרת ישראל ,הוראת התורה ,כפרה על בני ישראל ועוד .את המחצית הזאת חות
התיאור המופלא של עבודת הכה הגדול ביו הכיפורי ,המכפר אחת לשנה על כל
בני ישראל.
בפרק כ כתובי פסוקי המוקדשי למעמדו המיוחד של הכה:
"כיָ -קד ֹׁש הוּא ,לֵ א-לֹהָ יו".
ִּ
הכהני עצמ מצווי לשמור על טהרת וקדושת:
שם אֱ -לֹהֵ יהֶ ם!"
"קד ִֹׁשים יִ ְהי ּו לֵ א-לֹהֵ יהֶ ם וְ לֹא יְ חַ ְּלל ּו ׁ ֵ
ְ
וג בני ישראל מצווי לשמור על מעמד הכהני ולכבד:
"וְ ִקדַּ ְׁש ּתוֹ ִּכי ֶאת לֶ חֶ ם אֱ -לֹהֶ ָ
יך הוּא מַ ְק ִריב ָקד ֹׁש יִ ְהיֶה ּ ָל ְך!"

*"המדרי למורה" מנוסח בלשו זכר ,אבל הוא מיועד ג למורי וג למורות.
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מדריך למורה ,כיתה ד

בשלב הראשו התלמידי מתבקשי לזהות את התפקידי השוני של הכה
במחנה ישראל ,כפי שמופיעי בחומש ,וכמו כ לזהות הלכות הקשורות במעמד
הכהני בימינו.
בשלב השני ינסו התלמידי לאפיי את תכונותיו של הכה בישראל .ה יתבקשו
לראיו ע הכה המתחיל ,עלו הדרכה
להכי "תיק לכה המתחיל" שבתוכו יהיו דֵ $
לכה המתחיל וברכה לכה המתחיל.
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בס"ד

כהנים
ידע קודם
 .1נושאי בחומש ויקרא ,פרקי א–טז ,לפי תכנית הלימודי;
 .2ויקרא פרק כא ,לפי תכנית הלימודי.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1איתור מידע ושימוש במקורות – זיהוי תפקידי הכה )שלב ;(1
 .2מיו הלכות הכהונה להלכות הנהוגות בימי קד ולהלכות הנהוגות בימינו )שלב ;(1
 .3הבנת הער והחשיבות של תפקיד הכה – כתיבת שאלות לראיו ,עלו הדרכה וברכה

)שלב .(2

התנאים לביצוע המשימה
עבודה אישית ועבודה קבוצתית בכיתה.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1ד $פסוקי;
 .2ד $ראיו לכה ) 7–5שאלות(;
 .3עלו הדרכה לכה המתחיל )עמוד אחד(;

 .4ברכה לכה הנכנס לתפקידו.

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד "כהני" ,שבה דפי איורי של כוהני.

מדריךלמורה
מדריך
למורה- ,-כיתה
כיתהד ג
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
לפניכ השלבי במשימה והוראות כיצד לבצעה.

שלב הפתיחה )שלב מקדים(
כהכנה למשימה יש לתת לתלמידי שֵ מות של פרקי מהחומש ויקרא .אפשר להפנות כל תלמיד לפרק כלשהו ואפשר לחלק
את התלמידי לקבוצות ולהפנות כל קבוצה לפרק כלשהו או לכמה פרקי.
יספרו כמה פעמי הביטויי "כה"" ,כהני" ו"בני אהר" נזכרי בפרקי האלה.
התלמידי ְ
בסיו הספירה יאסו $המורה את הנתוני מכל התלמידי.
התלמידי יבחינו כי המילה "כה" ,היא והטיותיה ,נזכרות פעמי רבות בחומש ויקרא ,ונתו זה אכ מאשש את העובדה
כי לכה יש מקו נכבד בחומש .התלמידי יבחינו ג בעובדה כי מספר האזכורי משתנה מפרק לפרק .יש לשאול את
התלמידי מה פשר השוני במספר האזכורי בי הפרקי ולדו בכ בקצרה בכיתה .בדיו יש להסב את תשומת לב
התלמידי לכ שלכה יש תפקידי שוני .בפרקי מסוימי שבה תפקידו מרכזי – מספר האזכורי גבוה ,ובפרקי
אחרי – מספר האזכורי נמו .נוס $על כ יש פרקי שבה הכה אינו נזכר כלל משו שיש נושאי בחומש הקשורי
לכל ישראל ולאו דווקא לכה )לדוגמה בפרק כג ,המצוות הנוגעות ליו כיפור ,לפסח ולסוכות שייכות שווה בשווה לכל
ישראל(.
המסקנה מפעילות זו היא ההכרה במקומו המרכזי של הכה בחומש ויקרא ,הנקרא ג "תורת כהני" ,וזו הסיבה
שמקדישי את המשימה לכה ומייחדי לדמותו עיסוק נרחב.

שלב  :1תפקידי הכהן )איורים(
בעמודי  4ו 5-במשימה לתלמיד מוצגי  14איורי הקשורי לתפקידיו ולמעמדו של הכה.
תשעה מבי האיורי האלה מתארי את הפעולות של הכה ,אלה המוצגות בחומש ויקרא .התלמידי נדרשי להתאי
את האיורי האלה לְ פסוקי בטבלת המקורות הנמצאת במשימה לתלמיד בעמוד  ,2לרשו את מספר האיור ליד הפסוק
המתאי לו ,וכמו כ לצטט מהפסוק כמה מילי המתאימות לתפקיד או לפעולה המתוארי באיור .להל המקורות
ומספרי האיורי המתאימי.
ִ
רשימת המקורות
הוהְ :ו ָס ַמ ְך
ֹתו ִל ְרצ ֹֹנו ִל ְפנֵי יְ ָֹ
מועֵ ד י ְַק ִריב א ֹ
ִאם-עֹלָ ה ָק ְר ָּב ֹנו ִמןַ -ה ָּב ָקר זָ כָ ר ּ ָת ִמים י ְַק ִריבֶ ּנ ּו ֶאלֶ ּ -פ ַתח א ֶֹהל ֹ
לו ְלכַ ּ ֵפר ָעלָ יו) :פרק א ,ג-ד(
ֹאש ָהעֹלָ ה ְונִ ְרצָ ה ֹ
ָדו ַעל ר ׁ
י ֹ
ֹתו ְבנֵיַ -אהֲ רֹן ַה ִּמזְ ֵּב ָחהַ ,על ָהעֹלָ ה ,אֲ ׁ ֶשר ַעל ָה ֵע ִצים אֲ ׁ ֶשר ַעל ָה ֵא ׁש ִא ּׁ ֵשה ֵריחַ נִ יח ַֹח לַ ה'.
ְו ִה ְק ִטיר ּו א ֹ
)פרק ג ,ה(
ֹתו ֶאת ַה ְּמ ִעיל וַ ִ ּי ּ ֵתן ָעלָ יו ֶאת ָה ֵאפֹד ...וַ ּי ֶָׂשם ָעלָ יו
ֹתו ָּב ַא ְבנֵט ,וַ ַ ּי ְל ֵּב ׁש א ֹ
וַ ִ ּי ּ ֵתן ָעלָ יו ֶאת ַה ּ ֻכ ּ ֹתנֶת ,וַ ּי ְַח ּגֹר א ֹ
ֶאת ַהח ׁ ֶֹשן וַ ִ ּי ּ ֵתן ֶאל ַהח ׁ ֶֹשן ֶאת ָהאו ִּריםְ ,ו ֶאת ַה ּ ֻת ִּמים) :פרק ח ,ז-ח(

מספר
האיור
4
8
11

וַ ִ ּי ּׂ ָשא ַאהֲ רֹן ֶאת)-י ָָדו( ]י ָָדיו[ ֶאלָ -ה ָעם וַ יְ בָ ֲרכֵ ם וַ ּי ֵֶרד ֵמעֲ ׂשת ַה ַח ּ ָטאת ְו ָהעֹלָ ה ְו ַה ּ ְ ׁשלָ ִמים) :פרק ט ,כב(

10

יהםּ ְ ,ביַד מ ׁ ֶֹשה) :פרק י ,יא(
הורֹתֶ ,אתּ ְ -בנֵי יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֵאת ָּכל ַהחֻ ִּקים אֲ ׁ ֶשר ִדּ ֶּבר ה' אֲ לֵ ֶ
ו ְּל ֹ

1

או-תֹר ְל ַח ּ ָטאת ֶאלֶ ּ -פ ַתח
ָתו ְלעֹלָ ה וּבֶ ןֹ -יונָה ֹ
או ְלבַ ת ּ ָת ִביא ֶּכבֶ ׂש ֶּבןׁ ְ -שנ ֹ
ו ִּב ְמל ֹאת יְ ֵמי ָטהֳ ָר ּה ְלבֵ ן ֹ
מו ֵעד ֶאלַ -הכּ ֵֹהן) :פרק יב ,ו(
א ֶֹהלֹ -
ְ
רו ֶנ ַגע צָ ַר ַעת,
עור ְ ּב ָׂש ֹ
עור ַה ָּב ָׂשר ְו ֵׂש ָער ַּב ֶּנגַע ָהפַ ך לָ בָ ן ו ַּמ ְר ֵאה ַה ֶּנ ַגע ָעמֹק ֵמ ֹ
ְו ָר ָאה ַהכהן ֶאת ַה ֶּנגַע ְ ּב ֹ
ֹתו) :פרק יג ,ג(
הוּא ְו ָר ָאה ּו ַהכהןְ ,ו ִט ּ ֵמא א ֹ
ְולָ ַקח ְמל ֹא ַה ּ ַמ ְח ּ ָתה ּגַחֲ לֵ י ֵא ׁש ֵמ ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַחִ ,מ ִּל ְפנֵי ה' ו ְּמל ֹא ָח ְפנָיוְ ,קט ֶֹרת ַס ִּמים דַּ ָ ּקה ְו ֵה ִביאִ ,מ ֵּבית
לַ ּ ָפרֹכֶ ת) :פרק טז ,יב(

2
6
12
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ֹתו ְל ַק ְדּ ׁשו) :פרק ח ,יב(
ֹאש ַאהֲ רֹן וַ ִ ּי ְמ ַׁשח א ֹ
וַ ִ ּיצֹק ִמ ּׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ְ ׁש ָחה ַעל ר ׁ

14
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
חמשת האיורי הנותרי מתארי הלכות הקשורות למעמדו של הכה בימינו ,שאינ כתובות בתורה.
על התלמידי לכתוב במילי שלה איזו הלכה מתוארת בכל אחד מחמשת האיורי .להל רשימת האיורי כפי שהיא
כתובה בחוברת לתלמיד ,וליד כל איור כתובה ההשלמה הנדרשת :מספר האיור וההלכה המתאימה.
•

איור מס'  : 3ברכת הכהנים

•

איור מס'  : 13כהן עולה לתורה

•

איור מס'  : 9פדיון הבן

•

איור מס'  : 5לוי נוטל ידיים לכהן

•

איור מס'  : 7כהן מזמן בברכת המזון

יש להנחות את התלמידי לעיי בפרק כא ולאתר את הפסוק המתאי לכל ההלכות.
הפסוק המתאי לכל ההלכות הוא פסוק ח:
" ְו ִקדַּ ְׁש ּת ֹו ִ ּכי ֶאת לֶ חֶ ם אֱ -ל ֶֹה ָ
דו ׁש אֲ נִ י ה' ְמ ַק ִדּ ְׁש ֶכם".
יך הוּא ַמ ְק ִריב ָקד ֹׁש ,יִ ְהיֶהָּ -ל ְך ִ ּכי ָק ֹ

מדריךלמורה
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :2ליווי וקליטה של כהן חדש ,הכנת "תיק לכהן המתחיל"
בשלב זה אנו מדמי כאילו התלמידי עצמ נבחרו להיות בוועדה מוועדות המשכ.
שימו לב! צרי להיות ברור שכל העיסוק בכהני הוא דמיוני והמטרה של השלב הזה היא להבי טוב יותר את כניסת הכה
לתפקידו .המשכ כולו הוא עניי שבקדושה ,והאנשי שעסקו במלאכתו היו אנשי בעלי מוסר ,ידע ושיעור קומה.
התלמידי מתבקשי להכי תיק ובו שלושת הדברי האלה:
אֵ .ראיו אישי
המורה ינחה את התלמידי לחבר שאלות לראיו באמצעות סיעור מוחות קצר בנושאי האלה :מה אנו מצפי
מהכה? אילו תכונות חשוב שיהיו לו? מה הוא צרי לדעת? כיצד ננסח את השאלות בחכמה כדי להשיג את המידע?
אילו סוגי של שאלות אפשר לשאול? )שאלות הנוגעות לידע שלו ,ליכולות שלו ,להבנתו את התפקיד ,לרצונותיו
ולמטרותיו בעבודה ועוד(.
כמו כ מומל 2להציע לתלמידי בשלב זה לעיי בחומש כדי להרחיב את מאגר השאלות.
אי להלאות את התלמידי וחמש–שבע שאלות טובות יספיקו.
בסו $השלב הזה ,כאשר יוגשו התיקי ,המורה יבחר מבי התלמידי את הנציגי אשר יציגו את שאלותיה לפני
הכיתה.
אפשר לנצל את ההזדמנות הזו ולבקש מ"הכהני המועמדי" לנסות להשיב על השאלות האלה.
ב .עלו הדרכה לכה המתחיל
המורה ינחה את התלמידי בכתיבת העלו .הוא יכוו אות כיצד להסביר באמצעות העלו את עיקר עבודתו של הכה
לפי הנקודות האלה:
• תפקידי הכה;
• החשיבות של תפקיד הכה;
• התכונות הנדרשות מ הכה כדי למלא את שליחותו.
המורה יוודא שהתלמידי אינ מתרכזי רק בתפקידי הכה )מה עליו לעשות( אלא דני ג במהות התפקיד
ובחשיבותו )לְ ַקשר בי ישראל לאביה שבשמי ,לכפר ולקדש את ע ישראל ,להורות בדר התורה( .כמו כ ה
יעסקו בתכונות הכה )אהבת ישראל ,שליחותו ,טוב לבו ועוד( .התלמידי ינמקו מדוע בחרו בתכונות שכתבו.
ג.

ברכת הוועדה לכה המתחיל
יש להורות לתלמידי לכתוב ברכה קצרה שאורכה כמה שורות .חשוב להזכיר לה כי הכהונה היא תפקיד העובר מאב
לב.

בתפקידו? מה חשוב לומר לכה? הא לאחל לו הצלחה? כיצד לתאר הצלחה? הא לכלול בברכה את הציפיות לאופ
התפקוד שלו? כיצד לתאר זאת? הא יש קושי מיוחד הכרו בתפקיד וכדאי לאחל לו "סיעתא דשמיא" בברכה הזאת?
ועוד שאלות.
לברכה יש סגנו משלה והיא צריכה לשק $בצורה יפה את האיחולי הבאי מעומק לבו של המאחל.
שימו לב! המורה צרי להציג לתלמידי דרכי חשיבה ,וא יידרש ,הוא צרי להוסי $דוגמה )אפשר דוגמה הנוגעת
לכה ואפשר דוגמה לברכה בהקשר אחר( ,אבל את הברכה עצמה יכתבו התלמידי.

מדריךלמורה
מדריך
למורה- ,-כיתה
כיתהד ג

התלמידי יכולי לדמיי שה אביו של הכה המתחיל ,או שה הכהני ,חברי הוועדה ,המקבלי את הכה ע
כניסתו לתפקיד.
תפקיד המורה הוא להמחיש את חשיבות הרגע של הכניסה לתפקיד ואת חשיבות הברכה ברגעי האלה.
המורה צרי לכוו את התלמידי לשאלות האלה :מהי ברכה? מה רוצי לאחל לכה ,באופ מיוחד לזה המתחיל
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בס"ד

מחוון
הנושא

רמת הביצוע
השגת היעד

הקריטריו
שלב  :1שימוש
התאמת במקורות
תפקידי לאיתור מידע
על תפקידי
הכה
לאיורי הכה ,ומיו
ההלכות

שלב :2
כתיבת
שאלות
לראיו,
עלו
הדרכה
לכה
החדש
וברכה

הבנת הנדרש
מהכה דר
ניסוח שאלות
לראיו

התלמיד מאתר את
המקורות ,משיי בצורה
נכונה את האיורי למקורות
ומזהה נכו את החלוקה בי
תפקידי הכה המתוארי
בחומש ובי תפקידי הכה
הקשורי למעמד הכה
בימינו.
התלמיד כותב שאלות
המכוונות לקבלת מידע
רלוונטי על מי שמיועד
לתפקיד הכה .השאלות
מקיפות  3–2היבטי של
התפקיד )פרטי שוני
הנגזרי מהלכות ספציפיות,
מהתכונות שלו ,מהיחס לבני
ישראל ועוד( ,לדוגמה :האם
אתה מסתדר עם דם? האם

בתחילת הדר

קרוב להשגת היעד

התלמיד מאתר את המקורות התלמיד אינו מצליח
בחומש ומשיי בצורה נכונה להיעזר במקורות שבחומש
)אינו פותח במקומות
רק חלק מהאיורי
הנכוני/אינו מבי על מה
למקורות ,או משיי
מדובר בפסוקי(.
לפסוקי ג איורי
המתארי את תפקידי הכה
בימינו.
התלמיד כותב שאלות שרק
חלק מה מכוונות לקבלת
מידע רלוונטי על מי שמיועד
לתפקיד הכה ,וה ממוקדות
בהיבט אחד של תפקידי
הכה ,לדוגמה – שאלות ידע:

התלמיד כותב שאלות
שרוב אינ מכוונות לקבלת
מידע רלוונטי על מי שמיועד
לתפקיד הכה ,או שה
כלליות מאוד )יכולות
להישאל בנוגע לכל מקצוע
ותפקיד( ואינ נוגעות כלל
לתפקידי הכה ,לדוגמה:

איך שוחטים? מה זאת צרעת?

איך אתה מרגיש? האם אתה

האם אתה יודע את ההלכות
מחומש ויקרא? האם אתה יודע

רוצה את התפקיד?

אתה אוהב את בני ישראל?
האם אתה ערוך לעבודה עם
שחר? איך תתייחס לאדם שבא
עם קרבן חטאת?

הבנת חשיבות
תפקיד הכה
דר כתיבת
עלו הדרכה

התלמיד כותב עלו שבו הוא
מראה הבנה של מהות
התפקיד .התוצר הוא בעל
מאפייני של עלו הדרכה
ויש בו כותרות מתאימות,
חלוקה לסעיפי וכתיבה
תמציתית .העלו מנוסח
בבהירות ומוגש בצורה
אסתטית.
התלמיד כותב ברכה הנוגעת
לכה וג להיבט הכולל של
תפקידו .הברכה עשירה
ומנוסחת כראוי לברכה
אישית ,לדוגמה" :אנו

בתפקידך"" ,תצליח בכל מעשי

מאחלים לך שתמשיך את

ידיך".

שושלת הכוהנים המפוארת,
תעבוד במשכן למען עם ישראל
ותכפר על עם ישראל באהבה".

מאחלים לך הצלחה

מדריךלמורה
מדריך
למורה- ,-כיתה
כיתהד ג

הבנת חשיבות
תפקיד הכה
דר כתיבת
ברכה

התלמיד כותב עלו שבו הוא התלמיד כותב עלו שבו הוא
מתאר את תפקיד הכה
מתאר את תפקיד הכה ,א
מסביר אותו רק באופ חלקי .בצורה כללית מאוד ,ללא
הסבר של התפקיד ,ללא
או :העלו מנוסח בצורה
תיאור מטרות התפקיד
שאינה מובנת או שמוגש
וללא ציו מה נדרש
בצורה שאינה אסתטית.
מהמועמד כדי להיכנס
לתפקיד .התוצר אינו כתוב
כעלו הדרכה.
התלמיד כותב ברכה הנוגעת התלמיד כותב ברכה כללית,
דלה שאינה נוגעת דווקא
לכה א בהיבט ספציפי
לכה ,לדוגמה" :אנו
מאוד.
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