בס"ד

חגי ישראל
שר ִּת ְק ְרא ּו א ָֹתם ִמ ְק ָר ֵאי ק ֶֹד ׁש ֵא ּ ֶלה הֵ ם מוֹ ע ֲָדי"
"מוֹ ע ֲֵדי ה' אֲ ׁ ֶ

)ויקרא כג ,א(

"מקראי קדש שיהיו ביו הזה כול קרואי ונאספי לקדש היו בפרהסיא בתפלה והלל לאל
בכסות נקיה ולעשות אותו יו משתה  ...לשנות במאכל ובמלבוש מחול לקדש" )פירוש רמב"(

מורי יקרי*,
לוח השנה והמועדי הכתובי בו ה מרכיב חשוב בעיצוב הזהות היהודית.
כל תלמיד נושא עִ מו מפגש אישי ,חוויות וזיכרונות מאווירת החגי והמועדי
השוני – מנהגי הבית ,סעודות החג ,אווירת בית הכנסת ועוד.
מקורו של "לוח השנה היהודי" הוא בפרשות המועדות בתורה ,אשר העיקרית
שבה היא בפרקנו – ויקרא כג .אלה ה "חגי דאורייתא" שה הבסיס של
לוח זה .בתקופות מאוחרות יותר הוסיפו חז"ל ציו חגי ,ובדור האחרו ,ע
תקומתה של מדינת ישראל ,ציינה הרבנות הראשית מועדי נוספי
המצייני את זיכרו השואה וחגיגת התקומה.
מטרת המשימה ,לאחר לימוד הפרק ,היא להערי את ההבנה הכוללת של
התלמיד בלוח השנה – החודשי והמועדי השוני המרכיבי אותו )שלב ,(1
ולקשר בי הכתוב בתורה ובי החוויה שבמפגש האישי של התלמיד ע
החגי )שלב .(2
בשלב האחרו ) (3ייתנו התלמידי ביטוי לידע שלה באמצעִ י חווייתי של
הכנת משחק קלפי ובו פרטי החגי ,המצוות והמנהגי.
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כיתהד גד
כיתה
למורה,
מדריך
כיתהמדריךלמורה,

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

1

בס"ד

חגי ישראל
ידע קודם
 .1חומש ויקרא כג;
 .2חגי התורה – תאריכי ומצוות.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1איתור מידע ושימוש במקורות – זיהוי חגי דאורייתא וחגי דרבנ )שלב ;(1
 .2איתור מידע – תעודת זהות לחג ,ומיו – למצוות )"עשה" ו"לא תעשה"( ולמנהגי בחג
דאורייתא אחד )שלב ;(2
 .3ארגו ומיו מידע לפי קטגוריות – יצירת קלפי משחק על חג דאורייתא אחד )שלב .(3

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

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1לוח שנה שבו מסומני חגי דאורייתא וחגי דרבנ;
" .2תעודת זהות" של חג דאורייתא אחד שבו התמקד התלמיד ,ובו תיאור מנהגי משפחתיי
הנוגעי לחג זה;
 .3רביעיית קלפי למשחק קלפי כיתתי.

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד )"חגי ישראל"( שבה אמצעי העזר האלה:
 .1לוח שנה להשלמה;
 .2תבנית ל"תעודת הזהות" של החג שנבחר;
 .3תבנית ליצירת קלפי;
 .4ד) הוראות למשחק קלפי.

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :1לוח שנה – חגי דאורייתא וחגי דרבנן
עבודה אישית בכיתה
כל תלמיד יקבל תרשי של חודשי השנה 1ויכתוב בו את שמות חודשי השנה בימינו ,את מספרו של כל חודש מחודשי השנה
כפי שהוא כתוב בחומש ויקרא כג ,וכמו כ את חגי דאורייתא ואת חגי דרבנ בתאריכי המתאימי :חגי דאורייתא בצבע
אחד וחגי דרבנ בצבע אחר.
שלב זה ייבדק באופ עצמאי על ידי התלמידי בעזרת לוח שנה .אפשר להציג בכיתה לוח שנה מקוו ולבדוק ע התלמידי
את הסימוני שלה.

שלב " :2תעודת הזהות" של החג שנבחר
עבודה אישית בכיתה ובבית
בכיתה :המורה ינחה כל תלמיד באיזה חג להתמקד :שבת ,חג המצות ,שבועות ,ראש השנה ,יו הכיפורי ,סוכות .בהמש
המשימה ,בשלב  ,3התלמידי יעבדו בקבוצות ,וכל התלמידי שקיבלו אותו החג יהיו בקבוצה אחת .לשיקול דעתו של
המורה א להציע לתלמידי ג חגי שאינ מהתורה.
בבית :כל תלמיד ישוחח ע הוריו על מנהגי החג שנבחר ,הייחודיי למשפחה .התלמיד ירשו את המנהגי האלה על ד)
ויביאו לכיתה.
2

בכיתה :כל תלמיד ייצור "תעודת זהות" לחג לפי הפרטי בד) תעודת הזהות במשימה לתלמיד ,ויכתוב על המנהגי
הנהוגי בחג ,בייחוד על מנהגי החג הנהוגי במשפחתו.

שלב  :3משחק קלפים
עבודה בקבוצות של  5–4תלמידי ,בבית ובכיתה
לפני תחילת המשימה אפשר לבקש מהתלמידי להביא משחקי רביעיות לכיתה כדי שיבינו היטב את מהות המשימה.
בכיתה או בבית :כל קבוצת תלמידי שקיבלו את אותו חג ,תיצור שתי רביעיות קלפי לחג שלה ,לפי שתי קטגוריות
שונות ,כגו מצוות החג ,שמות החג ,מאכלי החג ,מנהגי החג.
התלמידי יכתבו כותרת מתאימה בכל קל) ,יבחרו איורי כדי לעטר את הקלפי או שיאיירו איורי בעצמ.
3

בכיתה :אפשר להנחות את התלמידי להשתמש בתבנית של קלפי משחק .
שימו לב! למשחק רביעיות דרושי  48–40קלפי ,ולכ יש לחלק את הכיתה ל 6–5 -קבוצות.

הצעה להמשך פעילות בכיתה לאחר ביצוע המשימה
מומל 0לבקש מכל קבוצה שתציג לפני הכיתה את רביעיות הקלפי שיצרה .כמו כ אפשר להציע לתלמידי לשחק

 1ראו עמ'  3במשימה לתלמיד.
 2ראו עמ'  5במשימה לתלמיד.
 3ראו עמ'  7במשימה לתלמיד.
4

ראו עמ'  8במשימה לתלמיד.
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כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך

בהפסקה במשחק שיצרו .ההוראות כיצד לשחק מפורטות בסו) המשימה לתלמיד.4

3

בס"ד

מחוון
רמת הביצוע
השגת היעד

הנושא

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר

הקריטריו
שלב :1

איתור מידע

ציו חגי
דאורייתא וחגי
דרבנ בלוח
שנה

ושימוש במקורות

שלב :2
"תעודת
זהות" של חג

בדיקה עצמית של התלמיד ותיקו לפי הצור.

איתור מידע,
שימוש במקורות
ומיו למצוות
)"עשה"",לא

כתיבה של שמות החג,
עיסוק בסמל שנבחר לחג
ולסיבת הבחירה בו;
ציטוט של מצוות "עשה",

כתיבה של שמות החג.
חסר סמל החג ,או
שחסרות מצוות "עשה"
או שחסרות מצוות "לא

תעשה"(
ולמנהגי

של מצוות "לא תעשה"
ושל מנהגי כלליי;
)שלושה מנהגי לפחות(.

תעשה" ,או שחסרי
שלושה מנהגי ,או שיש
ציטוט שגוי.

כתיבת ש החג ,חסרי
פרטי רבי ממצוות
"עשה" ,ממצוות "לא
תעשה" ומהמנהגי.

כתיבה של מנהגי חג
הייחודיי למשפחה.
שלב :3
רביעיות

ארגו ומיו מידע
לפי קטגוריות

קלפי

מיומנויות כלליות:
עבודה בצוות

בחירת שתי קטגוריות
המתאימות לחג ,התאמת

בחירת שתי קטגוריות
המתאימות לחג ,א

הפרטי אינ
מתאימי לקטגוריה

ארבעה פרטי לכל
קטגוריה ואיורי
המתאימי לקטגוריה זו.

ההתאמה בי הפרטי
ובי קטגוריה כלשהי
אינה מלאה ,או שחסר
איור מתאי.

אחת או שלא נבחרה
קטגוריה כלל.

מומל 0לתת משוב והערכה ג על אופ העבודה של התלמידי בקבוצה :כיצד
בחרו פרטי ,אי חולקה העבודה ביניה ,א דנו בענייני מהותיי וא פתרו
מחלוקות בכבוד ובהסכמה.

מיומנויות כלליות:
עיצוב הקלפי

מומל 0ולתת משוב והערכה ג להיבט האסתטי ,לעיצוב וליצירתיות.

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך

4
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בס"ד

דוגמאות לתוצרי תלמידים
השגת היעד – יש התאמה מלאה בין הפריטים ובין הקטגוריה.
שֵ ם החג :פסח

שֵ ם החג :פסח

הנושא :מצוות החג מהתורה

הנושא :מצוות החג מהתורה

 .1אכילת מצה

 .1אכילת מצה

 .2איסור מלאכה
 .2איסור מלאכה
 .3קורבן פסח
 .3קורבן פסח
 .4קורבנות החג
 .4קורבנות החג




שֵ ם החג :פסח

שֵ ם החג :פסח

הנושא :מצוות החג מהתורה

הנושא :מצוות החג מהתורה

 .1אכילת מצה

 .1אכילת מצה

 .2איסור מלאכה

 .2איסור מלאכה

 .3קורבן פסח

 .3קורבן פסח

 .4קורבנות החג

 .4קורבנות החג
כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך





5
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בס"ד

קרוב להשגת היעד – אין התאמה מלאה בין הפריטים ובין הקטגוריה.
שֵ ם החג :ראש השנה

שֵ ם החג :ראש השנה

הנושא :סימני ליל החג

הנושא :סימני ליל החג

השופר איננו חלק מהנושא" :סימני ליל החג"

בתחילת הדרך – הפריטים אינם מתאימים לקטגוריה אחת.
שֵ ם החג :שבועות

שֵ ם החג :שבועות

הנושא :מאכלי החג

הנושא :מאכלי החג

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך
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