בס"ד

שמע ישראל
ש ָר ֵאל ה' אֱ לֹקינ ּו ה' ֶאחָ ד"
" ְׁש ַמע יִ ְ ׂ

דברי ו ,ד

תלמידי יקרי*,
קריאת "שמע" ,שבה אנו מקבלי עלינו עול מלכות שמַ י פעמיי ביו ,היא מצווה חשובה מאוד
ויסודית במסורת ישראל.
"$מַ ע יִ ְ" ָראֵ ל ה' אֱ 'קינ( ה' אֶ חָ ד" – היה במהל הדורות
הפסוק הראשו בפרשת קריאת שמע – ְ
לביטוי ולסמל למסירות של היהודי לבורא ולאמונת.
במשימה שלפניכ תעסקו במשמעות של קריאת "שמע ישראל" ובמצבי שוני שבה היא
נאמרת.

משימה
*"המשימה לתלמיד" מנוסחת בלשו זכר ,אבל היא מיועדת ג לבני וג לבנות.

לתלמיד
כיתה ו
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1

בס"ד

שלב – 1
"קריאת שמע" במעגל החיים

שלבי
המשימה

ש ָר ֵאל ה' אֱ לֹקינ ּו ה' ֶאחָ ד" )דברים ו ,ד(
" ְׁשמַ ע יִ ְ ׂ

שלבי

במעגל החיי יש זמני ומצבי שבה באי לידי ביטוי מצווה או מנהג הקשורי ב"שמע
ישראל".

א.

המשימה

בעמוד הבא מוצגי תשעה איורי ִ, .תבו בשורה הראשונה מתחת לכל איור את זמ האירוע
או את ההקשר של האיור ל"קריאת שמע".

ב.

בשורה השנייה מתחת לכל איור סמנו א "קריאת שמע" באירוע המתואר היא מצווה
דאורייתא או מנהג.

ג.

אחרי שתשלימו את הנדרש בד -האיורי ,השיבו על השאלה שלפניכ:
במסורת ישראל במהל הדורות נקבע שיש לומר "שמע ישראל" ברגעי מיוחדי )מלבד
הציוויי הכתובי בתורה( .מדוע לדעתכ נבחר דווקא הפסוק הזה להיאמר ברגעי האלה?

משימה

שמע ישראל
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לתלמיד
כיתה ו

2

בס"ד

שלבי

איורים

המשימה

שלבי
המשימה
זמ  /הקשר:

זמ  /הקשר:

זמ  /הקשר:

מצווה  /מנהג

מצווה  /מנהג

מצווה  /מנהג

זמ  /הקשר:

זמ  /הקשר:

זמ  /הקשר:

מצווה  /מנהג

מצווה  /מנהג

מצווה  /מנהג

זמ  /הקשר:

זמ  /הקשר:

זמ  /הקשר:

מצווה  /מנהג

מצווה  /מנהג

מצווה  /מנהג
משימה

שמע ישראל
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3

בס"ד

שלב – 2
ריאיון עם בן משפחה או ַ
מ ּ ָכר

שלבי
המשימה

למדנו כי קריאת "שמע ישראל" נאמרת ברגעי מיוחדי.
ראיינו ב משפחה )אבא ,אימא ,סבא ,סבתא ,אח גדול ,אחות גדולה ,דוד ,דודה( או מכר קרוב.
בריאיו שאלו אות שאלה הקשורה לייחודה של קריאת "שמע ישראל".

שלבי
המשימה

לפניכ שתי אפשרויות:

האפשרות הראשונה היא לבקש מהמרואיי לספר סיפור אישי הנוגע לאירוע מיוחד או לזמ מיוחד,
שבה נאמרה קריאת "שמע ישראל".

האפשרות השנייה קשורה לדברי שלמדנו בפירוש רש"י לפסוק ה:
"וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת ה' אֱ לֹק ָ
יך ְּבכָ ל-לְ בָ ְב ָך ו ְּבכָ ל-נ ְַפ ְׁש ָך ו ְּבכָ לְ -מא ֶֹד ָך"
"בְ כָ ל3נַפְ ְ – "4$בהקשר של סכנה ומסירות נפש :אפילו הוא נוטל את נפש
"בְ כָ לְ 3מא ֶֹד – "4בהקשר של ממו :בכל ממונ
"(בְ כָ לְ 3מא ֶֹד – "4בהקשר של שעות קושי ומבח :בכל מדה ומדה שמודד לך בין במדה טובה בין במדת פורענות
)רש"י לפס' ה'(

החיי מעמידי קשיי ואתגרי בפני אד מאמי .התורה מצווה על האד להתגבר עליה
ולבטא את האהבה לה' ג מול ניסיונות וקשיי.
בהקשר לכ בקשו מהמרואיי שיספר לכ סיפור המבטא את האמונה שלו בזמ שהוא חווה מצב
של קושי או בזמ שעמד בפני אתגרי.
היעזרו בד -הריאיו שבעמוד הבא ,וכתבו את הסיפור ששמעת .הביאו את הדברי שכתבת
לדיו בכיתה.
משימה

שמע ישראל
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בס"ד

שלבי

דף ריאיון

המשימה

הפסוק הראשו של פרשת שמע – " ְ$מַ ע יִ ְ" ָראֵ ל ה' אֱ 'קינ( ה' אֶ חָ ד" – היה במש הדורות ביטוי וסמל
למסירותו של היהודי לאמונתו בה'.
הפסוק השני בפרשה – "וְ ָאהַ ְב ּ ָת אֵ ת ה' אֱ ל ָ
ֹקיך" – מעמיק את מצוות האמונה שעה שאנו נדרשי

שלבי

להחזיק בה ,כדברי רש"י ,ג כאשר עומדי בפנינו ניסיונות וקשיי.

המשימה

שמי___________________________ :
ש המרואיי___________________________ :
הקרבה שלו אליי_________________________ :
לפני השאלות שתוכל להציג למרואיי .אמור לו:
אני מבקש ממ לענות על אחת השאלות האלה )סמ את השאלה שנבחרה(.
.1

"הא תוכל לספר לי סיפור אישי על אירוע מיוחד או על זמ מיוחד ,שבו נאמרה קריאת
"שמע ישראל"? או אולי היית עד לאמירת "שמע ישראל" שהותירה ב רוש חזק?

.2

"הא תוכל לספר לי סיפור המבטא את המסירות לאמונה במצב של קושי או של אתגר ,לאור
ביאורי רש"י שהובאו לעיל לפסוק "(בְ כָ ל3נַפְ ְ( 4$בְ כָלְ 3מא ֶֹד?"4

משימה

שמע ישראל
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5

בס"ד

שלב – 3
יצירת סמל או כרזה או תמונה

שלבי
המשימה

לשלב זה שני חלקי :הכנת יצירה )עיצוב סמל או כרזה( והסבר כתוב.
א.

הכנת היצירה
ישראל.
בלימוד בפסוקי ניסינו להבי לעומק את המשמעות של "שמע ישראל" במסורתשלבי
כעת עליכ להכי סמל שיבטא את המשמעות הזו בעיניכ.
קשרו בי הרעיו והסמל ובי המילי והתכני מתו הפסוקי.

המשימה

אפשר ג לעצב את הסמל ,הכרזה או האיור במחשב .עוד אפשרות היא להוסי -כותרת או
סיסמה תמציתית ,שתבטא את הרעיו שלכ במילי.
ב.

הסבר היצירה במילי
הוסיפו הסבר מילולי ליצירה שלכ .ההסבר חשוב ,שכ הוא ילווה את היצירה שהכנת
ויהיה חלק בלתי נפרד ממנה .כתבו בד -שיצור -למשימה :מהו הרעיו העומד מאחורי
הסמל? מדוע בחרת להביע את הרעיו דווקא בדר זו? על אילו מילי מהפסוקי
התבססת?
התכוננו להציג את היצירה שלכ בפני תלמידי הכיתה.
שימו לב לכ שההסבר שלכ יהיה קשור לסמל שיצרת.

בזמ העבודה חשבו והציבו לנגד עיניכ את הדברי האלה:
.1
.2

מילי מתו הפסוקי )כגו "שמע ישראל" ,ואהבת" "והיו הדברי האלה על;("...
מושגי וערכי שלמדת מתו הפרשה )כגו אהבה ,מסירות ,קיו מצוות" ,בכל לבב",
"בכל נפש" ו"בכל מאוד"( ,או מתו הסיפורי ששמעת מבני המשפחה ומחבריכ
לכיתה;

.3

מצוות הקשורות בפרשת "שמע" )כגו "ודיברת ב" ,על מזוזות בית"(.

משימה

שמע ישראל
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