בס"ד

שמע ישראל
מורי יקרי*,
הפסוק הראשון בפרשת "שמע" –
ש ָר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד"
"שמַ ע יִ ְ ׂ
ְׁ

)דברי ו ,ד(

הוא אות וסמל למצוות האמונה במסורת הדורות.
קבלת עול מלכות שמי באמירת "שמע ישראל" היא מצוות עשה
פעמיי ביו ,אול הרבה מעבר לחובה זו נהוג לקרוא אותה במעגלי
החיי השוני – מרגע הברית ועד הפטירה ,ברגעי התרוממות ותפילה,
בשעות משבר ומצוקה.
המשימה עוסקת במשמעות הרחבה של הפסוק "שמע ישראל",
ובחשיבותו הסמלית כהצהרת אמונה .מטרת המשימה היא לאפשר
לתלמידי לסכ בדר יצירתית וחווייתית את הידע ואת התובנות
שנלמדו בפרשת "שמע" על ידי עיצוב סמל אשר יית ביטוי להבנה
האישית של כל תלמיד את כוחה וייחודה של קריאת "שמע ישראל".
שלב  1ושלב  2של המשימה יעסקו במקומה של קריאת שמע בחיינו,
במצוות אהבת ה' וברמה הרוחנית הגבוהה הנדרשת כדי לקיימה –
" ְּבכָ ל לְ בָ ְב ָך ו ְּבכָ ל נ ְַפ ְׁש ָך ו ְּבכָ ל ְמא ֶֹד ָך!"
בשלב  3יעצבו התלמידי סמל ,כרזה או תמונה שבה ייתנו ביטוי
אישי להבנת את מהותה של קריאת "שמע ישראל".
לסיכו הפעילות אפשר לערו מצגת של התוצרי או לתלות אות
בכיתה.
מדריך למורה ,כיתה ו

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

שמע ישראל
ידע קודם
 .1ספר דברי ,פרק ו פסוקי ד–ט;
 .2פירוש רש"י לפסוקי האלה לפי תכנית הלימודי.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1זיהוי האירועי שבאיורי;
.2

מיו – הבחנה בי אמירת "שמע ישראל" דאורייתא ובי אמירתה כמנהג וכמסורת;

 .3ביטוי אישי יצירתי – ביטוי סמלי לפרטי ולעקרונות שבפרשת "שמע".

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה בזוגות או עבודה אישית – לבחירת המורה;
 .2שני שיעורי בכיתה.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1ד& איורי של אירועי ומצבי שוני בחייו של יהודי ,שבה נאמרת "קריאת שמע";
 .2ד& ריאיו ע קרוב משפחה;
 .3כרזה או סמל או דגל בנושא "שמע ישראל";
 .4ד& הסבר על היצירה.

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד "שמע ישראל" ,שבה אמצעי העזר האלה:
 .1ד& איורי;
 .2ד& ריאיו.

למורה- ,כיתה
כיתהו ג
מדריך למורה
מדריך
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב " :1קריאת שמע" במעגל החיים
בדפי המשימה לתלמיד יש ד& ובו תשעה איורי .בשורות הריקות שמתחת לכל איור יידרשו התלמידי לכתוב את הזמ או
את ההקשר לקריאת "שמע ישראל" הבאי לידי ביטוי באיור ,על סמ הידע שלה .כמו כ ה יציינו א אמירת התפילה
במצב המתואר באיור היא מצווה או מנהג.
לפניכ רשימה של תשעת האיורי וההקשר של כל אחד מה ל"שמע ישראל"

•

איור של תינוק בעריסה – בברית  /בלילה שלפני הברית;

•

איור של מחזור פתוח ליו כיפור – בתפילת נעילה ביו כיפור;

•

איור של תפילה בבית כנסת בשעת ערב – בכל ערב בתפילת ערבית;

•

איור של זריחה – בכל בוקר בתפילת שחרית;

•

איור של מתפללי מול ארו הקודש פתוח מעט – בפתיחת ההיכל שהוא ארו הקודש )בשבת ובחג(;

•

איור של הנחת תפילי – בעת הנחת תפילי )בתפילי כתובות פרשיות "שמע"(;

•

איור חזית של בית – במעבר דר פתח הדלת )על קל& המזוזה כתובות פרשיות "שמע"(;

•

איור של מיטה – בכל לילה לפני השינה;

•

איור של חולה במיטתו – בעת סכנת חיי ולפני פטירה.

אחרי השלמת ד& האיורי ,יענה התלמיד על שאלה שממנה עליו להסיק מסקנה בנוגע לחשיבותה של קריאת "שמע
ישראל" ,ולהסביר מדוע קריאה זו מתקשרת למצבי ולרגעי חשובי במעגל החיי של היהודי.
ד האיורי והתשובה לשאלה יימסרו למורה להערכה.

שלב  :2ריאיון של בן משפחה או של מכר ודיון בכיתה
התלמידי יתבקשו לראיי את אחד מבני המשפחה או מכר .מטרת הריאיו היא לקשר בי הערכי שנלמדו בפסוקי ובי
מצבי וסיפורי מהחיי .במפגש מעי זה ייחשפו התלמידי לסיפורי ולתיאורי של בני משפחה וחברי ,וכ תעמיק
הבנת בנוגע למקו של "שמע ישראל" במעגל החיי ובנוגע לחשיבותו.
מומל +לתלמידי להיעזר בד& הריאיו המצור& למשימה לתלמיד )עמ'  ,(5א אי זו חובה .המורה יסכ את סיפורי
התלמידי וישי דגש על הרחבת התכני ,על חידוד ועל מת משמעות לדברי שהעלו תלמידי.
שלב זה יעזור לתלמידי לתכנ את יצירת בשלב הבא.
ד הריאיו לא יימסר להערכה.

למורה- ,כיתה
כיתהו ג
מדריך למורה
מדריך
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :3עיצוב סמל או כרזה או תמונה
התלמידי יכינו סמל או כרזה או תמונה שיסמלו את המשמעות של "שמע ישראל" בעיניה וילוו את היצירה בהסבר.
חשוב להנחות את התלמידי )כפי שכתוב במשימה לתלמיד( להתמקד בשני עקרונות מרכזיי:
א .מילי ומשמעויות שה למדו מהפסוקי;
ב .קישור בי מילי ותכני מהפסוקי וקריאת "שמע ישראל" ובי רעיונות וסמלי שאות יעצבו התלמידי.
קרוב לוודאי שבמשימה זו יבואו לידי ביטוי רעיונות יצירתיי .יש לשי לב לכ שההסבר שיתלווה לתוצר יבטא את הקשר
בי הפרטי ובי המילי ביצירה של התלמיד .ההסבר צרי ג להבהיר את מהות הרעיו של התלמיד ואת בחירותיו
בפרטי השוני.
יש אפשרויות רבות לעיצוב היצירה :אפשר לצייר ,אפשר להדביק ואפשר לעצב אותה במחשב בשילוב תמונות מתאימות.
כדאי להמלי +לתלמידי לתת כותרת או סיסמה תמציתית שתבטא את הרעיו שבסמל .הכותרת הזו תיכתב ככותרת משנה
למילי "שמע ישראל".
במהל העבודה המורה ייע +לתלמידי ויכוו אות כיצד לתכנ את הסמל וכיצד לבטא את המקו של האמונה בחיי.
המורה א& יסייע לתלמידי לבדוק א העבודה ברורה ועשירה דייה וא יש מקו להוסי& לה אלמנטי אחרי.
לא מומל +להראות לכל התלמידי דוגמה כדי שלא לצמצ את הדמיו שלה ,אול אפשר להראות דוגמה לתלמידי
המתקשי בתחילת הדר ואינ יודעי "מהיכ להתחיל".
בסו& העבודה יציגו התלמידי את יצירותיה בפני תלמידי הכיתה בלוויית הסבר מתאי.
כדי לתת ביטוי לעבודות התלמידי ,מומל +להכי תערוכה על קיר הכיתה או על לוח בכיתה ,או לערו מצגת.
ד ההסבר ליצירה של התלמיד יימסר למורה להערכה.

למורה- ,כיתה
כיתהו ג
מדריך למורה
מדריך

4

© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו ,משרד החינו

בס"ד

מחוון
רמת ביצוע
השגת היעד

נושא
שלב :1
זיהוי אירועי

קריטריו
יישו  :קישור בי
האיורי למצווה

שבה אומרי
"קריאת שמע"
והבחנה בי
הציווי בתורה

מיו :הבחנה בי
ציווי דאורייתא ובי
מנהג ומסורת

זיהוי כל האיורי

הבחנה נכונה בכל
תשעת האיורי

קרוב להשגת היעד
זיהוי כל האיורי

החלפה בי מצוות
מהתורה למנהגי

בתחילת הדר
זיהוי חלק מהאיורי
החלפה בי מצוות
מהתורה למנהגי

ובי המנהגי
שלב :2
ריאיו
שלב :3

הריאיו בשלב  2אינו נמסר להערכה .הוא מיועד לדיו בכיתה שמטרתו להעשיר את הידע ואת
ההבנות של התלמידי בהקשרי שוני של קריאת "שמע ישראל".
ביטוי אישי והסבר

ביטוי אישי
יצירתי – ביטוי
סמלי לפרטי

 .1ביצירה יש ביטוי
סמלי למשמעות
הקריאה "שמע
ישראל".
 .2ההסבר המילולי
מייצג את הרעיו.

ולעקרונות
שבפרשת
"שמע"

יצירתיות
)אופציונלי(

 .1ביצירה יש ביטוי סמלי
למשמעות הקריאה

ביצירה יש ציור או ייצוג
קונקרטי של פרט או של

מצב הקשור לקריאה
"שמע ישראל".
"שמע ישראל" ,אבל אי
 .2ההסבר המילולי מייצג ייצוג סמלי לרעיו.
את הרעיו ,אול היצירה או:

וג:
היצירה נוגעת
לפרטי ולתכני
מתו פסוקי פרשת

אינה עוסקת בפרטי
מתו פסוקי פרשת
"שמע".
או:

"שמע" .בהסבר יש
רעיו מכליל ולא רק
ביטוי של מקרה
קונקרטי.

אי בהסבר רעיו מכליל,
אלא תיאור מקרה
קונקרטי.

חסר הסבר מילולי
ליצירה או שיש הסבר
מילולי שאינו רלוונטי.

כדאי לתת "בונוס" או שבח לעבודות יצירתיות ,המביעות את הרעיו באופ
ייחודי ,ויש בה שימוש בחומרי שוני או בטכניקות מיוחדות או ביישומי
מגווני.

למורה- ,כיתה
כיתהו ג
מדריך למורה
מדריך
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בס"ד

דוגמאות לתוצרי תלמידים – שלב 3

השגת היעד :יש
ביצירה רעיו
סמלי ,המוסבר
במילי ונוגע
לפרטי מתו
פסוקי פרשת
"שמע" )שלש
מצוות(.

קרוב להשגת היעד:
ההסבר מבהיר כי אכ יש
רעיו סמלי )צבע אדו,
זעקה בשעת צרה(.
הקישור לפסוקי היה
יכול להיות הדוק יותר
אילו היה התלמיד מקשר
בי הרעיו ובי המילי
מתו הפרשה" :בכל נפש
ובכל מאוד" .המורה יכול
לשאול את התלמיד לאילו
פסוקי מתו הפרשה
הסמל מתקשר.

"בשבילינו ,שמע ישראל היא דרך לומר תודה ובקש עזרה בעת צרה או כשקשה .כתבנו
את המילים בצבע אדום צועק כדי לסמל את הזעקה והעוצמה שבקריאת שמע ישראל".

למורה- ,כיתה
כיתהו ג
מדריך למורה
מדריך

בתחילת הדר:
כתיבה של
המילי "שמע
ישראל" ,ללא
ייצוג של רעיו
וללא הסבר.
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