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 "מעין שלוש" )על המחיה(ברכת  – 4הפעלה 

 אדם לקונובין  –ד של חופש "חמ

 

 רציונאל:

 אחת הדרכים להגיד "תודה" לקב"ה היא לברך לפני האכילה ולאחריה.

בברכה זו יש תמצית של שלוש ברכות  תמקד בברכת "מעין שלוש" )על המחיה(.בפעילות זו נ

 ם.ובקשה לבניין ירושלי ישראל-רץמברכת המזון. תמצית זו עוסקת בהודאה לה', תודה על א

 

 מטרות:

 .'התלמידים יבינו שברכה לאחר האכילה היא כמו אמרת "תודה" לה 

 .התלמידים יכירו את ברכת "מעין שלוש" ויבינו את משמעותה 

 .התלמידים ירצו לברך 

 

 כנות הנדרשות:הה

  אפשרות א'( יש להביא מאכלים שברכתם מזונות )בייגלה, בסקוויטים, וופלים, עוגות(

 וכו'( וכן פירות משבעת המינים. 

  ( עבור תליה על הלוח.1)אפשרות ב'( יש לצלם את תמונות המאכלים הנ"ל )נספח 

  עותק לכל ( כמספר מחצית מהתלמידים 2יש לצלם את נוסח ברכת "מעין שלוש" )נספח(

 זוג(.

 

 מבנה הפעילות:

 מה הקשר? –פתיחה 

 הכר את הברכה –שלב א' 

 הבן את הברכה –שלב ב' 

 הפנם את הברכה –שלב ג' 

 אהוב את הברכה –סיכום 

 

 מה הקשר? –פתיחה 

 וופלים, עוגות וכו'( וכן נחלק לתלמידים מאכלים שברכתם מזונות )בייגלה, בסקוויטים ,

 (. 1פירות משבעת המינים. לחילופין ניתן לתלות תמונות של המאכלים הנ"ל )נספח 

 ?נשאל: מה הקשר בין כל המאכלים / התמונות 

  נאמר שהנושא בו אנו עוסקים הוא הכרת הטוב. כל שבוע נתמקד בהכרת הטוב כלפי

רכים לומר תודה לה' היא... לברך. מישהו אחר, ובשבוע זה נכיר טובה לקב"ה. אחת מהד

ואחת מהברכות היא ברכת "מעין שלוש" אותה מברכים לאחר אכילת מאכלים שברכתם 

 מזונות, לאחר אכילת פרות משבעת המינים ולאחר שתיית יין. 
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 הכר את הברכה –שלב א' 

  נוסח אשכנז  –בדף מובאים שני הנוסחים  –נחלק לכל זוג תלמידים את הברכה )שימו לב

 ונוסח עדות המזרח(.

  ה לה', תודה על יהוד -נאמר: הברכה נקראת "מעין שלוש" כי כלולים בה שלושה נושאים

 ם.ובקשה לבניין ירושלי ישראל-רץא

  נבקש מכל זוג לקרוא את הברכה בשקט )בלי שם ה'( ולחפש מה המילה המרכזית בברכה 

 (.")"על

 נקרא את הברכה  -שההכוונה היא למילה "על"  נשמע תשובות, ולאחר שהתלמידים יגלו

 בקול תוך שאנו מדגישים את המילה "על".

  :נשאל 

o  על מה אנו מודים לקב"ה בברכה זו? )על הפירות / היין / חמשת מיני דגן, על

 תנובת השדה, על ארץ חמדה(

o ה ירחם? )על עם ישראל, על ירושלים, על בית "על מה אנו מבקשים שהקב

 המקדש(

 תלמידים לסמן בצבע אחד מילים הקשורות ל"תודה" ובצבע שני מילים נבקש מה

 הקשורות ל"בקשה". 

 

 הבן את הברכה –שלב ב' 

 משפטים )בכל פעם משפט אחד( בהם מילה אחת היא ג'יבריש נאמר  :נשחק משחק קצר

 ר.בעלות פשגמור, וכל היתר 

 ו.משפט, ולהסביר מה משמעותהקשיב לנבקש מהתלמידים ל 

 ל:למש

o  אתמול, כשאחותי ואני הלכנו ברחוב פתאום התחיל לרדת תשכמל חזק, אז

 .פתחנו מהר מטריות ורצנו הביתה

o שלום, יש לי גם כלב וגם שברוץ, ולמרות מה שכולם אומרים הם דווקא חיים ב

 י.ומסתדרים מצוין אחד עם השנ

o א ד, שכבר קשה לו לעלות מדרגות, אז הווד מאובקומה מעלינו גר שכן טשיב מא

 .עובר לבית אבות עכשיו

 ר?ה, למרות שלמעשה זאת מלה חסרת פשאיך ידעתם מה פשר כל מל :נשאל 

  :ה.לים עצמן קשות להבניד להבנת הדברים, גם כשהמוההקשר מסייע מאנסביר 

  :העזרות בחבר או )מילון,  ?להיאתם מכירים למציאת פשר למנוספות דרכים  אלונחשוב

 (פחת מיליםהישענות על השורש ומש, מבוגר

  נתבונן שנית בברכה ונמצא את המילים שפחות מובנות )מחיה, כלכלה, ארץ חמה, תנובת

 השדה(.

 .נסביר יחד את המילים תוך השתדלות שההסברים יבואו מהתלמידים ופחות מאיתנו 
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 הסבר מילים תוך השענות והתבססות על המקורות: – להרחבה למורה

  ,שלחני ה' למחיה ל תעצבו...כי מכרתם אותי...כי ז': "ועתה א-פסוקים ה'בראשית מ"ה

ועוד חמש שנים... וישלחני ה' לפניכם לשום לכם שארית  לפניכם. כי זה שנתיים הרעב...

 ."בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה

  ,יא': "מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו...והיית קרוב -פסוקים ט'בראשית מ"ה

 "...ש שנים רעבאותך שם כי עוד חמ וכלכלתיאלי...

 ה":דברים שאמרו חז"ל על "ארץ חמד

 זו ארץ ישראל, שכולם משתוקקים אליה ומפארים אותה ואפילו הגויים  ארץ חמדה

 .חומדים )רוצים( אותה

 זו ארץ ישראל, שהשכינה שורה בה ארץ חמדה. 

 זו ארץ ישראל. הקב"ה אומר לישראל "כאדם המפריש )שומר( מנה יפה לבנו ארץ חמדה - 

 ם".אני )ה'( הפרשתי חלקכ כן

 ם".תי )בחרתי( מנה יפה ואתן אותה לכהקב"ה אומר "ברר. זו ארץ ישראל ארץ חמדה 

 

 הפנם את הברכה: –שלב ג' 

  ם.דש את הברכה, במילים פשוטות שלהמח בוכתלהתלמידים ננחה את 

 .ניתן כמה דקות לכתיבה ונקשיב לתוצרים 

 ניתן לקיים רק חלק מהדיון, בהתאם לרמת הכיתה( נדון(:  

o שר המלים שבה מה ההבדל המרכזי לדעתכם, באמירת ברכה כשמבינים את פ

 ה?ובין אמירה ללא הבנ

o תיה?ה מתוך הביאור וההכרות עם מילוהאם התחדש לכם משהו בברכ 

o ת הברכות והתפילות ולא מבינים האם אתם מכירים מצב בו אנשים אומרים א

 ר?דב

o ם?מילימה יתרון האמירה גם אם לא מבינים את כל ה 

o  למה לדעתכם אנחנו בכל זאת משתמשים במלים אחרות, גבוהות וקשות, כדי

 ו?אנחנו מבקשים לומר לה' בברכה שלנלהביע את מה ש

o בנוסח צורך המסורת, ת חשיבו) ו?חנו לא משתמשים במלים אישיות שלנלמה אנ

אפשרות לחזור שוב ושוב בור יכול לומר יחד, נוסח שכל הציערך לבלתי משתנה, 

במידה  עוד.הכוונה, ו ידי-ללים ולצקת לתוכן משמעות שונה עיעל אותן מ

ומתנהל דיון בכיתה, חשוב שתשמע התשובה שמתייחסת לכך שזהו הנוסח 

שתקנו לנו חכמים. נוסח הברכות תוקן על ידי אנשי כנסת הגדולה. כמובן 

ו' אך אין זה מסייעת מאוד להבין, ולהזדהות וכ שהתוספת של הניסוח האישי

 העיקר(

 

 :אהוב את הברכה - סיכום
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  :פגשנו בשיעור את ברכת מעין שלוש, את מילותיה היפות, ואת הדברים נסכם

שבאמצעותה אנחנו מבקשים לומר לקב"ה אחרי ששבענו מטובו. סיווגנו אותה 

 .למאפיינים, וראינו שמדובר בברכה שלאחר האוכל

 נדון : 

o  ע?את ה' לפני שהוא אוכל, ואחרי ששבבמה שונה ההרגשה של אדם המברך 

o  ה?כזאת, של סוף סעודמה עוד מייחד ברכה שמברכים כשרעבים, לעומת ברכה 

 .נאחל לתלמידים שיזכרו לברך ויאהבו את הברכות 
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 מאכלי מזונות ופירות משבעת המינים – 1נספח 
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 ברכה מעין שלוש – 2נספח 

 נוסח אשכנז -ברכה מעין שלוש 

ה ה', א   רּוְך ַאתָּ ם-בָּ עֹולָּ  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

 

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

ה לָּ ְחיָּה ְוַעל ַהַכְלכָּ י ַהֶגֶפן ַעל ַהמִּ ֵעץ  ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפרִּ ֵעץַעל הָּ י הָּ  ְוַעל ְפרִּ

 

ְריָּּה וְ  פִּ כֹול מִּ ְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלא  יתָּ ְוהִּ צִּ ה ֶשרָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ְְׂבֹוַע ְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ לִּ

א( ה' א   ּה. ַרֵחם )נָּ ּטּובָּ ְשַכן ְכב-מִּ ּיֹון מִּ יֶרָך ְוַעל צִּ ם עִּ ַליִּ ֵאל ַעֶמָך ְוַעל ְירּושָּ ְְׂרָּ ְזְבֶחָך. ֹלֵהינּו ַעל יִּ ֹוֶדָך. ְוַעל מִּ

ּה נָּ ְניָּ ּה. ְוְְַׂמֵחנּו ְבבִּ ֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּ ה ְביָּ ְמֵהרָּ יר ַהּקֶדש בִּ ם עִּ ַליִּ ֶלָך. ּוְבֵנה ְירּושָּ ְרּיָּּה ְוַעל ֵהיכָּ פִּ אאַכל מִּ  ְונ

ֶרְכָך  ּה ּוְנבָּ ּטּובָּ ְְַׂבע מִּ ה.ְונִּ ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ְקֻדשָּ ֶליהָּ בִּ  עָּ

 

י ַאתָּ  ֶרץכִּ אָּ יב ַלכל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל הָּ  ה ה' טֹוב ּוֵמטִּ

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

ּה ְחיָּתָּ י ַגְפנָּּה .ְוַעל מִּ  .ְוַעל ֵפרֹוֶתיהָּ  .ְוַעל ְפרִּ

 

ֶרץ אָּ ה ה', ַעל הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

ּהְוַעל  ְחיָּתָּ י ַגְפנָּּה .מִּ  .ְוַעל ֵפרֹוֶתיהָּ  .ְוַעל ְפרִּ

 

 

 נוסח עדות המזרח -ברכה מעין שלוש 

ה ה', א   רּוְך ַאתָּ ם-בָּ עֹולָּ  ֹלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ

 

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

ה לָּ ְחיָּה ְוַעל ַהַכְלכָּ י ַהֶגֶפן ַעל ַהמִּ ֵעץ ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפרִּ י הָּ ֵעץ ְוַעל ְפרִּ  ַעל הָּ

 

ְריָּּה וְ  פִּ כֹול מִּ ְנַחְלתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלא  יתָּ ְוהִּ צִּ ה ֶשרָּ בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמדָּ ְְׂבֹוַע ְוַעל ְתנּוַבת ַהשָּ לִּ

ּה. ַרֵחם ה' א   ּטּובָּ ם-מִּ ַליִּ ְך ְוַעל ְירּושָּ ֵאל ַעמָּ ְְׂרָּ ֵלינּו ְוַעל יִּ ְך. ְוַעל  ֹלֵהינּו עָּ ְשַכן ְכבֹודָּ ּיֹון מִּ ְך ְוַעל ַהר צִּ ירָּ עִּ

ּה. ְוְְַׂמֵחנּו ֵמינּו. ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּ ה ְביָּ ְמֵהרָּ יר ַהּקֶדש בִּ ם עִּ ַליִּ ְך. ּוְבֵנה ְירּושָּ לָּ ְך. ְוַעל ֵהיכָּ חָּ ְזבָּ ּה  מִּ נָּ ְניָּ ְבבִּ

ְך  ְרכָּ ה.ּוְנבָּ ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ְקֻדשָּ ֶליהָּ בִּ  עָּ

 

ה  י ַאתָּ יב ַלכל ְונֹוֶדה ְלָך )ה' א  כִּ ֶרץ-טֹוב ּוֵמטִּ אָּ  ֹלֵהינּו( ַעל הָּ

 על פירות משבעת המינים על היין על חמשת מיני דגן

ּה תָּ לָּ ּה ְוַעל ַכְלכָּ ְחיָּתָּ י ַגְפנָּּה .ְוַעל מִּ  .ְוַעל ֵפרֹוֶתיהָּ  .ְוַעל ְפרִּ

 

ֶרץ. אָּ ה ה', ַעל הָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

 


