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 ומקורותהקדמה  –אדם להוריו בין  – 6הפעלה 

 הוריואדם לבין  –ד של חופש "חמ

 

 :רציונאל

ֲאִרכּון ן יַּ עַּ ד ֶאת ָאִביָך, ְוֶאת ִאֶמָך ְלמַּ בֵּ ל ָהֲאָדָמה  הדיבר החמישי בעשרת הדיברות אומר: "כַּ ָיֶמיָך עַּ

ן ָלך" ) (. חז"ל האריכו הרבה בחשיבות מצוות כיבוד הורים י"בפסוק כ' פרק  שמותֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ

מרכזית. הציווי לא נאמר בכללי ובפרטי הלכותיה. פירוט זה מראה לנו עד כמה המצווה חשובה ו

 אלא במפורט, כיאה למשהו משמעותי ומרכזי.

הרב חיים דוד הלוי, שעל דמותו למדנו השנה, מסכם את ההלכות בספרו קיצור שולחן ערוך בפרק 

ל, וְ  קמ"ג: לֵּ ְמיָֻחד לֹו ְלִהְתפַּ ֲעֹמד ָשם... אֹו ָמקֹום הַּ ְמיָֻחס לֹו לַּ ֲעֹמד ִבְמקֹומֹו הַּ ב ְבָמקֹום "לֹא יַּ לֹא יֵּשֵּ

ְכִלים אֹוָתם ְכִריעַּ ֶאת ְדָבָריו ְבָפָניו... לֹא יַּ יתֹו, ְולֹא ִיְסֹתר ֶאת ְדָבָריו, ְולֹא יַּ ב ְבבֵּ ְמיָֻחד לֹו ְלָהסֵּ ְולֹא  הַּ

ְמָלִכים הַּ  י הַּ ְלכֵּ ס ְכֶנְגָדם, ֶאָלא ִיְשֹתק ְוִייָרא ִמֶמֶלך מַּ יֶהם ְולֹא ִיְכעַּ ר ִבְפנֵּ עֵּ הּוא ֶשִצָּוה -ָברּוְך-ָקדֹושְיצַּ

ֶבר ָפִנים ָיפֹות ְכִניס ּומֹוִציא. ְוִיְתֶנּנּו לֹו ְבסֵּ ֶסה, מַּ ְלִביש ּוְמכַּ הּו, מַּ ְשקֵּ ֲאִכילֹו ּומַּ .. ָהיּו ָאִביו אֹו .ְבָכְך... מַּ

ֲהִקיצֹו ָלֶלֶכת ֲהִקיָצם ִמְשָנָתם... וִמְצָוה לַּ ִנים... ָאסּור לַּ ית ִאמֹו ְישֵּ ר ִמְצָוה, -ְלבֵּ ְכֶנֶסת אֹו ִלְשָאר ְדבַּ הַּ

י ִאמֹו... ִמי ֶשהּוא  י ָאִביו ּוִבְפנֵּ ֲעֹמד ִבְפנֵּ ָיב לַּ ָמקֹום ָברּוְך הּוא... חַּ ָיִבים ִבְכבֹוד הַּ י ֶשֻכָלם חַּ רֹוֶצה ִמְפנֵּ

ֲעִשים  תֹוָרה ּוְבמַּ ֲעֹסק בַּ ד ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמֹו, יַּ בֵּ ָגדֹול ָלָאבֹות, ֶבֶאֶמת ְלכַּ ָכבֹוד הַּ טֹוִבים, ֶשֶזהו הַּ

ן ָכֶזה" ם ֶשִגְדלּו בֵּ י ְלָאב ָואֵּ ְשרֵּ ְבִריֹות, אַּ  .ֶשאֹוְמִרים הַּ

 

 הפעלה:

ביחידה זו נבין מדוע נאמרו הלכות כה רבות למצוות כיבוד הורים, נלמד את מקורות המצווה ואת 

 הקשורה למצווה זו.פרטיה ולבסוף נקבל על עצמנו קבלה טובה 

 

 מטרות:

 .התלמידים ילמדו את מקורות מצוות כיבוד הורים ויכירו את פרטי המצווה 

 

 ההכנות הנדרשות:

  ( כמספר הקבוצות.1יש לצלם את כתב הסתרים )נספח 

  ( כמספר הקבוצות.2יש לצלם את הסיפור )נספח 

  ( כמספר הקבוצות ולגזור כל כרטיסיה בנפרד )סך הכול 3יש לצלם את הכרטיסיות )נספח

זוגות(. מומלץ לשים כל ערכה בשקית או עם סיכת משרד כדי לשמור על שלמות  10

 הערכות. 

  ( כמספר תלמידי הכיתה.4יש לצלם את פתק "כיבוד ההורים שלי" )נספח 

 

 פתיחה: הדיבר החמישי

  :בשלושת השבועות הקרובים נעסוק בנושא המשפחה. בעשרת הדיברות נאמר לתלמידים

 יש דיבור אחד המתייחס למשפחה. מהו?

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
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  כבד את אביך ואת אימך. –נשמע תשובות ונכריז: זהו הדיבור החמישי 

 כך חשוב בדיבור זה? -נשאל: מה כל 

  מה  –נשמע את דעות התלמידים ונסביר כי היום נלמד את הפרטים של הדיבר החשוב הזה

 זה בעצם לכבד הורים? איך עושים את זה?

 

 גוף השיעור: פרטי המצווה

 .נתחלק לקבוצות של חמישה תלמידים 

  (.1נחלק לכל קבוצה כתב סתרים עם המקורות למצוות כיבוד הורים )נספח 

 למנחה: פיענוח כתב הסתרים

ן  – המקור הראשון עַּ ד ֶאת ָאִביָך, ְוֶאת ִאֶמָך ְלמַּ בֵּ ן ָלך" "כַּ ל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנתֵּ ֲאִרכּון ָיֶמיָך עַּ יַּ

 (.י"בפסוק כ' פרק  שמות)

י ִתְשֹמרּו, ֲאִני ה' אֱ  – המקור השני ְבֹתתַּ יֶכם" )ויקרא פרק י"ט "ִאיש ִאמֹו ְוָאִביו ִתיָראּו, ְוֶאת שַּ ֹלהֵּ

 פסוק ג'(.

 ענוח כתב הסתרים ולאחר מכן נבקש משתי קבוצות להקריא את פתרון נקצה זמן לפ

 כל קבוצה מקור אחר. –המקורות 

 הולדת-נספר לתלמידים את הסיפור: לקראת יום 

 לקראת יום הולדת

ותרו עוד שלושה שלי הלך והתקרב. נ 7רהרתי בהתרגשות. יום הולדת "זה ממש מתקרב..." ה

ימים לחגיגה ואני ומשפחתי וחברותיי היינו בעיצומן של ההכנות. אתמול כבר חילקתי 

הזמנות, היום כבר החלטתי מה אלבש )ואפילו קניתי סרט חדש לשיער לכבוד המאורע(. כבר 

חשבתי איזה מתנות אבקש וממי )זה היה ממש קשה(. כבר הכנו את המשחקים וקנינו 

לטנו איזה עוגה תהיה עם איזה קרם ואפילו חשבנו איזה נרות, איך נסדר בלונים. כבר הח

ההולדת. ואני כבר -את הכיסאות, איזו מוזיקה תישמע ברקע ומה יהיה לוח הזמנים של יום

 ממש מתרגשת! אתם מוזמנים גם לבוא. יהיה שמח!!!

  הסיפור נאמר לתלמידים: כעת נחלק לכל קבוצה עותק מהסיפור. עליכם לקרוא את

 לבד ולכתוב למטה את כל הפרטים להם הילדה דואגת לקראת יום הולדתה.

  ( ונקצה זמן לעבודה.2נחלק את הסיפור )נספח 

  הילדה מתכוננת לקראת יום הולדתה. בסיפור בלט  –נדון עם התלמידים על הסיפור

 שיש המון פרטים עליהם היא חושבת ולהם היא דואגת כדי שהמסיבה תהיה מוצלחת. 

 :נחזור על הפרטים 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA
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o לבוש 

o מתנות 

o משחקים 

o בלונים 

o עוגה 

o הזמנות 

o קרם 

o נרות 

o כסאות 

o מוזיקה 

o לוח זמנים 

 

 כך הרבה פרטים?-נשאל: למה לפי דעתכם הילדה דואגת לכל 

  נשמע תשובות ונסביר: הילדה דואגת לפרטים כי זה חשוב לה. היא מתרגשת לקראת יום

ההולדת, משקיעה בו ומתכננת אותו במדויק. כי משהו שחשוב לנו אנחנו פורטים אותו 

הולדת, תבואו וזהו. היא ישבה ותיכננה והלכה וקנתה -לפרטים. היא לא אמרה: יש לי יום

 לה! והזמינה וחשבה... כי זה חשוב

 ???נשאל: ואיך כל זה קשור לכיבוד הורים 

 .נשמע תשובות 

 א גם ונסביר כי גם למצוות כיבוד הורים יש פרטים. הקב"ה לא ציווה אותנו: "תכבדו", ה

 הסביר לנו איך לכבד, מה זה כולל, מה הפרטים של המצווה הזו.

 .נאמר לתלמידים כי עתה נלמד גם אנחנו את פרטי המצווה 

 (. נבקש להתאים בין הציווי לבין התמונה שלו.3ה כרטיסיות )נספח נחלק לכל קבוצ 

 אפשרות ב': 

 .נדביק את כל הכרטיסים מעורבבים הפוכים על הלוח 

 ונשחק את משחק הזיכרון על הלוח, כשצריך להתאים  20עד  1 -נמספר כל כרטיס במספר מ

מס' הכרטיס בין הלכה לתמונה. התלמידים יוכלו להשתמש במספרים בכדי לבקש את 

 שהמורה יהפוך.

 .נקצה זמן לעבודה ולאחר מכן נעבור בזריזות על ההתאמה 

 

 סיכום: כיבוד ההורים שלי

  נסכם: למצוות כיבוד הורים יש פרטים רבים. כי היא מצווה חשובה ויקרה לה' לכן הוא

הנחה אותנו במדויק כיצד לקיים אותה. ה' לא הסתפק בהנחיה כללית אלא פירט למען 

 לדייק ולהקפיד. נוכל

 .נבקש מכל תלמיד לחשוב על עצמו על פרט שהוא יכול להשתפר בו במצוות כיבוד הורים 

  נחלק לכל תלמיד פתק "כיבוד ההורים שלי" ונבקש לכתוב בפתק את הקבלה הטובה

 שקיבל על עצמו.

  .נאפשר למי שמעוניין לשתף במה שכתב 
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 כתב הסתרים – 1נספח 
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 לקראת יום הולדת – 2נספח 

 

 

 

 

 לקראת יום הולדת

שלי הלך והתקרב. נותרו עוד שלושה  7בהתרגשות. יום הולדת  "זה ממש מתקרב..." הירהרתי

ימים לחגיגה ואני ומשפחתי וחברותיי היינו בעיצומן של ההכנות. אתמול כבר חילקתי הזמנות, 

היום כבר החלטתי מה אלבש )ואפילו קניתי סרט חדש לשיער לכבוד המאורע(. כבר חשבתי איזה 

בר הכנו את המשחקים וקנינו בלונים. כבר החלטנו מתנות אבקש וממי )זה היה ממש קשה(. כ

איזה עוגה תהיה עם איזה קרם ואפילו חשבנו איזה נרות, איך נסדר את הכיסאות, איזו מוזיקה 

תישמע ברקע ומה יהיה לוח הזמנים של יום ההולדת. ואני כבר ממש מתרגשת! אתם מוזמנים 

 גם לבוא. יהיה שמח!!!

 

 ראת יום הולדתה?לאיזה פרטים הילדה דואגת לק

1.                       __________6__________  . 

2.                       __________7__________ . 

3.                         _________8          ___________ . 

4.                         _________9___________ . 

5.                        _________10      __________ . 

 לקראת יום הולדת

שלי הלך והתקרב. נותרו עוד שלושה  7"זה ממש מתקרב..." הירהרתי בהתרגשות. יום הולדת 

ימים לחגיגה ואני ומשפחתי וחברותיי היינו בעיצומן של ההכנות. אתמול כבר חילקתי הזמנות, 

בש )ואפילו קניתי סרט חדש לשיער לכבוד המאורע(. כבר חשבתי איזה היום כבר החלטתי מה אל

מתנות אבקש וממי )זה היה ממש קשה(. כבר הכנו את המשחקים וקנינו בלונים. כבר החלטנו 

איזה עוגה תהיה עם איזה קרם ואפילו חשבנו איזה נרות, איך נסדר את הכיסאות, איזו מוזיקה 

של יום ההולדת. ואני כבר ממש מתרגשת! אתם מוזמנים תישמע ברקע ומה יהיה לוח הזמנים 

 גם לבוא. יהיה שמח!!!

 

 לאיזה פרטים הילדה דואגת לקראת יום הולדתה?

1.                       __________6__________  . 

2.                       __________7__________ . 

3.                         _________8          ___________ . 

4.                         _________9___________ . 

5.                        _________10      __________ . 
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 פרטי מצוות כיבוד הורים – 3נספח 

 

 

בֹל א ַֹמֲאִכילוֹ  ֵ םֵֹיש  קו  ָּ מ  ַ ֹב 

ד  לוֹ ַֹהְמֻיחָּ

ֵסֶברֹלוֹ ְֹוִיְתֵננוֹ  ֹב ְ

ִנים ָּ תֹפ  פו   יָּ

ֹ יש  ַֹמְלב ִ

ה ֶ  ו ְמַכס 

ְפֵניַֹלֲעמ דַֹחי ָּב ֹב ִ

ִביו ִבְפֵניֹאָּ וֹ ֹו   ִאמ 

ה ִעירִֹמְצוָּ ֵֹאתְֹלהָּ

ִביו הִֹלְדַברֹאָּ  ִמְצוָּ
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ֵֹאתִֹיְסת  רֹל א

ַריו בָּ  ד ְ

ֶצהִֹמי רו  ֶ דֹש  ֵ ֵֹאתְֹלַכב 

הַֹיֲעס קֹהוריו רָּ תו  ֹב ְ

ים ִביםֹו ְבַמֲעש ִ  טו 

ִביוֱֹהיוֹ  וֹ ֹאָּ ְֹוִאמ 

ִנים ֵ סו ר...ְֹיש  ֹאָּ

 ְלַהִקיצם

 (אֹוָתם ְלָהִעיר) 

ֵקהוֹ  ְ  ו ַמש 
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 כיבוד ההורים שלי – 4נספח 

 שתדל יותר  מעתה א

 במצוות כיבוד הורים ב:

 

 רשב"י אֹוֵמר:"

ב  ּבּוד אָּ דֹול הּוא כִּ רּוְך הּוא יֹוֵתרגָּ דֹוש ּבָּ יפֹו ַהקָּ ְעדִּ הֶׁ ְכבֹודֹו ַוֵאם, שֶׁ    ..."מִּ

 )ברייתא, ירושלמי(


