
ילדי חמ"ד יקרים, 
אנו נמצאים עתה בימים מאוד מיוחדים, הימים שבין ראש השנה ליום כיפור, הנקראים עשרת 
ימי תשובה. בימים אלו אנו משתדלים להרבות בתפילה ולעשות חסדים ומעשים טובים. כל 
אחד יעשה משהו טוב קטן וביחד יהיו אלפי מעשים טובים שיסתובבו בארץ וידביקו אחרים 
לשקל,  שקל  למצווה,  מצווה  יחד  נאסוף  הטוב,  מעשיית  כחלק  טובים.  מעשים  ועוד  לעוד 

ונכתוב ספר תורה שכולו תרומת ילדי החמ"ד תשפ"ג. 

אז מתחילים...

.3
החלקים לא מתחברים. בקשו 

מהמורה חלקים נוספים )דף 2( 
וכתבו שוב את מה שכתבתם 

קודם ועכשיו נסו לחבר מחדש.

"גם אני חלק ממשהו גדול"

שיעור 1 - למורה

הכנה ע"י המורה – חתיכות של דפים שאינם שווים בגודלם.
מצורף דף 1 להכנה לפי מספר התלמידים בכיתה.

היום חל צום גדליה וביום זה אנו מציינים את העובדה שעם ישראל 

לא היה מאוחד. קבוצות בעם התנגדו למנהיגותו של גדליה בן 

אחיקם, שהיה ממונה על השלטון בארץ, ורצחו אותו. הצום בא 

ללמד אותנו שמחלוקות לא פותרים באלימות. אפשר לחלוק אבל 

צריך לכבד ולמצוא את הדרך להיות יחד בשלום. 

כל מעשה טוב או עשייה שלנו למען הכלל תעזור לנו להיות כיתה מאוחדת.

.1
כל אחד מהתלמידים יכתוב מה 

הוא יכול לתת לכיתה / במה הוא 
טוב, ומהתכונה / הכישורים האלו 

הכיתה תוכל ליהנות.

.2
כעת יש לתת 

להם לחבר את 
החלקים. 



ה  ֣ ן־ְנַתְניָ ּבֶ אל  ָמֵע֣ ִיׁשְ א  ֣ ּבָ י  ִביִע֗ ַהּשְׁ ֶדׁש  ֹח֣ ּבַ ׀  י  "ַוְיִה֣
ה  ָר֨ ֲעׂשָ ַוֽ ֶלְך  ַהּמֶ֜ י  ְוַרּבֵ֨ לּוָכה  ּמְ ַה֠ ַרע  ֣ ִמזֶּ ע  ָמ֣ יׁשָ ֶבן־ֱאִלֽ
ָתה  ֑ ְצּפָ ַהּמִ ם  ֶבן־ֲאִחיָק֖ הּו  ֥ ַדְליָ ֶאל־ּגְ ֹו  ִאּת֛ ֥ים  ֲאָנׁשִ
אל  ָמֵע֨ ָק֩ם ִיׁשְ ה׃ ב ַוּיָ ֽ ְצּפָ ּמִ ו ּבַ ֖ ֶחם ַיְחּדָ ֥ם ֶל֛ ַוּיֹ֨אְכלּו ׁשָ
ּכּו  ּיַ ַו֠ ֹו  ר־ָה֣יּו ִאּת֗ ֣ים ׀ ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ ֶ֥רת ָהֽ ֲעׂשֶ ַוֽ ן־ְנַתְנָי֜ה  ּבֶ
ֶמת  ֣ ַוּיָ ֶרב  ֶח֖ ּבַ ן  ָפ֛ ן־ׁשָ ּבֶ ם  ֶבן־ֲאִחיָק֧ ַדְלָי֨הּו  ֶאת־ּגְ
ל־ ת ּכָ ֶרץ׃ ג ְוֵא֣ ָאֽ ֶב֖ל ּבָ ֶלְך־ּבָ יד ֶמֽ ר־ִהְפִק֥ ֹא֑תֹו ֲאׁשֶ
ה  ְצּפָ֔ ּמִ ּבַ הּו֙  ַדְלָי֨ ֶאת־ּגְ ֹו  ִאּת֤ ר־ָה֨יּו  ֲאׁשֶ ים  הּוִד֗ ַהּיְ
֣י  ַאְנׁשֵ ת  ֵא֚ ֑ם  ִנְמְצאּו־ׁשָ ֣ר  ֲאׁשֶ ים  ֖ ּדִ ׂשְ ְוֶאת־ַהּכַ

אל׃" ָמֵעֽ ֖ה ִיׁשְ ה ִהּכָ ְלָחָמ֔ ַהּמִ

הראשון  המקדש  בית  חורבן  לאחר  התקופה: 
וכיבוש ממלכת יהודה. מלך בבל הגלה כמעט 
נשארו  ישראל  ובארץ  לבבל  העם  כל  את 
איש  שישמש  מנהיג  להם  שיהיה  כדי  מעטים. 
קשר בין היהודים לבבלים, הציבו את המנהיג 
אזור  )היום  במצפה  שישב  אחיקם  בן  גדליהו 
שנשאר  מי  כל  לא  אבל  שמואל(  הנביא  קבר 
בארץ היה מרוצה מהמינוי. אדם בשם ישמעאל 
ואת  גדליהו  ורצח את  הגיע למצפה  נתניה  בן 
לוחמיו. כך הסתיימה השליטה היהודית בארץ 

ישראל לאחר חורבן הבית הראשון. 

ירמיהו מ"א א'-ג'רקע

באיזה חודש על פי המקרא אירע הרצח?   .1
לפי הפסוק, מה היה מעמדו של ישמעאל? ומדוע לדעתכם הוא פגע בגדליהו?  .2

סיפור מקרה - עבודה בקבוצה:                                 .3
בתחילת שנה המורה בחרה ברן כנציג הכיתה ויהיה בקשר עם המורה בנוגע לנעשה בכיתה. 
דני, שהיה הנציג בשנה הקודמת, כעס על כך שלא נבחר שוב והחליט להמריד את חברי 
הכיתה. הוא פתח קבוצה בוואצאפ "רק לא רן" וכתב בה דברים לא מכבדים ומעליבים. 

כמובן שהוא לא הכניס את רן לקבוצה. 
א. אתם תלמידים בכיתה של רן ודני. מה לדעתכם כדאי לעשות?   

ב. כיצד אתם ממליצים לרן לפעול?  
המורה גילתה מה נעשה בכיתה והחליטה להעניש את דני.  .4

"בין אדם לחברו" -קבעו שלושה כללים שיסייעו לחברי הכיתה לשמור על כבוד החברים.  

שאלות:

........................................................)1

........................................................)2

........................................................)3

בין אדם לחברו - דף לימוד על צום גדליה



נספח 1



נספח 2

לצעירים

לבוגרים


