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גב 11. "למרות כל המכשולים
בעוז קדימה..."

מתבוננים ובונים

הרציונאל
ואת  כל אחד מאיתנו מכיר את המחשבות  הגבורה.  דורש מאיתנו את מידת  קיום המצוות 
נוחים  נראים  חיים ללא מצוות  כי  אין ספק  קיום המצווה.  המכשולים העומדים בדרכו לפני 
יותר, ומידת השליטה וההתגברות הנדרשת בהם פחותה. בשיעור זה נתמקד בסיפורים אודות 

הגבורה בקיום מצוות ונזהה מהם המכשולים שעמדו בפני גיבורי הסיפורים.  
באופן סמלי המכשולים בשיעור זה הם ַקְּפלֹות המונחות כ"הר של מכשולים" ובמהלך השיעור 
הן הופכות לִאמרות המשבחות את ישראל המקיימים את מצוות ה'. חשוב לארגן כל קבוצה 

סביב שולחן מסודר, כדי להקל בביצוע שלבים ד' ו-ה' של השיעור.
והוא בנוי לחמש קבוצות בנות 6-4 תלמידים. במידת  יחידות לימוד  השיעור מתאים לשתי 

הצורך ניתן ולהוסיף או להפחית קבוצות או תלמידים. 

המטרות
התלמידים יבינו כי בקיום המצוות נדרשת שליטה וגבורה.  #

וגדולי  יתחזקו מכך שלא רק הם מתקשים בקיום המצוות אלא אף מבוגרים  התלמידים   #
ישראל התקשו בכך. 

התלמידים יזדהו עם גיבורי הסיפורים ויפנימו כי ניתן להתגבר על הקשיים בקיום מצוות.   #

ההכנות הנדרשות
יש לצלם / לגזור את כתבי החידה )נספח 1(.   #

כמספר   )2 )נספח  הסיפורים  את  לצלם  יש  ב'(:  הצעה  ג'  שלב  )עבור  קוראות  לכיתות   #
הקבוצות.

יש לצלם את מאגר המכשולים )נספח 3( כמספר הקבוצות.      #
יש להצטייד בקופסת קפלות של 200 יחידות.   #

יש להכין כ-30 מלבנים מבריסטול חום באורך וברוחב של חצי קפלה.  #

מבנה השיעור
שלב א: כתב חידה )קבוצות(  

שלב ב': הר המכשולים )מליאה(
שלב ג': מתגברים על ההר )מליאה/קבוצות(

שלב ד': בונים אימרות )קבוצות(
שלב ה': דיון מסכם )מליאה(
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מהלך השיעור

שלב א‘: כתב חידה )קבוצות( 
נחלק את הכיתה לקבוצות בנות 4-6 תלמידים.   #

נחלק לכל קבוצה כתב חידה )נספח 1(.  #
בפני  נציין  ברשותם.  הפיתרון  את  ולשמור  החידה  כתב  את  לפתור  מהקבוצות  נבקש   #

התלמידים כי קבוצות ב' ו-ג' יוצרות רצף של משפט אחד.

שלב ב‘: הר המכשולים )מליאה(
נסדר על שולחן המורה ערימת קפלות ונקרא לה "הר המכשולים".  #

לִאמרות  אותו  ונהפוך  המכשולים  הר  על  נתגבר  אנו  זה  בשיעור  כי  לתלמידים  נסביר   #
המשבחות את ישראל המקיימים את מצוות ה'.  

שלב ג‘: מתגברים על ההר )מליאה(
הצעה א':

נחלק לכל קבוצה את מאגר המכשולים )נספח 3( ונבקש לעיין בו.  #
נקריא את הסיפור הראשון מתוך נספח 2 ונבקש מכל קבוצה לזהות במאגר את המכשול   #

המתאים לסיפור, ולהציגו בפנינו.
נעבור בין הקבוצות ונבדוק אם אכן המכשול זוהה נכון.   #

נרחיב ונפרט את גודל הגבורה בהתגברות למען אותה מצווה ונחלק לכל קבוצה שזיהתה   #
נכון את המכשול שמונה קפלות מ"הר המכשולים".

יעלם  "הר המכשולים"  ג'  בסוף שלב   .)2 )נספח  הסיפורים  על שאר  דומה  באופן  נעבור   #
ולכל קבוצה יהיו 40 קפלות )לקבוצה שלא זיהו נכון חלק מהמכשולים וחסרות להן קפלות 

נשלים ל-40(. 

הצעה ב': )מתאימה לכיתות השולטות בקריאה(
נחלק לכל קבוצה את מאגר הסיפורים )נספח 2( ואת מאגר המכשולים )נספח 3(.   #

נכוון את התלמידים לקרא את הסיפורים ולהתאים לכל סיפור מכשול.   #
נעבור בין הקבוצות ונחלק את הקפלות בהתאם לקצב הקבוצה.   #

שלב ד‘: בונים אימרות )קבוצות(
נבקש מהתלמידים לבנות בעזרת הקפלות את האמרה שהתקבלה בפתרון כתב החידה.   #

נחלק לכל קבוצה כשמונה מלבנים מבריסטול חום שהכנו מראש, כדי שיוכלו לעצב אותיות   #
כמו: י' ג' מ' א' ז'.     
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גב שלב ה‘: דיון מסכם )מליאה(
נבקש מהתלמידים להסתובב בכיתה ולקרוא את האמרות שנכתבו.   #

נקיים דיון:   #
מהן האמרות?   #

מה הקשר בין האמרות השונות?  #
תשובה: כולן מדַמות את עם ישראל לאריה שנדרש להתגבר כדי לקיים את המצוות.  

נסכם ונציין בפני הילדים כי כולנו ואף גדולי ישראל, שהקפידו מאוד על קיום מצוות, נדרשים   #
לפעמים לשלוט בעצמינו ולהתגבר כאריות כדי להיות גיבורים בעבודת ה'.

נבקש מהתלמידים לספר מקרה בו היה קשה להם לקיים מצווה והם התגברו.    #
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