
  בס"ד

 ! מבצע קריאת שמע מבית תפילה באהבה 
 תשפ"ג  כ"ז בחשוון  -י"ב בחשוון 

חומרי עזר והנחיות  ולקבל  תפילה באהבה  המעוניינים להצטרף אל מבצע קריאת שמע של  

:  בחור רכז בית ספרי למבצע ולמלא את פרטיו כאןמתבקשים ל

https://forms.gle/8ShXXnKMA6BMG8Bz9 

 מבצע קריאת שמע יכלול:

בפועל ברוב   – 1למרות החשיבות ההלכתית של הגייה מדוייקת   :מדוייקת  אמירה .1

סט עם סרטוני קריאת שמע  יל ילפניכם פלי הכיתות ישנם שיבושי לשון והגייה רבים. 

 : מדוייקת

FjNXTv19v0VDIyreoAgA-https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y61 

. לאחר  2בכל יום בזמן קריאת שמע בתפילה  בחור סרטון אחד ולהשמיעם ל מוזמני

הקלטה של   תשלחכל כיתה  שבועיים שתקראו קריאת שמע מדוייקת יחד עם הסרטון, 

קריאה של הכיתה אל הרכז הבית ספרי. הרכז יבחר הקלטה אחת נבחרת לשלוח אלינו  

)באחוזים(  הכיתות כמות  ובית הספר יקבל ניקוד על פי רמת הדיוק של ההקלטה ולפי 

 ישתתפו במבצע.  ש

 שלחו הקלטה של פרשיה ראשונה של שמע. ג י-כיתות א ✓

 פרשיות. ו ישלחו הקלטה של שלש - כיתות ד ✓

מסובסדות על ידי כמה תאטרונים איכותיים  ות  בתי ספר מובילים בניקוד יזכו בהצג 

 .)פרטים בעמוד האחרון(שנתנו לנו הצגה במחיר מסובסד מאוד לכבוד המבצע 

 

  ,ישנם הרבה סרטונים של תפילה באהבה עם הסברים על פרשיות שמע  הבנת המילים: .2

צפות ולדבר  . אנו ממליצים ל3ובתקופה זו הם יישלחו בקבוצות הפרסום של המיזם 

שלא יישלחו   ל הרב יצחק שרביטסרטונים רבים שבכיתות. בנוסף, ישנם עליהם 

  בקבוצות כיון שהם ארוכים יותר מהמקובל בסרטוני המיזם, אולם הם ממש יסודיים

 . )מומלצים גם למורים(לקריאה מדוייקת ולהבנת כל מילה בקריאת שמע וחשובים  

 סט הזה: ייל י את כל הסרטונים הקשורים לפרשה ראשונה של שמע סידרנו בפל

 05NOXPr-o60J-https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y60yAXsDdo6 

 
 )שולחן ערוך סימן ס"א סעיף כ"ג( צריך לדקדק שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה, ולא יניח הנד ולא יניד הנח 1
 . בנוסחים שונים. בהמשך יצטרפו עוד נוסחים בע"היש קריאה ללא טעמים ויש קריאה בטעמים  2
 links-beahava-https://did.li/tfila : והצטרפואצאפ נא הכנסו ולקבל את הסרטונים במייל או בוהמעוניינים  3

 

https://forms.gle/8ShXXnKMA6BMG8Bz9
https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y61-FjNXTv19v0VDIyreoAgA
https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y60bnfpNE43KfiPD5-5bOdzi
https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y60bnfpNE43KfiPD5-5bOdzi
https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y60bnfpNE43KfiPD5-5bOdzi
https://youtube.com/playlist?list=PLOr5C9Yi2Y60yAXsDdo6-o60J-05NOXPr
https://did.li/tfila-beahava-links


ילד שצפה בסרטון )בכיתה או בבית( מוזמן למלא שאלון קצר שבו הוא יכתוב מה למד  

עם צוות תפילה באהבה  ייחודי למפגש זום  קבלו הזמנה יממלאי השאלונים   מהסרטון.  

, ובו תתקיים הגרלת  נספר להם על המיזם ונחשוב איתם במה הם יוכלו לסייע למיזם וב

 . פרסים

 ון ולזכות בהרבה כרטיסי הגרלה. ניתן למלא על כל סרטון שאל

 . בתי ספר שירצו לצ'פר עוד בעצמם נשמח לשתף אותם בתגובות של השאלונים

עם הסבר   )לחצו כאן( מצגת פתמצור .4תערוכת ציורים של "בולי תפילה וקריאת שמע" .3

  ,. התערוכה תוצג בכל בית הספר ואחריותכם לעודדהמפורט והדגמה להסבר בכיתות

 . בול להדפסהבסרטוני תפילה באהבה.  ן מונות נבחרות על מנת לשלב ואנו נשמח לקבל ת

 

 צעות נוספות: ה

  )אנו נשתף בדוגמאות  בדרכים נוספות כרצונכםאנו מציעים לכל רכז לעודד את קריאת שמע 

 (:ו"נתפרנס זה מזה"

של הנ"ל על  ידי בית הספר: צ'ופר קטן לכל מי שיביא ציור, הכנת ציורים  עידוד  .א

 דומה.בשיעורי אומנות וכ

 . לתלמידים /התפילה לצוות  קריאת שמע ושיחה של רב על חשיבות  .ב

צ'ופר למי    כרטיסיה שבה המורה מסמן או מנקב לילדים שקראו יפה קריאת שמע. .ג

שמסיים סימניה. ניתן גם להוסיף חתימות על ידי קריאת שמע בתפילת ערבית  

 .קריאת שמע על המיטהוב

לימוד הורים וילדים בנושא קריאת שמע כולל ביקור  בסיום התערוכה מומלץ לקיים  .ד

 בתערוכה. 

פתיחת  (, ושיעורי תפילה על הגשםוהסבר בית ספרי )יכול לכלול גם    הפתיחכינוס  .ה

 הנושא על ידי המחנכים. 

)ועשו  , ציצית )וכתבתם(  נשיקה למזוזה: קיום המצוות המעשיות בקריאת שמעעידוד  .ו

לימוד או   (, , סיירת ילדים שתעבור בכיתות ותצ'פר מי שלובש ציציתלהם ציצית

 ועוד.  ("ושננתם לבניך " קריאת תהילים בשינון בהפסקה )

 למי שלא מעוניין להקרין בכיתה(.לימוד יומי בכיתות )במקום הסרטונים  .ז

 
שובל. בחלק העליון מציירים ציור מלא ללא רווחים ובחלק  הילדים מקבלים דף לבן ובו ציור של מסגרת בול וכן  4

 . הם ציירו ןהתחתון רושמים את המילים מהתפילה שעליה

 

https://docs.google.com/presentation/d/1HUcM1TtEPfpRAMsgK7cQA0O2KwER19H1/edit?usp=sharing&ouid=108143056386865798377&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NEDqoFDlRzaLKZ-5R_l8n3COoEgNpTsu/view?usp=sharing


  

  



ה בתי ספר באחת ההופעות של הקבוצות שתרמו לנו הופעה  חמישבסיום המבצע יזכו  

ובמידה ויהיה  )פירוט יישלח לרכזים( מסובסדת. הזוכים יהיו בתי ספר עם מירב הנקודות 

בוחר ראשון. הזכיה לא בתאריכים   –הזוכה הראשון צורך נקיים הגרלה בין המובילים.  

 : תודה לשחקנים האלופים על תרומתם לחיזוק מבצע קריאת שמע בבתי הספר"חמים". 

 
 
  – 5האוצר 

הצגה בנושא כוחה של תפילה  
הרב נריה   –של תאטרון חושן 

 מאושר.
 

 

 

 
 

  – 6לכבוד שב'ס חצק'לה

הצגה על כבוד השבת של  
הרב דב   –תאטרון הגיע הזמן 

 קיראון 

 

 

  

 
 + נסיעות(3000)במקום ₪ בלבד  500השתתפות המוסד ב  5

 
 + נסיעות(1500)במקום  ₪ בלבד 500בהשתתפות המוסד    6

 



 

 
 

   – 7מופע אש 
מופע מלא באנרגיות פעלולי  

שני   –אש ורכיבה על חד אופן 
 . שחקנים

 

 

 

 
 

  – 8רצוא ושוב פלייבק  

ופעת פלייבק מרגשת  ה
ומצחיקה עם הסיפורים מהקהל  

 לכיתות ו' עבור צוות המורים או 

 

 

 
 0549702328: מופע אש . להזמנותנסיעות+  (3000)במקום לבד ₪ ב 1800השתתפות המוסד    7

 
 + נסיעות (3800 )במקום בלבד  ₪  0091השתתפות המוסד    8

 



 
 

  – 9אלון מזרחי הצגות יהודיות 

לקייטנות   3-10צגות לגילאי  ה
 או אחה"צ 

 

 

 
 

המעוניינים להצטרף אל מבצע קריאת שמע של תפילה 

מתבקשים לבחור רכז חומרי עזר והנחיות באהבה ולקבל 

בית ספרי למבצע ולמלא את פרטיו כאן: 

https://forms.gle/8ShXXnKMA6BMG8Bz9 

 

 

  – ההשתתפות במבצע היא חינם אולם מי שיכול לתרום לטובת המשך המיזם ההתנדבותי 

 מיזם תפילה באהבה. 

 נשמח מאוד אם כל מורה יצליח לתרום סכום כלשהוא. 

 כל תרומה תתקבל בברכה 

 ₪ מזכה בהקדשת סרטון להנצחה ולרפואה וכדומה.  70תרומת 

 יבוקס:יקישור לתרומות בפ

https://payboxapp.page.link/zDjxBaA6MWNiB8oo7 

 

 
 בזמן הקייטנות(+ נסיעות  ₪1400  בלבד )במקום  400השתתפות המוסד    9

 
 

https://forms.gle/8ShXXnKMA6BMG8Bz9
https://payboxapp.page.link/zDjxBaA6MWNiB8oo7

