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 ביקור במוזיאון .31

 יחידת סיכום
 

 בסיום לימוד נושא ענווה ושליחות "נבקר" עם תלמידינו במוזיאון שנבנה בכיתה בנושא.

שונים שבהם אפשר לפעול מגוון שליחים וָלאופנים הלהתלמידים יתוודעו למגוון שליחויות, 

, לעתים הקב"ה יהולעתים היא סמו מוגדרתלעתים השליחות במוזיאון יראו תלמידינו כי בענווה. 

הוא מצווה השליחות, לעתים היא נאמרת על ידי אדם אחר, ולעתים אנשים בוחרים בשליחות 

 בעצמם.   

בהמשך מובאות הצעות לדמויות מקראיות שונות שקיימו את שליחותן בענווה. כל מורה יכול 

 שים לתחנות.לבחור דמויות על פי שיקוליו. כמו כן יש להתארגן מראש לאיסוף האביזרים הנדר

כדאי לשתף בכך את התלמידים ולהביא בפניהם רשימת חפצים. זה מעורר את סקרנותם ויוצר 

 חוויית שותפות בבניית המוזיאון.     

 

 המטרות 

 שליחות במקורות. -התלמידים ילמדו אודות הקשר ענווה 

 נווה.התלמידים ייחשפו למגוון שליחים ושליחויות ולמגוון דרכים לביצוע השליחות בע 

  .התלמידים יזדהו עם יחס השליחים הענווים לשליחותם 

 
 

 ההכנות הנדרשות
 

 (.1על פי נספח כמה ימים מראש ) יש להכין את האביזרים לתחנות 

  יש להציב כל תחנה על אחד משולחנות הכיתה ולפנות את שאר השולחנות לצדדים, כך

 שהתלמידים יפעלו במרכז הכיתה.

  :התחנה כוללת 

o ינת את מספר התחנהכרזה המצי. 

o יש להקפיד שהבול יהיה מונח )השייכים לתחנה  (3נספח )ובה הבולים  הקופס

   (.הפוך

o  (.1על פי נספח )אביזרי התחנה 

  ולחבר כל סדרת  כמספר תלמידי הכיתה (2נספח )יש לצלם את כרטיסי מקורות השליחות

 כרטיסים ל"ספר המוזיאון".

  כמספר תלמידי הכיתה. (3נספח )יש לצלם את סדרת הבולים 

  כמספר תלמידי הכיתה. (4נספח )יש לצלם את לוח התזכורות 

 

 מבנה השיעור

 (מליאה)שלב א': הכנות לקראת הסיור 

 (עבודה יחידנית)שלב ב': מסיירים במוזיאון 

 (עבודה יחידנית)שלב ג': לוח השליחויות שלי 
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 מהלך השיעור

 (מליאה) הכנות לקראת הסיור שלב א':

 ונסביר כי במהלך הפעילות יש לעבור בין  (2נספח )ל תלמיד את "ספר המוזיאון" נחלק לכ

 . בעזרת האביזרים התחנות השונות ולזהות מי הדמות

  לאחר זיהוי הדמות יש למצוא ב"ספר המוזיאון" את הפסוקים הקשורים לדמות ולענות

 על המשימות.

 את המשימות שבהן. נגדיר מראש את זמן העבודה ואת מספר התחנות שחובה לבצע 

 

 (עבודה יחידנית) מסיירים במוזיאון: שלב ב'

 .התלמידים מסתובבים במוזיאון באופן חופשי וממלאים את המשימות 

 סיים את משימותיו יכול לעבור לפינת יצירה. מתלמיד ש 

 

 (עבודה יחידנית) לוח השליחויות שלי שלב ג':

  ח השליחויות שלי".לוח תזכורות "לו ניםכיהתלמידים מבפינת היצירה 

  הדביק את הבולים במלבנים הריקים, לקשט ונכוון ל (4נספח )נחלק לכל תלמיד את הלוח

 ולצבוע.

 .בסיום העבודה נאסוף את הלוחות ונניילן אותם כך שיהיו ראויים לשימוש 
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 : פירוט התחנות והאביזרים הנדרשים3נספח 
 

מס 

 התחנה
 זרים הנדרשיםהאבי הדמות והאירוע

 סכין, חתיכות עצים, צמר עזים עקידת יצחק[ - ]אברהם 1

 10, 20, 30, 45, 50עליהם המספרים: שפתקים  תפילה על סדום[ –]אברהם  2

 צמידים, נזם זהב, גמלים, באר 2 מחפש אישה ליצחק[ - ]אליעזר 3

 םשילוט: לשכם, לעמק דותן, כתונת פסי הולך לחפש את אחיו[ - ]יוסף 4

 ]=סוגי בשמים[ שיירת גמלים, נכאות, צרי, לוט מורד למצרים[ - ]יוסף 5

 סוף, מים-זפת, חומר, קנה שומרת על התיבה[ –]מרים  6

 יוצא לראות בשלום אחיו[ –]משה  7

 תעודת זהות

 האם המאמצת: בתיה

 מקום המגורים: ארמון המלך

 תכונת אופי בולטת: דואג לאחיו

8 
ה יות עלימקיים מצו –]אלקנה 

 לרגל לשילה[
 שמיכות, כלים לאכסון אוכל, שילוט: לשילה

 נר, מעיל קטן, אפוד בד, שלט: אין חזון נפרץ נענה לקריאת עלי[ –]שמואל  9

 ת[ינלחם בֹגלי –]דוד  10
אבנים חלקות,  5בובות של אריה, דב, ילקוט קטן, 

 רוגטקה

 פחת, גרגרי חיטה, חומץשיבולים, מים, מגל, מט הולכת לשדה בעז[ - ]רות 11

12 
נכנסת לארמון  -]אסתר 

 אחשוורוש ללא רשות[
 שרביט, טבעת, כתר
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 : מקורות השליחות2נספח 

 

  

 תחנה ____

 
י ָכְבָדה ְמֹאד:... י ָרָבה ְוַחָטאָתם כִּ  ַויֹאֶמר ה' ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה כִּ

ַגׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַהַאף תִּ  ם ָרָׁשע:ַויִּ יק עִּ  ְסֶפה ַצדִּ

ם ֲאׁשֶ  יקִּ ים ַהַצדִּ שִּ ָשא ַלָמקֹום ְלַמַען ֲחמִּ ְסֶפה ְולֹא תִּ יר ַהַאף תִּ ם ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ ְרָבּ:אּוַלי ֵיׁש ֲחמִּ  ר ְבקִּ

יק כָ  ם ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַצדִּ יק עִּ ית ַצדִּ ָלה ְלָך ֵמֲעׂשת ַכָדָבר ַהֶזה ְלָהמִּ ְׁשָפט:ָחלִּ ָלה ָלְך ֲהֹׁשֵפט ָכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה מִּ  ָרָׁשע ָחלִּ

י ְלָכל ַהָמקֹום ַבֲעבּוָרם: יר ְוָנָׂשאתִּ ם ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ ְסֹדם ֲחמִּ ם ֶאְמָצא בִּ  ַויֹאֶמר ה' אִּ

י ְלַדֵבר ֶאל ֲאֹדָני ְואָ  ֵנה ָנא הֹוַאְלתִּ י ָעָפר ָוֵאֶפר:ַוַיַען ַאְבָרָהם ַויֹאַמר הִּ  ֹנכִּ

ם ֶאְמ  ית אִּ יר ַויֹאֶמר לֹא ַאְׁשחִּ ָשה ֶאת ָכל ָהעִּ ית ַבֲחמִּ ָשה ֲהַתְׁשחִּ ם ֲחמִּ יקִּ ים ַהַצדִּ שִּ ים אּוַלי ַיְחְסרּון ֲחמִּ ָצא ָׁשם ַאְרָבעִּ

ָשה:...  ַוֲחמִּ

מָ  ַחר ַלאֹדָני ַוֲאַדְבָרה ַאְך ַהַפַעם אּוַלי יִּ ית ַבֲעבּור ָהֲעָׂשָרהַויֹאֶמר ַאל ָנא יִּ  ְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה ַויֹאֶמר לֹא ַאְׁשחִּ

 (ל"ב-בראשית י"ח, כ')                                                                                

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

  ?(הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר)מי הוא השולח _______________________ 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 אותן ושימילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדג ותמצא אם. 

 אותו! יהיה לו שימוש בפינת היצירה.  ואת הבול המונח בתחנה ושמר ולענות על המשימות קח םאם סיימת

 

                                                                                          תחנה ____                 

 
י:   ֵננִּ ָסה ֶאת ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר הִּ ים נִּ ים ָהֵאֶלה ְוָהֱאֹלהִּ י ַאַחר ַהְדָברִּ  ַוְיהִּ

יְדָך ֲאׁשֶ  ְנָך ֶאת ְיחִּ ים ֲאֶׁשר ַויֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת בִּ ָיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהרִּ ְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהֹמרִּ ר ָאַהְבָת ֶאת יִּ

 ֹאַמר ֵאֶליָך:

ְצָחק ְבנֹו ַוְיַבַקע  תֹו ְוֵאת יִּ ַקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו אִּ ֹעָלה ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל ַהָמקֹום  ֲעֵציַוַיְׁשֵכם ַאְבָרָהם ַבֹבֶקר ַוַיֲחבׁש ֶאת ֲחֹמרֹו ַויִּ

ים  :ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלקִּ

 (ג'-בראשית כ"ב, א')                                                                                                     

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

  ?(ו, אדם אחרהקב"ה, האדם בעצמ)מי הוא השולח _______________________ 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן. 

 .אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש בפינת היצירה
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 ה ____תחנ

 

ים ַוה' ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבֹכל:  ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָימִּ

י: ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרכִּ  ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו ְזַקן ֵביתֹו ַהמֵׁשל ְבָכל ֲאֶׁשר לֹו ׂשִּ

ם ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר לֹא  יֲעָך ַבה' ֱאֹלֵהי ַהָשַמיִּ ְרבֹו:ְוַאְׁשבִּ י יֹוֵׁשב ְבקִּ י ֲאֶׁשר ָאֹנכִּ ְבנֹות ַהְכַנֲענִּ י מִּ ְבנִּ ָשה לִּ ַקח אִּ  תִּ

ְצָחק י ְליִּ ְבנִּ ָשה לִּ י ֵתֵלְך ְוָלַקְחָת אִּ י ְוֶאל מֹוַלְדתִּ י ֶאל ַאְרצִּ  כִּ

ְגַמֵלי ֲאֹדָניו ַוֵיֶלְך ְוָכל טּוב ֲאֹדָניו ְבָיד ים מִּ ַקח ָהעֶבד ֲעָׂשָרה ְגַמלִּ יר ָנחֹור...ַויִּ ם ֶאל עִּ  ֹו ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַריִּ

 

ַכֵדְך:  ם מִּ י ָנא ְמַעט ַמיִּ ינִּ יאִּ ְקָראָתּ ַויֹאֶמר ַהְגמִּ  ַוָיָרץ ָהֶעֶבד לִּ

י ַוְתַמֵהר ַוֹתֶרד ַכָדּ ַעל ָיָדּ ַוַתְׁשֵקהּו...  ַותֹאֶמר ְׁשֵתה ֲאֹדנִּ

ְׁשַתח יׁש ַויִּ ֹקד ָהאִּ  ּו ַלה':ַויִּ

י... ם ֲאֹדנִּ תֹו ֵמעִּ י ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר לֹא ָעַזב ַחְסדֹו ַוֲאמִּ  ַויֹאֶמר ָברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

 (כ"ז-בראשית כ"ד, ט')                                                                                 

 

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

  (הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר)השולח מי הוא? _______________________ 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן. 

ימוש בפינת אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו ש

 .היצירה

 

 

 

 תחנה ____

 

י: ֵננִּ ְׁשֶכם ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר לֹו הִּ ים בִּ ְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיָך ֹרעִּ  ַויֹאֶמר יִּ

ְׁשָלֵחהּו י ָדָבר ַויִּ ֵבנִּ  :ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָיבֹא ְׁשֶכָמה ַויֹאֶמר לֹו ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ְׁשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְׁשלֹום ַהצֹאן ַוֲהׁשִּ

 (י"ד-בראשית ל"ז, י"ג)                                                                                                         

 

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

 _____________ ?)מי הוא השולח )הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר__________ 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 .אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן 

אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש בפינת 

 היצירה.

 

 

 תחנה ____
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ְצָרְיָמה: ַויֹאֶמר יֹוֵסף י מִּ יֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶתם ֹאתִּ י יֹוֵסף ֲאחִּ ָגׁשּו ַויֹאֶמר ֲאנִּ  ֶאל ֶאָחיו ְגׁשּו ָנא ֵאַלי ַויִּ

ְפֵניֶכם: ים לִּ י ֱאֹלקִּ ְחָיה ְׁשָלַחנִּ י ְלמִּ י ֵהָנה כִּ י ְמַכְרֶתם ֹאתִּ ַחר ְבֵעיֵניֶכם כִּ  ְוַעָתה ַאל ֵתָעְצבּו ְוַאל יִּ

ם י ֶזה ְׁשָנַתיִּ יר: כִּ יׁש ְוָקצִּ ים ֲאֶׁשר ֵאין ָחרִּ  ָהָרָעב ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשנִּ

ְפֵליָטה ְגֹדָלה: ית ָבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם לִּ ְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵארִּ ים לִּ י ֱאֹלקִּ ְׁשָלֵחנִּ  ַויִּ

י ים ַוְיׂשִּ י ָהֱאֹלקִּ י ֵהָנה כִּ י ְלָאב ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵביתֹו ּומֵׁשל ְבָכל ֶאֶרץ ְוַעָתה לֹא ַאֶתם ְׁשַלְחֶתם ֹאתִּ ֵמנִּ

ם ְצָריִּ   (ח'-בראשית מ"ה, ד')                                                                                      :מִּ

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

  (?אחר הקב"ה, האדם בעצמו, אדם)מי הוא השולח _______________________ 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 אותן. ושימילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדג ותמצא אם 

  אותן. ושיהדג ש.ל.ח שלהן הוא השורששמילים  ותמצאאם 

אותו! יהיה לו שימוש  ואת הבול המונח בתחנה ושמר ולענות על המשימות קח םאם סיימת

 בפינת היצירה. 

 

 

 תחנה ____

 

 ַוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ֵיָעֶׂשה לֹו:

ָקֶחָה: ְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּ ַותִּ ְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ... ַוֵתֶרא ֶאת ַהֵתָבה ְבתֹוְך ַהסּוף ַותִּ  ַוֵתֶרד ַבת ַפְרֹעה לִּ

ים ֶזה:וַ  ְברִּ ַיְלֵדי ָהעִּ ֵנה ַנַער ֹבֶכה ַוַתְחֹמל ָעָליו ַותֹאֶמר מִּ ְרֵאהּו ֶאת ַהֶיֶלד ְוהִּ ְפַתח ַותִּ  תִּ

ק ָלְך ֶאת ַהָיֶלד: ֹית ְוֵתינִּ ְברִּ ן ָהעִּ ָשה ֵמיֶנֶקת מִּ י ָלְך אִּ  ַותֹאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל ַבת ַפְרֹעה ַהֵאֵלְך ְוָקָראתִּ

ְקָרא ֶאת ֵאם ַהָיֶלד ַותֹאֶמר ָלּ ַבת י ַוֵתֶלְך ָהַעְלָמה ַותִּ  .ַפְרֹעה ֵלכִּ

 (ח'-שמות ב', ד')                                                                                                    

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

 ר(? _______________________מי הוא השולח )הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אח 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן 

אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש 

 בפינת היצירה.

 

 



 7 ביקור במוזיאון 13, שיעור סיכוםענווה ושליחות בוגרים,  ב"ה

 מפתח הל"ב מתוך אמונה  

 המינהל לחינוך דתי 

, אהבה' גשנה    

 ענווה ושליחות בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית

 ה תמוז תשע"אטיוט

 

7 

 תחנה ____

 

בְ " יׁש עִּ י ַמֶכה אִּ ְצרִּ יׁש מִּ ְבֹלָתם ַוַיְרא אִּ ְגַדל מֶׁשה ַוֵיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַיְרא ְבסִּ ים ָהֵהם ַויִּ י ַבָימִּ י ַוְיהִּ רִּ

 ֵמֶאָחיו:

ְטְמֵנהּו ַבחֹול י ַויִּ ְצרִּ יׁש ַוַיְך ֶאת ַהמִּ י ֵאין אִּ ֶפן ֹכה ָוֹכה ַוַיְרא כִּ  "ַויִּ

 י"ד[-י"א ,]שמות ב'                                                                                                            

 

 

  __________________ ?מי הוא השליח 

 _______________________ ?)מי הוא השולח )הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר 

 _________________________________ ?מה היא השליחות ____________ 

 אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן. 

אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש  

 בפינת היצירה.

. 

 

 

 תחנה ____

ְׁשתֹו ֶאְלָקָנה מֹו ַמֲעֶלה ָהָיה יובָ רֹוְק  ְוָכל ְוַאְחיֹוָתיו ָבָניו, ְואִּ ים, ָלֶרֶגל עִּ ים ּוָבאִּ ְרחֹוָבּ ְוָלנִּ יר ֶׁשל בִּ . עִּ

יָנה ְוָהְיָתה ין ְוָהיּו ֶגֶׁשתְר מַ  ַהְמדִּ ים?" ֵתְלכּו ְלֵהיָכן: "אֹוָתן ׁשֹוֲאלִּ יֹלה ה' ְלֵבית: "ְואֹוְמרִּ ָשם, ֶׁשְבׁשִּ  ֶׁשמִּ

ְצוֹות תֹוָרה ֵתֵצא ָמנּו ָתבֹואּו לֹא ָלָמה ְוַאֶתם. ּומִּ ָיד?" ַיַחד ְוֵנֵלְך עִּ ים ְדָמעֹות רֹותגְ ׁשַ ְמ  ֵעיֵניֶהם מִּ  אֹוְמרִּ

ָמֶכם ֵנֵלְך" :ָלֶהם ים" עִּ  ".ֵהן: "ָלֶהם ְואֹוְמרִּ

ָשה ַהָבָאה ְלָׁשָנה ַעד ים ֲחמִּ ים ֲעָׂשָרה ַאֶחֶרת ְלָׁשָנה, ָבתִּ ים כָֻּלם ֶׁשָהיּו ַעד, ָבתִּ  עֹוֶלה ֶׁשָהָיה ּוְבֶדֶרְך. עֹולִּ

ים כָֻּלם ֶׁשָהיּו ַעד, ַאֶחֶרת ָׁשָנה עֹוֶלה ָהָיה לֹא זֹו ָנהׁשָ  ְכַרְעָת  ַאָתה, ֶאְלָקָנה :ה"ָהָקבָ  לֹו ָאַמר. עֹולִּ  ֶאת הִּ

ְׂשָרֵאל ַנְכַת  ְזכּות ְלַכף יִּ ְצוֹותבְ  םְוחִּ ים ְוָזכּו מִּ י, ָיְדָך ַעל ַרבִּ יא ֲאנִּ ְמָך ֵבן אֹוצִּ יעַ  מִּ ְׂש  ֶאת ֶׁשַיְכרִּ  ְלַכף ָרֵאליִּ

יַחֵנך ְזכּות ְצוֹותבְ  אֹוָתם וִּ  .ְׁשמּוֵאל – ֶאְלָקָנה ֶׁשְבָׂשָכר ָלַמְדָת  אהָ . מִּ

 (ילקוט שמעוני ע"ז)                                                                                      

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

 ב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר(? _______________________מי הוא השולח )הק 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן. 

אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש 

 ת היצירה.בפינ

 . 
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 תחנה ____

 

ים: ְכֶבה ּוְׁשמּוֵאל ֹׁשֵכב ְבֵהיַכל ה' ֲאֶׁשר ָׁשם ֲארֹון ֱאֹלקִּ ים ֶטֶרם יִּ  ְוֵנר ֱאֹלהִּ

י: ֵננִּ ְקָרא ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ַויֹאֶמר הִּ  ויִּ

י ׁשּוב ְׁשָכב י ַויֹאֶמר לֹא ָקָראתִּ י ָקָראָת לִּ י כִּ ְננִּ י ַויֹאֶמר הִּ ְׁשָכב: ַוָיָרץ ֶאל ֵעלִּ  ַוֵיֶלְך ַויִּ

י ַויֹאֶמר לֹא ָקָר  י ָקָראָת לִּ י כִּ ְננִּ י ַויֹאֶמר הִּ י ׁשּוב ְׁשָכב:ַוֹיֶסף ה' ְקרֹא עֹוד ְׁשמּוֵאל ַוָיָקם ְׁשמּוֵאל ַוֵיֶלְך ֶאל ֵעלִּ י ְבנִּ  אתִּ

ָגֶלה ֵאָליו ְדַבר ה':  ּוְׁשמּוֵאל ֶטֶרם ָיַדע ֶאת ה' ְוֶטֶרם יִּ

 ֹ י ה' ֹקֵרא ַלנָ ַוֹיֶסף ה' ְקר י כִּ י ַוָיֶבן ֵעלִּ י ָקָראָת לִּ י כִּ ְננִּ י ַויֹאֶמר הִּ ית ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל ֵעלִּ ׁשִּ  .ַערא ְׁשמּוֵאל ַבְשלִּ

 (ט'-)שמואל א' ג', ב'                                                                                    

 

  ___ ?מי הוא השליח_______________ 

 _______________________ ?)מי הוא השולח )הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 .אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן 

 ה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש בפינת היצירה.אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנ

 . 

 . 

 

 

 תחנה ____

 

י ַהֶזה: ְׁשתִּ ם ַהְפלִּ ְלַחם עִּ ֹפל ֵלב ָאָדם ָעָליו ַעְבְדָך ֵיֵלְך ְונִּ ד ֶאל ָׁשאּול ַאל יִּ  ַויֹאֶמר ָדוִּ

ָלֵחם י ַהֶזה ְלהִּ ְׁשתִּ ד לֹא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל ַהְפלִּ ָריו: ַויֹאֶמר ָׁשאּול ֶאל ָדוִּ ְנעֻּ ְלָחָמה מִּ יׁש מִּ י ַנַער ַאָתה ְוהּוא אִּ מֹו כִּ  עִּ

ֹ ּו י ְוֶאת ַהדֹוב ְוָנָׂשא ֶׂשה ֵמָהֵעֶדר:י יו ַבצֹאן ּוָבא ָהֲארִּ ד ֶאל ָׁשאּול ֹרֶעה ָהָיה ַעְבְדָך ְלָאבִּ  אֶמר ָדוִּ

יו ַוָיָקם ָעַלי ְוהֶ  פִּ י מִּ ַצְלתִּ יו ְוהִּ תִּ כִּ י ַאֲחָריו ְוהִּ יו:ְוָיָצאתִּ יתִּ יו ַוֲהמִּ תִּ כִּ ְזָקנֹו ְוהִּ י בִּ  ֱחַזְקתִּ

י ֵחֵרף ַמַעְרֹכת ֱאֹל י ֶהָעֵרל ַהֶזה ְכַאַחד ֵמֶהם כִּ ְׁשתִּ ָכה ַעְבֶדָך ְוָהָיה ַהְפלִּ י ַגם ַהדֹוב הִּ ים: ַגם ֶאת ָהֲארִּ ים ַחיִּ  קִּ

ַיד ַהֹדב י ּומִּ ַיד ָהֲארִּ י מִּ ַלנִּ צִּ ד ה' ֲאֶׁשר הִּ י ַהֶזה ַויֹאֶמר ָדוִּ ְׁשתִּ ַיד ַהְפלִּ י מִּ יֵלנִּ  .הּוא ַיצִּ

 ל"ז( -)שמואל א' י"ז, ל"ב                                                                                                    

 

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

 ____ ?)מי הוא השולח )הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר___________________ 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 .אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן 

 אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש בפינת היצירה.
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, אהבה' גשנה    
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 תחנה ____

 

יַטב ָלְך:ַותֹא י ֲהלֹא ֲאַבֶקׁש ָלְך ָמנֹוַח ֲאֶׁשר יִּ תִּ י ֲחמֹוָתּ בִּ  ֶמר ָלּ ָנֳעמִּ

ים ַהָלְיָלה:... ֵנה הּוא ֹזֶרה ֶאת ֹגֶרן ַהְשֹערִּ ית ֶאת ַנֲערֹוָתיו הִּ  ְוַעָתה ֲהלֹא ֹבַעז ֹמַדְעָתנּו ֲאֶׁשר ָהיִּ

ית ַמְרְגֹלָתיו ְוָׁשָכְבְתי }ְוׁשָ  לִּ ין:ּוָבאת ְוגִּ יד ָלְך ֵאת ֲאֶׁשר ַתֲעׂשִּ  ָכְבְת{ ְוהּוא ַיגִּ

י}ֵאַלי{ ֶאֱעֶׂשה  .ַותֹאֶמר ֵאֶליָה ֹכל ֲאֶׁשר תֹאְמרִּ

 (ה'-רות ג, א')                                                                                                 

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

 _______________________ ?)מי הוא השולח )הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

 .אם תמצאו מילים המעידות על הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן 

יה לו שימוש אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יה

 בפינת היצירה.

 

 

                                                   

 תחנה ____

 

ים:ו ָכל ַהְיהּודִּ ָמֵלט ֵבית ַהֶמֶלְך מִּ י ְבַנְפֵׁשְך ְלהִּ יב ֶאל ֶאְסֵתר ַאל ְתַדמִּ  יֹאֶמר ָמְרֳדַכי ְלָהׁשִּ

י ָבֵעת ַהזֹאת ֶרוַ  יׁשִּ ם ַהֲחֵרׁש ַתֲחרִּ י אִּ יְך תֹאֵבדּו כִּ ָמקֹום ַאֵחר ְוַאְת ּוֵבית ָאבִּ ים מִּ ח ְוַהָצָלה ַיֲעמֹוד ַלְיהּודִּ

ַגַעְת ַלַמְלכּות: ם ְלֵעת ָכזֹאת הִּ י יֹוֵדַע אִּ  ּומִּ

יב ֶאל ָמְרֳדָכי:  ַותֹאֶמר ֶאְסֵתר ְלָהׁשִּ

ים ְבׁשּוָׁשן ְוצּומּו  ְמְצאִּ ים ַהנִּ ים ַלְיָלה ֵלְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּודִּ ְׁשתּו ְׁשלֶׁשת ָימִּ ָעַלי ְוַאל תֹאְכלּו ְוַאל תִּ

י י ָאָבְדתִּ י ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵכן ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא ַכָדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדתִּ  "ָויֹום ַגם ֲאנִּ

 (ט"ז-אסתר ד', י"ג)                                                                                                                    

 

 __________________ ?מי הוא השליח 

 _______________________ ?)מי הוא השולח )הקב"ה, האדם בעצמו, אדם אחר 

  _____________________________________________ ?מה היא השליחות 

  הענווה בביצוע השליחות הדגישו אותן.אם תמצאו מילים המעידות על 

אם סיימתם לענות על המשימות קחו את הבול המונח בתחנה ושמרו אותו! יהיה לו שימוש  

 בפינת היצירה.
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 : בולים 1נספח 

  

מס 

 התחנה

  הדמות והאירוע

יר עקידת יצחק[ - ]אברהם 1 ם ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ  אּוַלי ֵיׁש ֲחמִּ

מָ   ְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרהאּוַלי יִּ

ַוַיְׁשֵכם ַאְבָרָהם ַבֹבֶקר ַוַיֲחבׁש ֶאת  תפילה על סדום[ –]אברהם  2

ַקח ...ֹ ַוְיַבַקע ... ַוָיָקם ַוֵיֶלְך  ֲחֹמרֹו ַויִּ

... 

י ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר  מחפש אישה ליצחק[ - ]אליעזר 3 ָברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹדנִּ

ילֹא ָעַזב ַחְסדֹו ַואֲ  ם ֲאֹדנִּ תֹו ֵמעִּ  מִּ

ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר לֹו  הולך לחפש את אחיו[ - ]יוסף 4

י: ֵננִּ  הִּ

ְפֵניֶכם: ם[מורד למצרי - ]יוסף 5 ים לִּ י ֱאֹלקִּ ְחָיה ְׁשָלַחנִּ י ְלמִּ  כִּ

ַוֵתַתַצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה  שומרת על התיבה[ –]מרים  6

 ֵיָעֶׂשה לֹו

ְגַדל ... ַוֵיֵצא ֶאל ֶאָחיו יוצא לראות בשלום אחיו[ –]משה  7  ַויִּ

ה ימקיים מצוות עלי –]אלקנה  8

 לרגל לשילה[

ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך 

 יחד?

י נענה לקריאת עלי[ –]שמואל  9 י ָקָראָת לִּ י כִּ ְננִּ  הִּ

ַיד ָהאֲ  ת[ינלחם בֹגלי –]דוד  10 י מִּ ַלנִּ צִּ י ... הּוא ה' ֲאֶׁשר הִּ רִּ

י ַהֶזה ְׁשתִּ ַיד ַהְפלִּ י מִּ יֵלנִּ  ַיצִּ

י}ֵאַלי{ ֶאֱעֶׂשה הולכת לשדה בעז[ - ]רות 11  ֹכל ֲאֶׁשר תֹאְמרִּ

נכנסת לארמון אחשוורוש  - ]אסתר 12

 ללא רשות[

ּוְבֵכן ָאבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאֶׁשר לֹא ַכָדת 

י י ָאָבְדתִּ  ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדתִּ

 . 
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