בס"ד

הלכות כשרות
ידע קודם
הלכות כשרות )לפי תכנית הלימודי( ,כפי שה מובאות בנספח  1במדרי זה.

יעדי המשימה
 .1הבנה ופרשנות – הבנה של אופ קיו הלכות כשרות;
 .2הבנה ופרשנות – התאמה בי אריזות המזו לתוויות הכשרות;
 .3הבנה ופרשנות – התאמה בי מאכלי להלכות הכשרות;
 .4הבנה ופרשנות – סיווג מאכלי לתפריטי כשרי והכנת תעודות כשרות לתפריטי;
 .5ערכי ורלוונטיות – כתיבת רפלקציה אישית על המשימה.

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית;
 .2שני שיעורי רצופי בכיתה.

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד 'הלכות כשרות' ,שבה אמצעי העזר האלה:
 .1טבלה שבה התלמידי נדרשי לקשר בי סוגי כשרות ובי מאכלי;

 .3הלכות כשרות המנוסחות בלשו המותאמת ללשו התלמידי;
 .4הקטע 'הכנת תפריטי לטיול';
 .5תבניות לתעודות כשרות.

התוצר המצופה מהתלמיד
יקשרו התלמידי בי סוגי כשרות ובי מאכלי;
 .1טבלה של סוגי הכשרות – בטבלה זו ַ
 .2טבלה של הלכות הכשרות – בטבלה זו יקשרו התלמידי בי מאכלי ובי הלכות כשרות;
 .3סיווג מאכלי שוני לתפריט ארוחת בוקר ולתפריט ארוחת צהריי ,והשלמת תעודות כשרות
למאכלי ולארוחות האלה.
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מדריך למורה – הלכות כשרות  -כיתה ג

 .2טבלה שבה התלמידי נדרשי לקשר בי מאכלי ובי הלכות כשרות;

1

בס"ד

מבוא
מורי יקרי,
מטרת המשימה היא להערי את הידע של התלמידי בנושא הלכות כשרות באופ חווייתי.
בעיד המודרני המזו נקנה ברובו מוכ ,ע חותמת כשרות ,ולכ באופ טבעי נחלש הקשר בי הלכות הכשרות ובי
הנעשה במטבח הביתי .כבר אי שואלי את הרב על כשרותה של תרנגולת ,ובדר כלל ג אי מפרישי תרומות
ומעשרות בבתי .מאחר שהלכות רבות 'מתרחקות' מעולמ של התלמידי ,התעורר הצור במשימה אשר תחַ בר אות
אל ההלכות הללו :משימה שתעודד ה את רכישת הידע בנוגע להלכה וה את הסקרנות לחקור את כשרות המזו אשר
ה אוכלי.

יש לציי ש ַ+תחו של סוגי כשרות ואיכות יש עוד* מידע ובלבול במידע .צרכ המזו נתקל במגוו עצו של נותני
כשרות ושל כתוביות שלא תמיד נהירי לו' :כשר'' ,כשר למהדרי'' ,כשר למהדרי מ המהדרי'' ,חלק'' ,גלאט',
'בהשגחת הרבנות'' ,בהשגחת בד"' ,'OU' ',ללא חשש '...ועוד.
אחד השלבי במשימה זו הוא הבאת אריזות מזו מהבית שעליה מצוי הכשר המאכל .הבאת האריזות לכיתה תיצור
הזדמנות לתלמידי להכיר מונחי הקשורי לכשרות ,לקרוא נוסחי שוני של כשרות ולעמוד על ההבדלי בי נותני
הכשרות.
כרקע לדברי חשוב לדעת שבמדינה יש 'חוק איסור הונאה בכשרות' .לפי חוק זה תעודת כשרות ניתנת בסמכות מועצת
הרבנות הראשית או בסמכותו של מי שהרבנות הסמיכה אותו לתת תעודות כשרות .רבני הערי והרבני האזוריי ה
'הזרוע הארוכה' של הרבנות הראשית לישראל ,וה אלה הנותני תעודות כשרות לבתי מזו ,לרשתות שיווק ולמפעלי
לייצור מזו ,העומדי בנוהלי הכשרות שנקבעו על ידי הרבנות הראשית לישראל .כמו כ בהתא לחוק הבשר ,אי
לייבא לישראל בשר שאינו כשר ,ויבוא המייבא מוצר מזו המסומ כמזו כשר ,חייב להציג אישור כשרות לפי החוק.
חשיבות המשימה באה לידי ביטוי בקירוב התלמידי ובני בית לעול של כשרות המזו.

הכנה בבית :יש להנחות את התלמידי להביא לשיעור שלוש–ארבע אריזות של מאכלי כשרי שוני.
הכנה בכיתה :התלמידי יביאו את האריזות לכיתה ויסדרו אות על שולח גדול .א יש כמה אריזות של אותו מוצר,
יש להנחות את התלמידי להציג על השולח רק שתיי מה .אפשר להיעזר בתמונות של מאכלי )נספח  (2ולצרפ
לכלל האריזות כדי לגוו את סוגי המאכלי ולוודא כי יש ביטוי לכמה הלכות כשרות במוצרי המונחי על השולח.
מומל ,להביא מלח גס כדי להסביר את המושג 'המלחת בשר' .אי להציג אריזות של מאכלי שאינ כשרי.
בזמ הצגת האריזות בכיתה מומל ,להרחיב את הדיבור על משמעות הכשרות ולהסביר מושגי בתחו הזה המופיעי
במשימה :המלחה והדחה של בשר ,תרומות ומעשרות וטבל .נוס* על כ מומל ,להסביר את מנהגי הכשרות בעבר
ובהווה.
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כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך

פעילות מקדימה

2

בס"ד

שלב  – 1סוגי כשרות
יעד שלב 1
הבנה ופרשנות – התאמה בי מאכלי להלכות הכשרות
התנאי לביצוע שלב 1
עבודה אישית בכיתה
החומרי לשלב 1
טבלה של סוגי כשרות )עמ'  4במשימה לתלמיד(
הנחיות להעברת שלב 1
התלמידי ימלאו את הטבלה של סוגי הכשרות .ה יבחרו תשעה מאכלי מבי המאכלי שאריזותיה או
תמונותיה מונחי על השולח .לאחר מכ ה יכתבו בטבלה את שמו של כל אחד מהמאכלי שבחרו ליד סוג
הכשרות המתאי לו.
הערות:
 .1ליד סוג כשרות מסוי יכולי להופיע יותר ממאכל אחד )יש שישה סוגי כשרות וצרי להתאי לה תשעה
מאכלי(.
 .2מאכל מסוי יכול להופיע ליד כמה סוגי כשרות )תבשיל של בשר בקר הוא ג 'בשרי' וג 'הומלח והודח';
חסה היא ג 'פרווה' ,ג 'ללא חשש תולעי וחרקי' וג 'הופרשו תרומות ומעשרות'(.
התוצר בשלב 1
טבלה מלאה של סוגי כשרות
הערכת שלב 1
ההערכה תתבצע לפי המחוו לאחר סיו המשימה.

כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך
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3

בס"ד

שלב  – 2הלכות כשרות
יעד שלב 2
הבנה ופרשנות – התאמה בי מאכלי להלכות הכשרות
החומרי לשלב 2
 .1רשימה של הלכות כשרות )עמ'  5במשימה לתלמיד(;
 .2טבלה להשלמת הלכות כשרות )עמ'  6במשימה לתלמיד(.
התנאי לביצוע שלב 2
עבודה אישית בכיתה
הנחיות להעברת שלב 2
התלמידי ימלאו את הטבלת של הלכות כשרות .לש כ ייעזרו התלמידי ברשימה של הלכות כשרות )עמ' 6
במשימה לתלמיד( ,ויתאימו בי ש המאכל ובי ההלכה המתאימה לו.
הערות:
 .1התלמידי יכולי לצטט את ההלכות כפי שלמדו אות בכיתה או כפי שה מופיעות ברשימת ההלכות
שבמשימה .ג ניסוח ההלכה בלשו התלמיד יתקבל.
 .2התלמידי יכולי לצטט לצד מאכל מסוי כמה הלכות .לדוגמה ,חסה מתאימה לתווית 'ללא חשש תולעי
וחרקי' ולפי לכ יש לצטט את ההלכה בדבר איסור אכילת חרקי היכולי להסתתר בי עלי הירקות .נוס*
על כ ,בנוגע לחסה אפשר לצטט את ההלכה בדבר תרומות ומעשרות.
התוצר בשלב 2
טבלה מלאה של הלכות כשרות
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כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך

הערכת שלב 2
ההערכה תתבצע לפי המחוו לאחר סיו המשימה.
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בס"ד

שלב 3
הכנת תפריטים כשרים לטיול ותעודות כשרות
יעד שלב 3
הבנה ופרשנות – סיווג מאכלי לתפריטי כשרי והכנת תעודות כשרות לתפריטי.
החומרי לשלב 3
 .1הלכות כשרות )עמ'  6במשימה לתלמיד(;
 .2רשימת המאכלי לטיול ואיור ארגזי המזו )עמ'  7במשימה לתלמיד(;
 .3תעודת כשרות לארוחת בוקר ולארוחת צהריי )עמ'  8במשימה לתלמיד(.
התנאי לביצוע שלב 3
עבודה אישית בכיתה
הנחיות להעברת שלב 3
התלמידי יקראו את הקטע על הכנת תפריטי לטיול ,יסווגו את המאכלי המופיעי בקטע לארגזי
המתאימי )ארוחת בוקר ,ארוחת צהריי( ,וימלאו את תעודות הכשרות למאכלי ולארוחות אלה.
הערות:
 .1הציפייה היא שהתלמידי יציעו תפריט חלבי לארוחת בוקר ותפריט בשרי לארוחת צהריי .יש להביא
בחשבו שחלק מהמאכלי ה פרווה ,לכ ה יכולי להיכלל בשתי הארוחות.
 .2בקביעת כשרות המאכלי לטיול אי צור לעסוק בכל אחד מחומרי הגל המרכיבי את המאכל ,אלא
למאכל בשלמותו.
 .3יש להנחות את התלמידי להיעזר ברשימה של הלכות הכשרות המופיעה במשימה כדי להשלי את תעודות
הכשרות.
התוצר בשלב 3
 .2שתי תעודות כשרות מלאות.
הערכת שלב 3
ההערכה תתבצע לפי המחוו לאחר סיו המשימה.
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כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך

 .1התפריטי – איורי הארגזי ע שמות המאכלי;

5

בס"ד

שלב  – 4סיכום אישי
יעד שלב 4
ערכי ורלוונטיות – כתיבת סיכו אישי )רפלקציה( על המשימה
התנאי לביצוע שלב 4
עבודה אישית בבית
החומרי לשלב 4
הנחיות לכתיבת הסיכו האישי )עמ'  9במשימה לתלמיד(
הנחיות להעברת שלב 4
כל תלמיד יכתוב סיכו אישי )רפלקציה( ויתאר את שלבי העבודה לפי השאלות המנחות בעמ'  9במשימה
לתלמיד .יש להסביר לתלמידי שה נדרשי לכתוב רק על נושאי שרלוונטיי לה .כמו כ ה יכולי
להרחיב את הסיכו ולכתוב על דברי נוספי שלא צוינו במשימה לתלמיד .יש לקרוא את הסיכומי
ולהחזיר אות לתלמידי ע משוב .אי צור להערי את הסיכו האישי.
התוצר של שלב 4
סיכו אישי

הערכת שלב 4
אי צור בהערכה.
סיכו הערכת המשימה "כשרות"
בסיו המשימה המורה יאסו* את דפי המשימה ויערי את התוצרי לפי המחוו:
 .1טבלה של סוגי הכשרות;
 .2טבלה של הלכות הכשרות;
 .4שתי תעודות כשרות.

הצעות להרחבת המשימה
אפשר לנצל את אריזות המזו שהובאו לכיתה להפעלת התלמידי בדרכי שונות ,לדוגמה:
תחרות משגיחי כשרות :מיו האריזות לפי סוגי כשרות; תחרות הכנת תפריטי מהאריזות )תפריט יו הולדת ,תפריט
סעודת שבת וכדומה(;
המצאת מתכוני למאכלי כשרי שוני מהמוצרי שהאריזות שלה על השולח.
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כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך

 .3סיווג מאכלי שוני למאכלי ארוחת בוקר ולמאכלי ארוחת צהריי באיור הארגזי;
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בס"ד

מחוון
רמת ביצוע
קריטריו

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר"

6–5

4–3

2–1

מטלה
הבאת אריזות
של מאכלי
)פעילות
מקדימה(

הבנה
ופרשנות:
הבנת הדר"
שלפיה
מקיימי את התאמה בי
הלכות
מאכלי לסוגי
הכשרות
הכשרות בטבלה
של סוגי הכשרות
)שלב (1
התאמה בי
מאכלי להלכות
הכשרות בטבלה
של הלכות
הכשרות
)שלב ( 2

התלמיד התאי
 9–8מאכלי לסוגי
הכשרות שלה.

התלמיד התאי 7–4
מאכלי לסוגי הכשרות
שלה.

התלמיד התאי 3–1
מאכלי לסוגי הכשרות
שלה.

התלמיד השלי
 8–6הלכות בטבלה.

התלמיד השלי 5–4
הלכות בטבלה.

התלמיד השלי 3–1
הלכות בטבלה.

התלמיד סיווג 10–9
מאכלי לשתי ארוחות
כשרות 5 :מאכלי
לארוחה חלבית ו52
מאכלי לארוחה בשרית.

התלמיד סיווג 8–6
מאכלי לשתי ארוחות
כשרות :כמחצית
לארוחה חלבית והיתר
לארוחה בשרית.

התלמיד שגה בסיווג רוב
המאכלי לארוחה
חלבית ולארוחה בשרית.

התלמיד דייק בהשלמת
תעודות הכשרות :ציי על
אילו ענייני כשרות יש
להקפיד ב 10–9 2מאכלי,
והסביר מדוע צירופי
המזונות בשני התפריטי
כשרי.

התלמיד השלי באופ
חלקי את תעודות
הכשרות :ציי על אילו
ענייני כשרות יש להקפיד
ב 8–6 2מאכלי ,והסביר
מדוע צירופי המזונות
באחד התפריטי או
בשניי מה כשרי.

התלמיד שגה בהשלמת
רוב הסעיפי הנדרשי
בתעודות הכשרות.
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כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך

סיווג
המאכלי
למאכלי ארוחת
בוקר ולמאכלי
ארוחת צהריי ;
השלמת תעודות
הכשרות
למאכלי
ולארוחות האלה
)שלב (3

התלמיד הביא  3אריזות
)או תמונות( של מאכלי
כשרי.

התלמיד הביא  2אריזות
)או תמונות( של מאכלי
כשרי.

התלמיד הביא אריזה
אחת )או תמונה( של
מאכל כשר.

7

בס"ד

נספח  – 1המקורות של הלכות הכשרות
הנושא הכללי

תת%הנושאי

כשרות המזו
מ החי

לא תבשל גדי
בחלב ִאמו
איסור אכילת
ד
ברכת 'שהכל
נהיה בדברו'
ברכת הע,
והאדמה
תולעי במזו
הלכות תרומות
ומעשרות

כשרות המזו
מ הצומח

הפרק בספר
'הלכה לתלמיד'

העמודי בספר

הסימ
והסעיפי
בקיצור שולח
ערו" מקור חיי
של הרב חיי
דוד הלוי
קל"ד א–ב

יד

64–62

קל"ג ד ,ט–יא,
כו ,לט–מ
מהסידור

כ

83–81

כה

102–98

מהסידור

כד

97–95

קל"ב א–ח
קמ"א

יט
כו

80–78
105–103

כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך
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בס"ד

נספח  – 2תמונות של מאכלים

בשר בקר
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כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך

שניצלוני עוף
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בס"ד
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כיתהגג ג
כשרות---כיתה
הלכותלמורה
מדריך למורה –מדריך
כיתה
למורה
מדריך

נקניקייה מבשר בקר

שוקולד חלב
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