בס"ד

מסכת תענית
ידע קודם
הכרת האירוע המובא במשנה ,מסכת תענית ,פרק ג ,משנה ח ,והרקע שקד למעשה חוני המעגל.

יעדי המשימה
 .1התמצאות במבנה של טקסט הלכתי – במשנה ,מסכת תענית ,פרק ג משנה ח;
 .2הבנה ופרשנות – הבנת הסיפור ורצ האירועי במשנה;
 .3הבנה ופרשנות – הבנת הנסיבות שבה" רשאי כל אד לנסות ולשנות את המציאות באמצעות
תפילה;
 .4ערכי ורלוונטיות – כתיבת סיפור על מקרה המדגי את רעיו" התפילה בציבור;
 .5מיומנות כללית – הבעה בעלפה והבעה בכתב – דיו" בנושא 'כוחה ומקומה של התפילה
בשינוי המציאות' וכתיבת סיפור בנושא הזה.

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית ועבודה קבוצתית;
 .2שני שיעורי בכיתה ועבודה בבית לפי הצור.

החומרים לביצוע המשימה
 .1המשימה לתלמיד 'מסכת תענית' ,שבה אמצעי העזר האלה:

– ד לסידור האיורי ברצ ;
– ד שבו ייכתב סיכו הדיו" בשאלה 'כוחה ומקומה של התפילה בשינוי המציאות';
– ד שבו ייכתב הסיפור.
 .2המשנה ,מסכת תענית ,פרק ג משנה ח.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1סידור איורי ברצ וכתיבת הסבר לאיורי;
 .2סיכו הדיו" הקבוצתי;
 .3סיפור מקרה על אירוע שבו היה ניסיו" לשנות מציאות על ידי תפילה.
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– ד איורי לגזירה;

1

בס"ד

מבוא
הצבור מתריעין עליה חוץ מרוב גשמים' )מסכת תענית ,פרק ג ,משנה ח(
'על כל צרה שלא תבוא על ִ
בחומש ,ויקרא פרק כ"ו ,ד הבטיח הקב"ה" :וְ נָתַ ִ+י 1ְ ִ2מֵ י ֶכ  ְ3עִ ָ."+
מה משמעות הברכה גשמי בעת?
בגמרא ,מסכת תענית ,ד כ"ב ,עמוד ב מובא ההסבר לכ:
כאשר יוריד הקב"ה גשמי על האר – 5לא יהיו הגשמי בכמות גדולה מדי והאדמה לא תהא 'שיכורה' ,כלומר לא
מדי והאדמה לא תהא 'צמאה' ,כלומר לא יבשה
מדי .הקב"ה ג לא ימטיר גשמי בכמות מועטה ַ
תהיה שתויה ורוויה ַ
מדי ,במידה ובכמות הטובות לאד ,לחי ולצומח.
מדי ולא מועטי ַ
מדי ,אלא הגשמי ירדו בכמות 'בינונית' – לא רבי ַ
ַ
יעילות של 'גשמי בעת' באה לידי ביטוי בכ שה יורדי במקו המתאי ,בזמ" המתאי ובאופ" שה מרווי
את האדמה ומסייעי לאד להשקות את השדות ולמלא את מאגרי המי שלו .כאשר הגשמי באי בעת – האוויר
הגדל בשדות וצומח לברכה ועל ע 5השדה
נעשה ז וטוב .הגשמי משפיעי לטובה על בריאות של האנשי ,על היבול ֵ
הנות" פריו בשפע.
עוד גשמי עלול לגרו נזקי למבני ,לתשתיות ,לחקלאות ולבעלי חיי.
במסכת תענית ,פרק ג ,משנה ח מסופר על מקרה שהיה :עד המחצית השנייה של חודש אדר לא ירדו גשמי .בציבור כבר
התחילו לעסוק בהכנות לחג הפסח – כבר הוציאו את תנורי הבו 5כדי לצלות בה את קורב" הפסח ,ועדיי" לא ירדו
גשמי .אנשי פנו לחוני המעגל שיתפלל בעבור לגש .חוני בתפילתו ביקש מה' גשמי ברכה ,לא גשמי קלי וא לא
גשמי זע  .נענה הקב"ה לתפילתו והוריד גשמי ברכה שירדו ימי רבי וגרמו הצפות .הע התלונ" על ריבוי הגשמי
וביקשו מחוני להתפלל להפסקת הגשמי.
כדאי להפנות את תשומת לב התלמידי ַלפירוש השני של הכינוי 'המעגל' שבו כונה חוני .הכינוי מבטא את העיסוק של
חוני כמתק" גגות בעזרת מעגילה )כלי אב" עגול להידוק רצפות עפר או להידוק כיסוי גגות – משנה מכות ב ,א( ,ואז

הסיפור על חוני המעגל מעלה את השאלה א מותר להתפלל ולהתענות כדי לעצור את ריבוי הגשמי .הסיפור פותח
צוהר לשאלות רחבות יותר :באילו מקרי מותר להתפלל על רוב הטובה שמרעי עלינו הקב"ה? מתי רשאי אנו
להתפלל לה' ולבקש ממנו לשנות את הגזֵ רה שגזר? מתי רשאי אנו להתפלל לה' ולבקש ממנו לשנות את המציאות?
חשוב להדגיש עוד כי האירוע המופיע במשנה מזַ מ" דיו" ע התלמידי ג על חשיבות התפילה בציבור ועל הכוח שלה.
הא הזכות להתפלל בציבור שמורה לכל מצב ולכל מטרה או שרק למצבי מיוחדי? מי ומתי רשאי להכריז על
תפילה בציבור? אי מרגישי כאשר התפילה אינה נענית? חשוב לציי" עוד כי ייתכ" שנתפלל והקב"ה יחליט לא להישמע
לתפילותינו ,כדוגמת אב שלפעמי אומר לבנו" :לא"...
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כהקדמה לביצוע המשימה מומל 5לספר לתלמידי על מקרי שבה הייתה תפילה בציבור ,למשל בעת בצורת,
ולהראות לה כתבות או סרטוני רלוונטיי.

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד

הפנייה לחוני מקבלת משמעות נוספת' :ג אתה צרי את הגש ,אולי יותר מאתנו כי א אי" גש לא תהיה ל עבודה
בתיקו" הגגות' .כמו כ" חשוב להבהיר לתלמידי את עניי" 'תנורי הפסחי' – ממה היו עשויי ,היכ" נשמרו בימי החור
ומדוע ,לְ מה התכוו" חוני המעגל כאשר הורה לע' :צאו והכניסו תנורי פסחי בשביל שלא ימוקו' וכד'.

2

בס"ד

שלב  – 1המשנה באיורים
יעדי שלב 1
 .1התמצאות במבנה של טקסט הלכתי – במשנה ,מסכת תענית ,פרק ג משנה ח;
 .2הבנה ופרשנות – הבנת הסיפור ורצ האירועי במשנה.
התנאי לביצוע שלב 1
עבודה אישית בבית או בכיתה
החומרי לשלב 1
 .1המשנה ,מסכת תענית ,פרק ג משנה ח;
 .2ד איורי לגזירה;
 .3ד לסידור האיורי ברצ .
הנחיות להעברת שלב 1
 .1התלמידי יקבלו שבעה איורי המתארי אירועי מתו המשנה )עמוד  3במשימה לתלמיד( ,וידביקו
אות לפי סדר ההתרחשות שלה במשנה )עמ'  6–5במשימה לתלמיד( .יש לעודד את התלמידי לחזור
ולקרוא את הסיפור במשנה כדי לדעת מה סדר האירועי.
 .2לצד כל איור מופיעות שורות ריקות שבה" יתבקשו התלמידי לכתוב בלשונ תיאור קצר של ההתרחשות.
התלמידי יצטרכו לתאר את הדמויות ,את המוצגי/החפצי באיור ,את מזג האוויר באיור ,את האווירה
וכדומה .כמו כ" יצטטו התלמידי את המשפט המתאי לכל דמות בלשו" המשנה.
 .3המורה יאסו את דפי סידור האיורי ויחזיר אות לתלמידי ע משוב ,לפני המעבר לשלב הבא של
המשימה.
הערות:
 .1יש להסביר לתלמידי שאי" לכתוב דבר בתו הבועיות שעל האיורי .הבועיות רק מרמזות על הצור
בציטוט ,ואת הציטוט עצמו יש לכתוב בשורות הריקות לצד האיור המודבק.

התוצר של שלב 1
ד סידור האיורי שבו הודבקו האיורי והושל הטקסט.
הערכת שלב 1
ד סידור האיורי יוער לפי המחוו" בסיו השלב.

מדריך למורה  -כיתה
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 .2אפשר להציע לתלמידי לצבוע את האיורי בבית א ה מעונייני בכ.

3

בס"ד

שלב  – 2דיון קבוצתי
יעדי שלב 2
 .1הבנה ופרשנות – הבנת הנסיבות שבה" רשאי כל אד לנסות ולשנות את המציאות באמצעות תפילה;
 .2מיומנות כללית – הבעה בעלפה – דיו" בנושא 'כוחה ומקומה של התפילה בשינוי המציאות'.
התנאי לביצוע שלב  :2עבודה בקבוצות של  6–4תלמידי בכיתה
החומרי לשלב  :2ד לסיכו הדיו" הקבוצתי
הנחיות להעברת שלב 2
 .1יש להנחות את התלמידי במליאה כיצד לקיי את הדיו" בקבוצות:
–
–

–

יש להסביר לה מהו תוכ" הדיו" :בחלקו הראשו" ידונו התלמידי בסיפור על חוני המעגל ובחלקו השני
בהשלכות שלו עלינו ,לפי הסוגיות המפורטות בעמוד  7במשימה לתלמיד.
יש להנחות את התלמידי כיצד לנהל דיו" ראוי :מאפשרי לכל חברי הקבוצה להתבטא ,מקשיבי
לדבריה ומגיבי בצורה מכבדת ומסודרת .מיומנות זו של ניהול שיח מופיעה כדרישה בתכנית
הלימודי בחינו הלשוני )הישג נדרש  :1האזנה ודיבור למטרות שונות ,ציו" דר :השתתפות בשיחה
ודיו"( .אפשר להיעזר במורה ללשו" כדי להכי" את התלמידי לדיו" הקבוצתי.
יש להנחות את התלמידי כיצד לתעד את הנאמר בדיו" כדי שיוכלו לסכ את הדיו".

 .2בהנחיה כיצד לקיי את הדיו" מומל 5להדגיש את המסרי האלה:

 .4יש לעבור בי" הקבוצות ,ובמקרה הצור לעזור לתלמידי בניהול הדיו" .יש לתעד את השתתפות התלמידי
בדיו" לצור הערכת המיומנות הזאת.
התוצר של שלב 2

הערכת שלב 2
הערכת הדיו" וסיכו הדיו" לפי המחוו" בסיו השלב.
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הדיו" הקבוצתי וסיכומו

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד

– כיצד יש לדו" ב'רוב טובה' במקרה שבו עוסקת המשימה? מחד גיסא עדיי" הטוב הוא טוב ,ולכאורה
הבקשה לעצירת הגשמי יכולה להתפרש ככפיות טובה ,א מאיד גיסא ,רוב טוב מפסיק להיות טוב.
הגש איננו ההֵ פ מבצורת ,אלא נמצא במרכזו של הציר ,בי" בצורת ובי" מבול כנקודות קיצו" .הטוב
הראוי הוא הטוב המאוז" ,המדויק ובעיקר זה המותא למקבל הטוב וליכולותיו .לכ" מציאות של רוב
טוב הופכת את הטוב על פניו לכדי מציאות שלילית.
– כ יש להבי" א את דבריו של הרמב"' :הרי שרבו עליה" גשמי עד שיצרו לה" הרי אלו מתפללי"
עליה" ,שאי" ל צרה יתירה מזו שהבתי נופלי" ונמצאו בתיה" קבריה" ,ובאר 5ישראל אי" מתפללי" על
רוב הגשמי מפני שהיא אר 5הרי ,ובתיה בנויי באבני ,ורוב הגשמי טובה ואי" מתעניי" להעביר
הטובה' )משנה תורה ,הלכות תענית ב ,טו(.
– בהלכה זו הרמב" הסביר מדוע רוב גשמי אינ פוגעי ביושבי אר 5ישראל :האר 5שוכנת בהרי,
ולכ" הגש איננו מאיי עליה )לעומת בבל לדוגמה( ,וג הבתי באר 5נבנו מאבני ולא קרסו בקלות.
א א קיימת סכנה חלילה ליושבי האר ,5לחייה ,לבתיה ולשדותיה ,הרי שנפסקה הלכה שיש
להתפלל לעצירת הגשמי המרובי .הרב יוס קארו ,מחבר שולח" ערו ,כתב את דבריו של הרמב",
א הוסי ודייק' :ועכשיו בצפת מצויי מפולת בתי מפני הגשמי ,ומתפללי עליה' )שולח" ערו,
אורח חיי ,סימ" תקעו ,יא(.
– יש להודות על מעשי ה' ולקבל את מעשי ה' כפי שה בלי לערער עליה.
 .3כל קבוצה תכתוב את המסקנות שלה מהדיו" בכיתה בד לסיכו הדיו" הקבוצתי בעמוד  8במשימה
לתלמיד ,ותגיש אותו למורה להערכה.

4

בס"ד

שלב  – 3כוחה של תפילה
יעדי שלב 3
 .1הבנה ופרשנות – הבנת הנסיבות שבה" רשאי כל אד לנסות ולשנות את המציאות באמצעות תפילה;
 .2ערכי ורלוונטיות – כתיבת סיפור על מקרה המדגי את רעיו" התפילה בציבור;
 .3מיומנות כללית – הבעה בכתב – כתיבת סיפור בנושא 'כוחה ומקומה של התפילה בשינוי המציאות לטובה'.
התנאי לביצוע שלב 3
עבודה אישית בבית
החומרי לשלב 3
 .1ההנחיות לכתיבת הסיפור;
 .2ד לכתיבת הסיפור.
הנחיות להעברת שלב 3
 .1יש להנחות את התלמידי לכתוב סיפור רלוונטי לימינו המביע את הרעיו" המרכזי בסיפורו של חוני המעגל:
'כוחה של תפילה לשנות מציאות לטובה' .הסיפורי יכולי להיות מסוגי שוני וממקורות שוני,
לדוגמה:
–

עדות של תלמיד על השתתפותו בעצרת תפילה;

–

ראיו" שבו תלמיד יראיי" אד שהשתת בעצרת תפילה;

–

סיפור על תפילה להבראתו של חולה – תפילה ציבוריות ,או תפילה משפחתית או תפילה אישית;

–

חלוקה של פרקי ספר תהילי לתפילה בקבוצה לשינוי רוע גזֵ רה.

 .2יש להנחות את התלמידי להסביר את הקשר בי" הסיפור שלה ובי" המשנה.
 .3המיומנות של כתיבת סיפור נדרשת לפי תכנית הלימודי בחינו לשוני )הישג נדרש  :2כתיבת טקסטי
למטרות שונות ולנמעני שוני ,ציו" דר :כתיבת סיפור ובו השתלשלות אירועי ומספר דמויות( .נית"
להיעזר במורה ללשו" כדי להכי" את התלמידי לחלק זה של המשימה.

התוצר של שלב 3
סיפור בנושא כוחה של תפילה לשנות מציאות לטובה
הערכת של שלב 3
ההערכה תתבצע לפי המחוו" לאחר סיו המשימה.
סיכו הערכת המשימה תענית
 .1הערכת סידור האיורי לפי רצ האירועי במשנה ,תיאור האירועי וציטוט הדמויות )שלב ;(1
 .2הערכת סיכו הדיו" הקבוצתי )שלב ;(2
 .4הערכה של ההבעה בעל:פה בניהול השיח ושל ההבעה בכתב בסיפורי )אופציונלי ,בסיו
המשימה(.
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מדריך למורה  -כיתה

 .3הערכת הסיפורי בנושא כוחה של תפילה לשנות מציאות לטובה )בסיו המשימה(;

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד

 .4כל תלמיד יכתוב את הסיפור שלו בעמוד  11במשימה לתלמיד ויגיש אותו למורה להערכה.

5

בס"ד

הצעות להרחבת המשימה
•

לסיכו המשימה אפשר להציע לתלמידי לשת את הכיתה בסיפורי שלה או להכי" לוח כיתתי שבו יתלו את
סיפורי התלמידי .כ הכיתה תיחש לפסיפס של סיפורי – אישיי ,משפחתיי ולאומיי.

•

המחזת הסיפורי של התלמידי או המחזה של הסיפור 'חוני המעגל'.

מדריך למורה  -כיתה

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד
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בס"ד

מחוון
רמות ביצוע
קריטריו

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר"

6–5

4–3

2–1

מטלה

סידור האיורי
התמצאות
לפי הרצ#
במבנה של
טקסט הלכתי במשנה )שלב (1

התלמיד סידר את כל
האירועי לפי הרצ
במשנה.

התלמיד סידר את
האיורי ,אבל יש טעות
אחת או שתי טעויות
ברצ .
התלמיד תיאר בצורה
מלאה ומדויקת 5–4
אירועי.
התלמיד תיאר בצורה
מלאה ומדויקת 5–4
אירועי.

התלמיד תיאר בצורה
מלאה ומדויקת 3–1
אירועי.

התלמיד סיכ שתיי
מהסוגיות האלה:

התלמיד סיכ סוגיה אחת
מבי" הסוגיות האלה:

• הביקורת של ר' שמעו" ב"
שטח על חוני המעגל.
• הסיבה לביקורת של ר'
שמעו" ב" שטח על מעשיו של
חוני המעגל.
• הסיבה לניסיו" של חוני
המעגל לשנות את הגזרה
שגזר ה' על בני אותו הדור.

• הביקורת של ר' המעגל על
חוני המעגל.
• הסיבה לביקורת של ר'
המעגל על מעשיו של חוני
המעגל.
• הסיבה לניסיו" של חוני
המעגל לשנות את הגזרה
שגזר ה' על בני אותו הדור.

התלמיד סיכ את
הסוגיות האלה:

התלמיד סיכ שתיי
מהסוגיות האלה:

• הנסיבות שבה" יש לאד
אפשרות להתפלל לה'
ולבקש ממנו לשנות את מה
שגזר.
• הא האפשרות לתפילה
לה' לשינוי מציאות שמורה
רק לגדול בישראל או לכל
אד?
• האופ" שבו מותר ליהודי
לבקש מה' לבטל גזרה שגזר.

• הנסיבות שבה" יש לאד
אפשרות להתפלל לה'
ולבקש ממנו לשנות את מה
שגזר.
• הא האפשרות לתפילה
לה' לשינוי מציאות שמורה
רק לגדול בישראל או לכל
אד?
• האופ" שבו מותר ליהודי
לבקש מה' לבטל גזרה שגזר.

התלמיד סיכ סוגיה
אחת מבי" הסוגיות
האלה:

הדברי מעידי על הבנה
מלאה של הסוגיות.

הדברי מעידי על הבנה
חלקית של הסוגיות.

התלמיד תיאר בצורה
תיאור
הבנה
מלאה ומדויקת 7– 6
האירועי
ופרשנות:
הבנת הסיפור במשנה )שלב  (1אירועי.
ורצ#
התלמיד ציטט בצורה
ציטוט דברי
האירועי
מלאה ומדויקת 7–6
הדמויות
במשנה
באירועי מתו" דמויות.
המשנה )שלב (1
התלמיד סיכ את
סיכו דיו
הבנה
הסוגיות האלה:
בנושא 'כוחה
ופרשנות:
הבנת הנסיבות של תפילה
• הביקורת של ר' שמעו" ב"
שבה רשאי כל לשנות מציאות שטח על חוני המעגל.
לטובה'
אד לנסות
• הסיבה לביקורת של ר'
)שלב (2
לשנות את
שמעו" ב" שטח על מעשיו של
המציאות
חוני המעגל.
באמצעות
סוגיות בסיפור • הסיבה לניסיו" של חוני
חוני המעגל:
תפילה
המעגל לשנות את הגזרה
שגזר ה' על בני אותו הדור.

• הנסיבות שבה" יש לאד
אפשרות להתפלל לה'
ולבקש ממנו לשנות את מה
שגזר.
• הא האפשרות לתפילה
לה' לשינוי מציאות שמורה
רק לגדול בישראל או לכל
אד?
• האופ" שבו מותר ליהודי
לבקש מה' לבטל גזרה שגזר.

מדריך למורה  -כיתה
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התלמיד הציג מידע דל או
שגוי על רוב האירועי.

הדברי מעידי על הבנה
דלה או על חוסר הבנה של
הסוגיות.

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד

סוגיות בסיפור
חוני המעגל
הרלוונטיות
לימינו:

התלמיד סידר את
האיורי ,אבל יש יותר
משתי טעויות ברצ .

7

בס"ד

מחוון )המשך(
רמות ביצוע
קריטריו

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר"

6–5

4–3

2–1

מטלה

כתיבת סיפור
ערכי
התלמיד כתב סיפור
התלמיד כתב סיפור
רלוונטי במידה בינונית
רלוונטי במידה רבה
על הנושא
ורלוונטיות:
כתיבת סיפור 'כוחה של
למשנה.
למשנה.
תפילה לשנות
המדגי את
התלמיד קישר במידה
התלמיד קישר באופ"
רעיו התפילה מציאות לטובה' ברור ומנומק בי" הסיפור חלקית בי" הסיפור שלו
בציבור
למשנה.
שלו למשנה.
)שלב (3
התלמיד עסק בחלק
התלמיד עסק בכל
הסוגיות האלה או ברוב" :מהסוגיות האלה :נסיבות
התפילה ,התחושות של
נסיבות התפילה,
התחושות של המתפללי ,המתפללי ,תוצאות
התפילה והמסקנות שלו
תוצאות התפילה
והמסקנות שלו מהאירוע .מהאירוע.

מיומנות
כללית :הבעה
בכתב
)אופציונלי(

כתיבת הסיפור
)שלב (3

התלמיד לא הצליח לקשר
בי" הסיפור שלו למשנה.
התלמיד עסק במעט
מהסוגיות האלה :נסיבות
התפילה ,התחושות של
המתפללי ,תוצאות
התפילה והמסקנות שלו
מהאירוע.
הדברי מעידי על הבנה
דלה או על חוסר הבנה של
הסוגיות.

הדברי מעידי על הבנה
מלאה של הסוגיות.

הדברי מעידי על הבנה
חלקית של הסוגיות.

התלמיד השתת בדיו"
באופ" פעיל.

התלמיד השתת בדיו"
במידה בינונית.

התלמיד התעניי"/גילה
מעורבות בדברי חבריו
במידה רבה ושאל שאלות
רלוונטיות.

התלמיד התעניי"/גילה
מעורבות בדברי חבריו
במידה בינונית ושאל
שאלות רלוונטיות.

התלמיד הקשיב לדברי
חבריו ונת" משוב מקד
ומכבד במידה רבה.

התלמיד הקשיב לדברי
חבריו והתייחס אליה
במידה בינונית.

התלמיד לא התייחס כלל
לדברי חבריו או
שהתייחס אליה באופ"
לא מכבד.

הסיפור נוסח בבהירות.

הסיפור נוסח במעורפל.

הסיפור היה דל ולא מוב".

הסיפור הוצג בצורה
אסתטית ומוקפדת.

הסיפור הוצג בצורה
אסתטית.

התלמיד לא התעניי" כלל
ולא גילה מעורבות בדברי
חבריו.

המ הסיפור הוצג בצורה
מרושלת.

מדריך למורה  -כיתה
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התלמיד השתת בדיו"
במידה מעטה או שלא
השתת בו כלל.

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד

מיומנות
כללית :הבעה
בעלפה –
ניהול שיח
)אופציונלי(

השתתפות
התלמידי
בדיו
)שלב (2

התלמיד כתב סיפור
שאינו רלוונטי למשנה.

8

בס"ד

תוצרי תלמידים לדוגמה

מדריך למורה  -כיתה

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד
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בס"ד

מדריך למורה  -כיתה

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד
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בס"ד

מדריך למורה  -כיתה

מדריך למורה – מסכת תענית  -כיתה ד
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