בס"ד

את ְשמַ ע
קְ רי ַ
'לְ ַאהֲבָ ה ֶאת ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ּולְ עָ ְבדוֹ ְּבכָ ל לְ בַ ְבכֶ ם ּו ְבכָ ל

ַפשכֶ ם' )דברי יא ,יג(
נְ

תלמידי יְ קרי,
ד%קיה
ְקרית ְשמַ ע היא ִמצווה מֵ התורה ) ְדאו ָֹריְ תָ א( ,והקוֹרא ְקריאת ְשמע &ְ ִד ְק ֶ
ְ' ָכר ֹו גדול מאוד!
ֵ)יצד נ ְַק ֵיי את ִמצוות ' ְקריאת ְשמע' ַ)הֲ ל ָכה? על מה נָ'י לֵב ונַק-יד )אֲ שר נִקרא
ִמתו הסיד%ר את הפסוקי )ְ ֵדי לַהֲ גוֹת אות בצ%רה ְמדו ֶיקת %בַ הַ טעָ מָ ה?
אנו לומדי זאת ב'קיצ%ר שולח 0עָ רְ %מקוֹר חַ יִ י' ,פרק יד ,סעיפי א ,יא–יח.
חריה עוד שלושה ְשלַ&י.
&ַ מ'ימה שלִ פניכֶ יש מַ טָ לה מַ קדימָ ה ו ֶ
לדייק &ִ קריאת ְשמע.
בעֶ זרת ה ְ-עיל%י%ת במשימה זו תוכלו ַ
ִקראו את ההו ָֹראוֹת ועִ בד %לְ פי השלַ&י.
שימה ִה ְשתַ מש ְ& %אֶ ְמצָ עֵ י העֵ זֶ ר האֵ לה:
)ְ ֵדי לְ בַ צֵ ע את המ ֹ
שימה;
 ַד ֵ-י המ ֹ
 סידור התפילה;
 ִהלְ כוֹת קריאת ְשמע מתו 'קיצור שולח 0ערו' ,פרק יד ,סעיפי טו–טז;
 )ְ ֵלי כתיבה;
מַ כשיר הַ ק ָלטה.
משימה
לתלמיד,
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בס"ד

שלבי

שָ לָ ב ַ
מקדים – הַ קלָ טה עַ צמית

המשימה

הַ קליט %את עַ ְצמכֶ קוראי את קריאת ְשמע.
חשב או בכל אֶ מצָ עִ י הַ קלָטה חֵ ר
ת%כלו לְ בַ צֵ ע את ההַ קלָטה &ַ טֵ לפוֹ 0ה ַנ ָייד ַ& ,מַ ֵ
ֶש&ִ רש%תכֶ.
ִשמרו את ההַ קלָטה .תאֲ זינו לה ש%ב בסו 4המ'ימה ,וכ תוכלו לִ ראות עד
כמה ִהשתַ פרה ְקריתכֶ לחַ ר ביצ%ע המשֹימה.

קריאת שמע
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משימה
לתלמיד,
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בס"ד

שלבי

שָ לָ ב  – 1דקדוק בקריאה

המשימה

עבודה בז גות בכיתה
אות
'יִ ְת ַא ּ ֵמץ ְל ַד ְקדֵּ ק ְ ּב ֹיו ֵתר ְל ָק ְר ָא ּה ִמילָ ה בּ ִמילָ הֹ ,

אות) '.קיצור שולח 0ערו,
בּ ֹ

פרק יד סעי 4טו(

)ְ ֵדי ללמוד ֵ)יצד יש לַהֲ גוֹת את קריאת ְשמע )ְ ִהלכָתָ ה ,הַ אֲ זינ %לַהַ קלָטה של
דרש &ַ הֲ לָכה.
שלוֹש ה ַ-רשיוֹת &ְ " ְשמַ ע יִ ְ' ָראֵ ל" המ%ק ָראוֹת ללא ָטע%יות ,לפי ה ִנ ָ
 ִקראו &ְ עי 0%את ההַ נחָ יוֹת לִ קריאה מדֶ %יקת של "קריאת ְשמע" ש&ַ ִנס-ח
)עמ'  ,(10וְ הֵ יעָ זר %בה 0לְ ביצ%ע ה-עיל%ת שלְ הַ ָל.0
קדקת' וב ֹו
 &ַ עמוד הבא ,עמוד  ,4מ%צג 'ד 4לסימְ 0%דגֵשי לִ קריאה ְמדו ֶ
ְמצ%טָ טוֹת שלוש ה ַ-רשיוֹת של " ְשמַ ע יִ ְ' ָראֵ ל" .הַ דגיש ִ& %צבָ עי בד 4זה את
והמש ָ-טי ש&ָ הֶ  יש לְ ַד ֵייק &ִ קריאת ְשמע ,לפי ההַ נחָ יות האֵ לה:
המילי ִ
את המילי ש ֵיש לַהֲ גוֹת ְ הַ קָ ָדה – הַ דגיש בצֶ בע צהוב.
מילי שיש להַ פריד ֵ יניה – הַ דגיש בצֶ בע ת ֵכלֶת .ג את ההֶ פסֵ ק בי ַ- 0רשי ָיה
לפַ רשי ָיה ,שיֵש להַ ק-יד עלָיו &ַ קריאה– הַ דגישו בצֶ בע ת ֵכלֶת.
מילי שיש להַ ק-יד לִ קרוא ְ ָדגֵש – הַ דגישו בצֶ בע ירוק.
תק&ל %יַחד ,א כל אחד ִמ&נֵי הז%ג יַעבוד בד4
הַ חלָטוֹת &ְ נ ֹוגֵע ַלמילי ולַצבָ עי יִ ַ
ִמ ֶשלו.
ִמסרו את הדפי למורה לַהַ ע ֲָרכה% ,לחר ִמ ֵ) 0תַ קנו אות לפי הַ נחָ יוֹתָ יו.
קריאת שמע
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משימה
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בס"ד

שלבי

דף לסימ ּון דגֵשים לִ קריאה מד ּוקדֶ ֶקת

המשימה

ֵש התלמיד/ה:
שר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד:
שמַ ע יִ ָ
שם ְּכבוֹ ד מַ לְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ עֶ ד.
ּ ָברו ְּך ׁ ֵ
ה
ו
ז
ח

וְ ָאהַ ְב ּ ָתֵ ,את ה' אֱ לֹהֶ ָ
יךְּ ,בכָ ל-לְ בָ ְב ָך ו ְּבכָ ל-נ ְַפ ְׁש ָך ,ו ְּבכָ לְ -מא ֶֹד ָך.
שר ָאנ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ ּיוֹ ם--עַ ל-לְ בָ בֶ ָך.
וְ הָ י ּו הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה ,אֲ ׁ ֶ
וְ ִׁש ּנַנְ ּ ָתם לְ בָ נ ָ
ש ְכ ְּב ָך ו ְּבקוּמֶ ָך.
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך בַ דֶּ ֶר ְך ,ו ְּב ׁ ָ
ֶיך ,וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ּ ָבםְּ ,ב ִׁש ְב ְּת ָך ְּבבֵ ֶ
ש ְר ּ ָתם לְ אוֹ ת ,עַ ל-י ֶָד ָך; וְ הָ י ּו לְ טֹטָ פֹתֵ ּ ,בין עֵ ינ ָ
ֶיך.
ו ְּק ׁ ַ

ט

ית ָך ,ו ִּב ְׁשעָ ֶר ָ
יך.
ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם עַ לְ -מז ֻזוֹ ת ּ ֵב ֶ

יג

שר ָאנ ִֹכי ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶ ם ,הַ יּוֹ ם--לְ ַאהֲבָ ה ֶאת-ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ,וּלְ עָ ְבדוֹ ,
שמֹעַ ִּת ְׁש ְמע ּו ֶאלִ -מ ְצ ֹו ַתי ,אֲ ׁ ֶ
וְ הָ יָהִ ,אםָ ׁ -
ְּבכָ ל-לְ בַ ְבכֶ ם ,ו ְּבכָ ל-נ ְַפ ְׁשכֶ ם.

יד
טו

וְ נ ַָת ִּתי ְמטַ רַ -א ְר ְצכֶ ם ְּב ִע ּתוֹ  ,יוֹ ֶרה וּמַ לְ קוֹ ׁש; וְ ָאסַ ְפ ּ ָת ְד ָגנ ֶָך ,וְ ִתיר ְֹׁש ָך וְ יִ ְצהָ ֶר ָך.
שבָ ְע ּ ָת.
ש ְד ָך ,לִ ְבהֶ ְמ ּ ֶת ָך; וְ ָאכַ לְ ּ ָת ,וְ ָׂ
שב ְּב ָׂ
וְ נ ַָת ִּתי עֵ ֶׂ

טז

יתם ,לָ הֶ ם.
ש ְמר ּו לָ כֶ םֶ ּ ,פן יִ ְפ ּ ֶתה לְ בַ ְבכֶ ם; וְ סַ ְר ּ ֶתם ,וַ עֲבַ ְד ּ ֶתם אֱ ל ִֹהים אֲ חֵ ִרים ,וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲ וִ ֶ
ִה ּ ׁ ָ

יז

שמַ יִ ם וְ לֹא-יִ ְהיֶה מָ טָ ר ,וְ הָ אֲ ָדמָ ה ,לֹא ִת ּ ֵתן ֶאת-יְ בוּלָ ּה; וַ אֲ בַ ְד ּ ֶתם ְמהֵ ָרה ,מֵ עַ ל
וְ חָ ָרה ַאף-ה' ּ ָבכֶ ם ,וְ עָ צַ ר ֶאת-הַ ּ ׁ ָ
שר ה' ,נ ֵֹתן לָ כֶ ם.
הָ ָא ֶרץ הַ ּטֹבָ ה ,אֲ ׁ ֶ

יח
יט

ש ְר ּ ֶתם א ָֹתם לְ אוֹ ת עַ ל-י ְֶדכֶ ם ,וְ הָ י ּו לְ טוֹ טָ פֹת ּ ֵבין עֵ ינֵיכֶ ם.
ש ְמ ּ ֶתם ֶאת-דְּ בָ ַרי ֵא ּ ֶלה ,עַ ל-לְ בַ ְבכֶ ם וְ עַ ל-נ ְַפ ְׁשכֶ ם; ו ְּק ׁ ַ
וְ ַׂ
ש ְכ ְּב ָך ו ְּבקוּמֶ ָך.
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך בַ דֶּ ֶר ְך ,ו ְּב ׁ ָ
וְ לִ ּ ַמ ְד ּ ֶתם א ָֹתם ֶאתְּ -בנֵיכֶ ם ,לְ ַד ּ ֵבר ּ ָבםְּ ,ב ִׁש ְב ְּת ָך ְּבבֵ ֶ

כ

ית ָך ,ו ִּב ְׁשעָ ֶר ָ
יך.
ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם עַ לְ -מזוּזוֹ ת ּ ֵב ֶ

כא

שמַ יִ ם ,עַ ל-הָ ָא ֶרץ.
שר נִ ְׁש ּ ַבע ה' לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ הֶ םִּ --כימֵ י הַ ּ ׁ ָ
לְ מַ עַ ן יִ ְר ּב ּו יְ מֵ יכֶ ם ,וִ ימֵ י ְבנֵיכֶ ם ,עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה ,אֲ ׁ ֶ

לז

ֹשה ּ ֵלאמֹר.
וַ ּיֹאמֶ ר ה'ֶ ,אל-מ ׁ ֶ

לח

יצת הַ ּ ָכנָף,
דר ָֹתם; וְ נ ְָתנ ּו עַ לִ -צ ִ
יצת עַ לַ ּ -כנְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם ,לְ ֹ
ש ָר ֵאל ,וְ ָאמַ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ,וְ עָ שׂ ּו לָ הֶ ם ִצ ִ
דַּ ּ ֵבר ֶאלְּ -בנֵי יִ ְ ׂ
ּ ְפ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת.

חֲרי
חֲרי לְ בַ ְבכֶ ם ,וְ ַא ֵ
יתם א ָֹתם; וְ לֹאָ -תתוּר ּו ַא ֵ
ֲש ֶ
יתם אֹתוֹ ּוזְכַ ְר ּ ֶתם ֶאתָ ּ -כלִ -מ ְצ ֹות ה' ,וַ ע ִ ׂ
יצת ,ו ְּר ִא ֶ
לט וְ הָ יָה לָ כֶ ם ,לְ ִצ ִ
חֲריהֶ ם.
שרַ -א ּ ֶתם זֹנִ יםַ ,א ֵ
עֵ ינֵיכֶ ם ,אֲ ׁ ֶ
מ

יתם ְקד ִֹׁשים ,לֵ אלֹהֵ יכֶ ם.
יתם ֶאתָ ּ -כלִ -מ ְצ ֹו ָתי; וִ ְהיִ ֶ
ֲש ֶ
לְ מַ עַ ן ִּתז ְְּכרוּ ,וַ ע ִ ׂ

אתי ֶא ְתכֶ ם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,לִ ְהיוֹ ת לָ כֶ ם ,לֵ אל ִֹהים :אֲ נִ י ,ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם.
שר הוֹ צֵ ִ
מא אֲ נִ י ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ,אֲ ׁ ֶ
קריאת שמע
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בס"ד

שלבי

שָ לָ ב  – 2הַ אֲזנה ואית ּור טָ ע ּויוֹ ת

המשימה

עבודה ז גות בכיתה
הקר ָיי.0
שמשמיע המורהַ 9
הַ אֲ זינֶ ְ& %ק ֶשב רב להַ קלָטה ַ
ה ַ-ע ֲעלֵיכ לִ מצוא בהַ קלָטה טָ ע%יות &ִ קריאת ְשמע.
 סַ מנו ב'ד ֵ-י סימ 0%הטָ ע%יות' ש&עַ מ%די הבאי את המקומות ש&ָ הֶ  ָשגָה
ה ַקר ָיי.0
הקר ָיי ַ& 0מקו המַ תאי בתו ה ִמס ֶגרת שבצַ ד הד.4
 הַ סבירו את הטָ ע%ת של ַ

שימו לב! א תַ אזינו הֵ יטב ְתגַל %שמונֶה טָ ע%יות &ַ קריאה :מילי או צֵ יר%פי
ֹ
שאֵ ינ מַ תאימי לִ קריאה נכוֹנה לְ פי ההֲ ל ָכה.

קריאת שמע
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בס"ד

שלבי

דפים לסימון טָ ע ּו ֹיות

המשימה

ֵש התלמיד/ה:
הֶ סבר הטָ ע%יות:

שר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד:
שמַ ע יִ ָ
שם ְּכבוֹ ד מַ לְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָעֶ ד.
ּ ָברו ְּך ׁ ֵ
ה וְ ָאהַ ְב ּ ָתֵ ,את ה' אֱ לֹהֶ ָ
יךְּ ,בכָ ל-לְ בָ ְב ָך ו ְּבכָ ל-נ ְַפ ְׁש ָך ,ו ְּבכָ ל-
ְמא ֶֹד ָך.
ו
שר ָאנ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ יּוֹ ם--עַ ל-לְ בָ בֶ ָך.
וְ הָ י ּו הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה ,אֲ ׁ ֶ

ז וְ ִׁש ּנַנְ ּ ָתם לְ בָ נ ָ
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך
ֶיך ,וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ּ ָבםְּ ,ב ִׁש ְב ְּת ָך ְּבבֵ ֶ
ח
ש ְר ּ ָתם לְ אוֹ ת ,עַ ל-י ֶָד ָך; וְ הָ י ּו
ש ְכ ְּב ָך ו ְּבקוּמֶ ָך .ו ְּק ׁ ַ
בַ דֶּ ֶר ְך ,ו ְּב ׁ ָ

לְ טֹטָ פֹתֵ ּ ,בין עֵ ינ ָ
ֶיך.
ט
ית ָך ,ו ִּב ְׁשעָ ֶר ָ
יך.
ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם עַ לְ -מז ֻזוֹ ת ּ ֵב ֶ

קריאת שמע
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שלבי
המשימה

הֶ סבר הטָ ע%יות:

יג

שר ָאנ ִֹכי
שמֹעַ ִּת ְׁש ְמע ּו ֶאלִ -מ ְצ ֹו ַתי ,אֲ ׁ ֶ
וְ הָ יָהִ ,אםָ ׁ -

ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶ ם ,הַ יּוֹ ם--לְ ַאהֲבָ ה ֶאת-ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ,וּלְ עָ ְבדוֹ ְּ ,בכָ ל-
לְ בַ ְבכֶ ם ,ו ְּבכָ ל-נ ְַפ ְׁשכֶ ם.
וְ נ ַָת ִּתי ְמטַ רַ -א ְר ְצכֶ ם ְּב ִע ּתוֹ  ,יוֹ ֶרה וּמַ לְ קוֹ ׁש; וְ ָאסַ ְפ ּ ָת ְד ָגנ ֶָך,

יד

טו
ש ְד ָך ,לִ ְבהֶ ְמ ּ ֶת ָך; וְ ָאכַ לְ ּ ָת,
שב ְּב ָׂ
וְ ִתיר ְֹׁש ָך וְ יִ ְצהָ ֶר ָך .וְ נ ַָת ִּתי עֵ ֶׂ

שבָ ְע ּ ָת.
וְ ָׂ
טז

ש ְמר ּו לָ כֶ םֶ ּ ,פן יִ ְפ ּ ֶתה לְ בַ ְבכֶ ם; וְ סַ ְר ּ ֶתם ,וַ עֲבַ ְד ּ ֶתם אֱ ל ִֹהים
ִה ּ ׁ ָ

יתם ,לָ הֶ ם.
אֲ חֵ ִרים ,וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲ וִ ֶ
יז

שמַ יִ ם וְ לֹא-יִ ְהיֶה מָ טָ ר,
וְ חָ ָרה ַאף-ה' ּ ָבכֶ ם ,וְ עָ צַ ר ֶאת-הַ ּ ׁ ָ

וְ הָ אֲ ָדמָ ה ,לֹא ִת ּ ֵתן ֶאת-יְ בוּלָ ּה; וַ אֲ בַ ְד ּ ֶתם ְמהֵ ָרה ,מֵ עַ ל הָ ָא ֶרץ
שר ה' ,נ ֵֹתן לָ כֶ ם.
הַ ּטֹבָ ה ,אֲ ׁ ֶ
יח

ש ְר ּ ֶתם
ש ְמ ּ ֶתם ֶאת-דְּ בָ ַרי ֵא ּ ֶלה ,עַ ל-לְ בַ ְבכֶ ם וְ עַ ל-נ ְַפ ְׁשכֶ ם; ו ְּק ׁ ַ
וְ ַׂ

א ָֹתם לְ אוֹ ת עַ ל-י ְֶדכֶ ם ,וְ הָ י ּו לְ טוֹ טָ פֹת ּ ֵבין עֵ ינֵיכֶ ם.
יט
ית ָך
וְ לִ ּ ַמ ְד ּ ֶתם א ָֹתם ֶאתְּ -בנֵיכֶ ם ,לְ ַד ּ ֵבר ּ ָבםְּ ,ב ִׁש ְב ְּת ָך ְּבבֵ ֶ

ש ְכ ְּב ָך ו ְּבקוּמֶ ָך.
ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך בַ דֶּ ֶר ְך ,ו ְּב ׁ ָ
כ
ית ָך ,ו ִּב ְׁשעָ ֶר ָ
יך.
ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם עַ לְ -מזוּזוֹ ת ּ ֵב ֶ
כא

שר נִ ְׁש ּ ַבע ה'
לְ מַ עַ ן יִ ְר ּב ּו יְ מֵ יכֶ ם ,וִ ימֵ י ְבנֵיכֶ ם ,עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה ,אֲ ׁ ֶ

שמַ יִ ם ,עַ ל-הָ ָא ֶרץ.
לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ הֶ םִּ --כימֵ י הַ ּ ׁ ָ
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שלבי
המשימה

הֶ סבר הטָ ע%יות:

לז

ֹשה ּ ֵלאמֹר.
וַ ּיֹאמֶ ר ה'ֶ ,אל-מ ׁ ֶ

לח

יצת עַ ל-
ש ָר ֵאל ,וְ ָאמַ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ,וְ עָ שׂ ּו לָ הֶ ם ִצ ִ
דַּ ּ ֵבר ֶאלְּ -בנֵי יִ ְ ׂ

יצת הַ ּ ָכנָףְ ּ ,פ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת.
דר ָֹתם; וְ נ ְָתנ ּו עַ לִ -צ ִ
ּ ַכנְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם ,לְ ֹ
לט

יתם אֹתוֹ ּוזְכַ ְר ּ ֶתם ֶאתָ ּ -כלִ -מ ְצ ֹות ה',
יצת ,ו ְּר ִא ֶ
וְ הָ יָה לָ כֶ ם ,לְ ִצ ִ

שר -
חֲרי לְ בַ ְבכֶ ם ,וְ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶ ם ,אֲ ׁ ֶ
יתם א ָֹתם; וְ לֹאָ -תתוּר ּו ַא ֵ
ֲש ֶ
וַ ע ִ ׂ
ַא ּ ֶתם זֹנִ יםַ ,אחֲ ֵריהֶ ם.
מ

יתם ְקד ִֹׁשים,
יתם ֶאתָ ּ -כלִ -מ ְצ ֹו ָתי; וִ ְהיִ ֶ
ֲש ֶ
לְ מַ עַ ן ִּתז ְְּכרוּ ,וַ ע ִ ׂ

לֵ אלֹהֵ יכֶ ם.
מא

אתי ֶא ְתכֶ ם מֵ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ,לִ ְהיוֹ ת
שר הוֹ צֵ ִ
אֲ נִ י ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ,אֲ ׁ ֶ

לָ כֶ ם ,לֵ אל ִֹהים :אֲ נִ י ,ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם.

כשיו ייתֵ  0לכ המורה את ְרשימת הַ טָ ע%יות% ,בְ אֶ מצָ ע%תָ ה &ִ דקו את הסימ%ני
עַ ָ
ואת ההֶ ס&רי ש ָלכ.
&ְ עֶ זרת ה&דיקה ת%כלו לדעת א אי ַתרתֶ  את כל הטָ ע%יות וא הֵ בַ נת את
הדגֵשי לִ קריאה ְמדֶ %יקת.
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בס"ד

שָ לָ ב – 3
הַ ָ
סמכה לקורא ְקריאת שְ מע

שלבי
המשימה

לִ פני ַק&ָ לת ההַ סמָ כה לִ קריאת ְשמע ִתת&ַ קשו לִ בדוק את היְ כ ֹולֶת שלכֶ לְ ַד ֵייק
&ִ קריאת ְשמע .המורה וְ חַ ב ֵריכֶ יַקשיבו לכֶ.
סמכה ִהתמנ %ב&ַ ית על קריאה ְנכונה
)ְ ֵדי לְ ִהת) ֹונֵָ 0לאֵ יר%ע של ַק&ָ לת ההַ ָ
%מדֶ %יקת לפי ההלָכה של אחת ִמ ַ-רשיות ְשמע.
ְ
&ָ חֲ רו את ה ַ-רשי ָיה &ְ שית 4%המורה.
המכ ָ&%ד 'קורא קריאת
קריאה ְמדו ֶיקת לפי ההלָכוֹת ֶשלְ מַ דת ְתזַ ֶ)ה אֶ תכ &ַ ת ֹור ְ
המי%חֶ דת.
ע%דה ְ
הת ָ
לקבל את ְ
ְשמע מ%סמָ ' ,וְ ִתהיו זַ )ָאי ַ
מֵ עַ תָ ה ת%כלו לְ ַש ֵמש &ְ תַ פקיד של חַ זָ  0הקורא קריאת ְשמע )ְ ִהלכָתה &ִ ְתפילת
ַשחֲ רית!
ַטת את עַ צמכ לפני ְתחילת המ'ימה,
עַ תָ ה )ְ ַדאי לְ הַ אֲ זי 0לַהַ קלָטה ֶש ִהקל ֶ
תקדמתֶ .
וְ ִת ְ'מחו לראות עד כמה ִה ַ

קריאת שמע
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ִנספח –
הַ נחיות לִ ְקריאת שְ מע מד ּויקת
הָ ְ#לל

נספח

ד גמָ אות

הֲ גי ַית מילי &ְ די%ק כפי  ...'.1לְ מַ עַ  0יִ ְר& %יְ מֵ יכֶ וִ ימֵ י בְ נֵיכֶ  עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שר נִש&ַ ע ה' לַאֲ בֹתֵ יכֶ
<ר;'...
לָתֵ ת לָהֶ  )ִ ימֵ י הַ ָ:מַ יִ  עַ ל הָ ֶ
ֶש ִנכתבו )ְ ֵדי לִ ְמנ ֹוע

טָ ע%יות ֶשעֲל%לוֹת לְ ַשנות
את מַ שמָ ע%ת המילה.

כדי שלא תישָ מע המילה &ַ אות ה'
חש%ב להַ דגיש את האות ע' &ַ מילה ִנש&ַ עִ ,מלְ שוְ 0שב%עָ הֵ ,
– ' ִנש&ָ ה' ִמלְ שו 0שֶ בי.

שיתֶ  אֶ ת )ָ ל ִמ ְצ ֹוותָ י'...
%' .2זְ כַ ְר ֶ> אֶ ת )ָ ל ִמ ְצ ֹוות ה' ...לְ מַ עַ >ִ 0זְ )ְ ר %וַ ֲע ִ ֹ
כדי שלא תישָ מע המילה
חש%ב להַ דגיש את האות ז' &ַ מילה %זְ ַכרתֶ ִ ,תזְ כרו ִמלְ שו 0זי ָ)רוֵ ,0
ש ַכ ְרתֶ ' ִמלְ שוָֹ 0ש ָכר.
שמָ אלית – 'ֹ ְ %
&ַ אות ש' ֹ

שתי מילי
פרדה ביֵ 0
הַ ָ
ֶשעֲל%לות "לְ ִה ָדבֵ ק" זו
לָזו.
הֶ פסֵ ק בי 0כמה מילי
שיֵש להֵ  0מַ שמָ ע%ת

' .1וְ הָ י ּו הַ דְּ בָ ִרים הָ ֵא ּ ֶלה אֲ ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמצַ ְּו ָך הַ יּוֹ ם עַ ל לְ בָ בֶ ָך'.
ֲעל%לי לְ הַ בְ ליע את אחת הא ֹותיות ל' &ַ מילי '...עַ ל לְ בָ בֶ @' ול ֹומַ ר 'עלבב' )ְ מילה אחת,
'וְ ?א נָהֲ גָה נָכוֹ 0וְ ָרא%י אֶ ת מָ ה ֶ ֶAנאֱ מַ ר &ַ  ָ-ס%ק'.

 ...' .2לְ ַאהֲבָ ה ֶאת ה' אֱ לֹקיכֶ ם וּלְ עָ ְבדוֹ ְּבכָ ל לְ בַ ְבכֶ ם ו ְּבכָ ל נ ְַפ ְׁשכֶ ם'...
אחת מֵ א ֹותיות ל' &ַ צֵ יר ְ& 4%כָ ל לְ בַ בְ ֶכ" ֲעל%לה לְ הי&ָ ַלע.

שמַ יִ ם'...
 ...' .3וְ חָ ָרה ַאף ה ' ּ ָבכֶ ם ,וְ עָ צַ ר ֶאת הַ ּ ׁ ָ
כדי שלא תישָ מע המילה
צרי לְ הַ ק-יד על הֶ פסֵ ק בי 0המילה 'וְ חָ ָרה' ובי 0המילה 'ֵ '4

ְמי%חֶ דת )ְ ֵדי ש?א

'חָ ַר '4שמַ שמָ ע%תָ ה קי ֵלל.

תי ָשמַ ע מילה שיֵש לה

שר ָאנ ִֹכי ְמצַ ֶ ּוה ֶא ְתכֶ ם הַ יּוֹ ם לְ ַאהֲבָ ה ֶאת ה''...
 ...' .4אֲ ׁ ֶ

מַ שמָ ע%ת הש ֹו ָנה ִמ0

כדי שלא י%בַ  ְ) 0איל %רק
צרי לְ הַ ק-יד על הֶ פסֵ ק בי 0המילה 'הַ י ֹו' ובי 0המילה 'לְ הֲ בָ ה' ֵ
היו צרי 'לְ הֲ בָ ה' את ה' %בִ ְשר הימי לא.
נ ֹוס 4על ) המילה 'הַ י ֹו' נ ֹו ַגעת ַלמילי הק ֹודמ ֹות &ַ פסוק – 'אֲ  ֶAר אֲ נָכִ י ְמצַ  ֶ%ה אֶ ְת ֶכ ולא

ה)ָת%ב.

ַלמילי 'לְ הֲ בָ ה אֶ ת ה''...

' .5וְ לִ ּ ַמ ְד ּ ֶתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵיכֶ ם לְ ַד ּ ֵבר ּ ָבם'...
כדי שלא תישָ מע
אתָ 'ֵ ,
צרי לְ הַ ק-יד על הֶ פסֵ ק בי 0המילה 'וְ לִ מַ ְדתֶ ' ובי 0המילה ' ֹ
המילה 'מ ֹותָ '.

קריאת שמע
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נספח

דוגמאות

הָ ְ#לל
הֶ פסֵ ק בי 0ה ַ-רשיות

מירת '
ש ָר ֵאל ה' אֱ לֹקינ ּו ה' ֶאחָ ד' וַ אֲ ַ
מירת ' ְׁשמַ ע יִ ְ ֹ
חרי אֲ ַ
 .1צרי להַ קפיד על הֶ פסֵ ק  ֵ

השונות.

מירת הְ ַ-רשי ָיה ה ִראשונה – 'וְ ָאהַ ְב ּ ָת ֵאת ה'
שם ְּכבוֹ ד מַ לְ כוּתוֹ  '...ולִ פני אֲ ַ
' ּ ָברו ְּך ׁ ֵ
אלוקיך'...
השנייה ,כְ ל ֹומַ ר בי 0הפסוק
הראשונה ובי 0הפַ ְרשי ָיה ְ
צרי להַ קפיד על הֶ פסֵ ק בי 0הְ ַ-רשי ָיה ִ

ית ָך ו ִּב ְׁשעָ ֶר ָ
יך' %בֵ י0
הראשונה – 'ו ְּכ ַת ְב ּ ָתם עַ ל ְמזֻזוֹ ת ּ ֵב ֶ
המסַ ֵיי את הְ ַ-רשי ָיה ִ
ְ
הפסוק הפ ֹותֵ ח את הְ ַ-רשי ָיה ְ
השנייה – 'וְ הָ יָה ִאם ׁ ָשמֹעַ ִּת ְׁש ְמע ּו'...
השנייה ובי 0הפַ ְרשייָה השלישית ,כְ לוֹמַ ר בי0
 .2צרי לְ הַ ק-יד על הֶ פסֵ ק בי 0הְ ַ-רשייָה ְ

השנייה – 'לְ מַ עַ ן יִ ְר ּב ּו יְ מֵ יכֶ ם וִ ימֵ י ְבנֵיכֶ ם עַ ל
המסַ יֵי את הְ ַ-רשייָה ְ
הפסוק ְ
שמַ יִ ם עַ ל הָ ָא ֶרץ' ובי0
שר נִ ְׁש ּ ַבע ה' לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ הֶ ם ִּכימֵ י הַ ּ ָ
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ׁ ֶ

שה ּ ֵלאמֹר'.
מ ֶׁ
הפסוק הפ ֹותֵ ח את הְ ַ-רשייָה השלישית – 'וַ ּיֹאמֶ ר ה' ֶאל ֹ

הַ קָ ָ-דה על אוֹתיות

ש ְכ ְּב ָך ו ְּבקוּמֶ ָך'...
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך בַ דֶּ ֶר ְך ו ְּב ׁ ֹ
' .1וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ּ ָבם ְּב ִׁש ְב ְּת ָך ְּבבֵ ֶ

ְדג%שוֹת ואוֹתיות ְרפ%יוֹת

Aכְ &ְ @' &ְ 9ב' ִראשונה ְרפָ %יה.
צרי לבַ טֵ א את המילה '%בְ ֹ

)ל?א ָדגֵש(.

דר ָֹתם'...
יצת עַ ל ּ ַכנְ פֵ י ִבגְ ֵדיהֶ ם לְ ֹ
ש ּו לָ הֶ ם ִצ ִ
' .2וְ ָאמַ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם וְ עָ ֹ
צרי להַ ק-יד ל ֹומַ ר את המילה 'בִ גְ ֵדיהֶ ' &ְ 9ב' ְרפ%יָה.

קריאת שמע
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו ,משרד החינו

משימה
לתלמיד,
כיתה ד
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