בס"ד

קריאת שמע
ידע קודם
 .1הבנה שמצוות קריאת שמע היא מצווה מהתורה )מדאורייתא( ,ולכ יש לקרוא אותה
בדקדוקיה;
 .2הכרת ההלכות העוסקות בקריאה ראויה של קריאת שמע ,כפי שה מופיעות בקיצור שולח
ערו מקור חיי! ,פרק יד סעיפי! א ,יא – יח.

יעדי המשימה
 .1הבנה ופרשנות – הבנה של אופ הקריאה של 'קריאת שמע' לפי ההלכה ,בדגש על הדיוק
בקריאה;
 .2אוצר מילי ,קריאה והיגוי – איתור טעויות בקריאה ובהגייה של פרשיות שמע כדי שהקריאה
תהיה נכונה ומדויקת.
 .3אוצר מילי ,קריאה והיגוי – הגייה מדויקת של קריאת שמע ישראל.

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית ועבודה בזוגות;
 .2שניי!–שלושה שיעורי! בכיתה ועבודה בבית לפי הצור.

החומרים לביצוע המשימה
 .1המשימה לתלמיד 'קריאת שמע' ,שבה אמצעי העזר האלה:
– ד' לסימו דגשי! לקריאה מדוקדקת;
– ד' לסימו טעויות;
– נספח :הנחיות לקריאה מדויקת של קריאת שמע.
 .3קיצור שולח ערו מקור חיי!;
 .4מכשיר הקלטה;
 .5הקלטה של קריאת שמע כהלכתה;
 .6הקלטה של קריאת שמע שבה שמונה טעויות הגייה מכוונות.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1ד' לסימו דגשי! לקריאה מדוקדקת )עמ'  4במשימה לתלמיד( ,שבו מסומני! הצירופי!
והמילי! שיש להקפיד בהגיית! הנכונה.
 .2דפי! לסימו טעויות )עמ'  8–6במשימה לתלמיד( ,שבה! מסומנות טעויות קריאה ומפורט
הסבר לכל טעות.
 .3קריאת הפרשה שהכי כל תלמיד לפני הכיתה.
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 .2סידור תפילה;
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מבוא
'לְ ַאהֲבָ ה ֶאת ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ּולְ עָ ְבדוֹ ְּבכָ ל

לְ בַ בְ ֶכ!

ּו ְבכָ ל נ ְַפשכֶ ם'.

)דברי! יא ,יג(

מורי! יקרי!,
מצוות עשה מ התורה היא לקרוא קריאת שמע בלילה ובבוקר ,שנאמר:
ָ
ָ
'וְ ִׁש ּנַנְ ּ ָתם לְ בָ נ ָ
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָך בַ ֶ ּד ֶר ְך ,ו ְּב ׁ ָ
ֶיך ,וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ּ ָבם2ִ ְ3 ,בְ ְְּ /0בבֵ ֶ
ש ְכ ְּבך ו ְּבקוּמֶ ך) '.דברי! ו ,ז(
ההלכה ,כפי שהיא כתובה בקצשו"ע פרק יד ,מחייבת אותנו לקרוא את קריאת שמע בטעמי המקרא כקורא בתורה.
ההלכה קובעת את הכלל הזה' :לדקדק ביותר לקראה מילה במילה ,אות באות' ,והקורא קריאת שמע בדקדקנות ,שכרו
גדול מאוד.
במשימה שלפניכ! יש להערי את הבנת הכללי! של קריאה נכונה ,את היכולת לזהות טעויות בזמ האזנה לתפילה ואת
הקריאה המדויקת של התפילה .כל אלה אחרי שהתלמידי! תרגלו קריאה של פרשייה אחת מתו שלוש פרשיות שמע.
בסיו! המשימה התלמידי! יקבלו 'הסמכה לקריאת שמע'.
חזרה על החומר שנלמד :לפני שמתחילי! במשימה כדאי לשוב ולדו בכיתה על הלכות קריאת שמע ,לוודא כי
התלמידי! מתמצאי! בקיצור שולח ערו ויכולי! לזהות בו את הלכות קריאת שמע.
הצגת המשימה 'קריאת שמע' לתלמידי :מומל 4לקרוא את המשימה ע! התלמידי! ולהסביר לה! שביצוע המשימה
הוא כלי הערכה – הערכת המורה ,הערכה עצמית ,ולפי שיקול דעתו של המורה ג! הערכת עמיתי! .כמו כ מומל4
להסביר לתלמידי! שה! יידרשו להשלי! את המשימה בשלבי! ,והמורה ינחה אות! בכל אחד משלבי המשימה.

פעילות מקדימה – הקלטה עצמית
לפני ביצוע המשימה יש להנחות את התלמידי! להקליט את עצמ! קוראי! את שלוש הפרשיות בקריאת שמע.
התלמידי! ישמרו את ההקלטה וישמעו אותה שוב בסיו! המשימה .מטרת ההקלטה היא לאפשר לתלמידי! להיווכח
בעצמ! – בסיו! המשימה – בהתקדמות! בקריאה נכונה ורהוטה של פסוקי שמע לפי טעמי המקרא .התלמידי! ַישוו

מומל 4לשלוח להורי! מכתב לפני ביצוע המשימה ,לספר לה! על המשימה ומטרותיה ולבקש את עזרת! בהכנת
ההקלטה .דוגמה לנוסח מכתב להורי! כתובה בנספח  1של מדרי זה.
אפשר לבצע את המשימה בכיתת המחשבי! ולטעו מראש את קובצי השמע של ההקלטות במחשבי!.
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בי קריאת! לפני המשימה ובי קריאת! אחרי המשימה .בדר זו ה! יוכלו ללמוד כיצד השפיעה השלמת המשימה על
תיקו שגיאותיה! ועל הדיוק בקריאת!.
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שלב  – 1דקדוק בקריאה
יעד שלב 1
הבנה ופרשנות – הבנה של אופ הקריאה של 'קריאת שמע' לפי ההלכה בדגש על הדיוק בקריאה
התנאי לביצוע שלב 1
עבודה בזוגות בכיתה
החומרי לשלב 1
כהלכתה;
 .1מכשיר הקלטה ובו הקלטה של קריאת שמע ִ
 .2הד' לסימו דגשי! לקריאה מדוקדקת )עמ'  4במשימה לתלמיד( .בד' כתובות שלוש פרשיות שמע,
והתלמידי! נדרשי! לסמ את המילי! והצירופי! שבה! יש להקפיד על קריאה והגייה נכונה;
 .3הנספח 'הנחיות לקריאת שמע מדויקת' )עמ'  11–10במשימה לתלמיד(.
הנחיות להעברת שלב 1
 .1המורה ישמיע בכיתה הקלטה של שלוש פרשיות שמע ללא טעויות ,לפי הנדרש בהלכה.
 .2המורה יכתוב על הלוח את הציטוט מתו קיצור שולח ערו )סעי' טו(' ,כללו של דבר :יתאמ 4לדקדק
ביותר לקראה מילה במילה ,אות באות' .המורה ישוחח ע! התלמידי! על משמעות הכלל ויתמקד בשאלה
על מה יש להקפיד בקריאת שמע .המורה יקרא ע! התלמידי! את הנספח 'הנחיות לקריאת שמע מדויקת'
)עמ'  11–10במשימה לתלמיד( .כמו כ יסביר המורה לתלמידי! את סוגי הטעויות האפשריות בהגייה וג!
ידגי! אות .בנספח כתובי! מונחי! דקדוקיי! ואפשר להיעזר במורה ללשו כדי להבהיר אות! לתלמידי!.
 .3התלמידי! יעבדו בזוגות ויחליטו יחד אילו מילי! יסומנו ובאילו צבעי! ,א כל תלמיד יסמ את הנדרש
בד' משלו .ההוראות לשלב זה כתובות בעמוד  3במשימה לתלמיד.
 .4בנספח  2במדרי זה מוצג הפתרו של סימו הדגשי! לקריאה מדוקדקת.

התוצר בשלב 1
ד' לסימו דגשי! לקריאה מדוקדקת של שלוש פרשיות קריאת שמע ,שמסומני! בו הצירופי! והמילי! שיש
להקפיד בהגייה נכונה שלה! בקריאה .הד' הוא אישי והתלמיד ממלא אותו אחרי דיו ע! חבר.
הערכת שלב 1
יש לאסו' מכל התלמידי! את הד' המלא לסימו הדגשי! לקריאה מדוקדקת ולהערי את הד'
לפי המחוו.
יש לתת לכל תלמיד משוב על ד' הדגשי! שלו ולהחזיר לו אותו לתיקו או להשלמות ,לפי הצור.
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הערה:
א! בבית הספר יש ציוד מתאי! )כמו כיתת מחשבי!( ,אפשר להציע לתלמידי! להביא אוזניות מהבית
ולהאזי להקלטה ,כל אחד בנפרד.
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שלב  – 2האזנה ואיתור טעויות
יעד שלב 2
אוצר מילי קריאה והיגוי – איתור טעויות בקריאה ובהגייה של פרשיות שמע
התנאי לביצוע שלב 2
עבודה בזוגות בכיתה
החומרי לשלב 2
 .1דפי! לסימו טעויות )עמ'  8–6במשימה לתלמיד(;
 .2הנספח 'הנחיות לקריאת שמע מדויקת' )עמ'  11–10במשימה לתלמיד(;
 .3מכשיר השמעה )טלפו נייד ,מחשב וכדומה(;
 .4הקלטה של קריאת שמע שיש בה שמונה טעויות הגייה מכוונות.
הנחיות להעברת שלב 2
 .1יש להשמיע לתלמידי! את ההקלטה של קריאת שמע בטעויות ,ולהנחות אות! להאזי לה בקשב רב.
התלמידי! יידרשו לאתר את הטעויות בזמ הקריאה ולסמ אות בזמ האזנה על הד' לסימו טעויות.
במקרה הצור יש להשמיע את ההקלטה פע! נוספת.
 .2לאחר שהתלמידי! מצאו את שמונה הטעויות וסימנו אות בד' ,ה! יכתבו אות במסגרת הריקה שבשולי
הד' ,תחת הכותרת' :הסבר הטעויות'.
 .3אפשר להביא לתלמידי! דוגמה של טעות בקריאה שאינה נשמעת בהקלטה :א! הטעות היא הגייה של
המילה וְ הַ בְ ָ בפסוק 'וְ 7הַ בְ ָ 0אֵ ת ה' אלוקי  ְ3כָל לְ בָ בְ : /בְ כָל נַפְ ש: /בְ כָל ְמא ֶֹד ,'/יסמנו התלמידי! על הד'
את המילה וְ הַ בְ ָ ובמסגרת יכתבו :וְ הַ בְ ָ – יש להגות את המילה במלרע ולא במלעיל .ההדגשה היא על
הצליל ָ שבסו' המילה ולא על הצלילי! הַ שבתחילת המילה.
 .4יש להזכיר לתלמידי! שאפשר להיעזר בנספח 'הנחיות לקריאת שמע מדויקת' שבעמודי!  11–10במשימה
לתלמיד כדי להסביר את הטעויות.

הערה:
א! בבית הספר יש ציוד מתאי! )כמו כיתת מחשבי!( אפשר להציע לתלמידי! להביא אוזניות מהבית
ולהאזי להקלטה ,כל אחד בנפרד.
התוצר בשלב 2
דפי! לסימו טעויות )עמ'  8–6במשימה לתלמיד( שבה! מסומנות שמונה טעויות ומפורט הסבר לכל טעות.
)תוצר של זוג תלמידי!(.
הערכת שלב 2
בדיקה עצמית של התלמידי! תתבצע לפי נספח  3במדרי למורה ,לאחר סיו! המשימה.
)נספח  3יחולק לתלמידי!(.
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 .5ע! סיו! המשימה יש לחלק לתלמידי! את נספח  3במדרי למורה שבו הטעויות מסומנות ומוסברות.
התלמידי! יבדקו בעצמ! את המשימה שביצעו.
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שלב ' – 3הסמכה לקריאת שמע'
יעד שלב 3
אוצר מילי ,קריאה והיגוי – הגייה מדויקת של קריאת התפילה שמע ישראל
התנאי לביצוע שלב 3
עבודה עצמית בבית
החומרי לשלב 3
 .1הנספח 'הנחיות לקריאת שמע מדויקת' )עמ'  11–10במשימה לתלמיד(;
 .2מכשיר הקלטה;
 .3ההקלטה הראשונה )הפעילות המקדימה( שבה הקליט כל תלמיד את עצמו קורא את קריאת שמע.
הנחיות להעברת שלב 3
.1
.2
.3
.4

.5

יש להורות לתלמידי! להתאמ היטב בבית על קריאה רהוטה ,נכונה ומדויקת ,לפי ההלכה ,של אחת
מפרשיות שמע ,כפי שסוכ! בעצה אחת ע! המורה.
כל תלמיד יקליט את עצמו קורא את הפרשה שבחר ויקפיד לקרוא אותה לפי ההלכה שלמד ,קריאה מוטעמת
ומדויקת.
יש להציע לתלמידי! להאזי לשתי ההקלטות – ההקלטה של טרו! משימה וזו של שלב זה .כ יוכלו לראות
את התקדמות! בקריאה הנכונה.
בשלב זה יש להערי את הדיוק בקריאה של קריאת שמע של התלמידי! .לש! כ מומל 4לקיי! אירוע
שמטרתו 'מת הסמכה לקריאת שמע' .כל תלמיד יקרא באירוע את הפרשייה שלו בתפילה לפני הכיתה.
המורה יערי את הקריאה לפי המחוו .לאחר מכ הוא יית לכל תלמיד את התעודה של 'קורא קריאת שמע
מוסמ' ,המצורפת לנספח  4במדרי למורה .בנספח זה מופיע נוסח של תעודה לתלמידי! ונוסח של תעודה
לתלמידות.
יש לסכ! את התהלי שעברו התלמידי! במשימה :החל בהבנה של ההלכה שבה לומדי! כיצד לקרוא את
התפילה ,דר סימו הדגשי! להגייה נכונה ,דר זיהוי הטעויות בהקלטה ששמעו ,וכלה בקריאת התפילה
בעצמ! כנדרש בהלכה .עתה התלמידי! מוכני! להקראת התפילה לפני חבריה! לכיתה.

הערות:

התוצר בשלב 3
 .4הקלטה חדשה של התלמיד את עצמו בקריאת אחת מפרשיות שמע )לפי סיכו! שהתקבל בשיתו' ע!
המורה(;
 .5קריאה של כל תלמיד לפני הכיתה את הפרשה שאליה התכונ ועליה התאמ.
הערכת שלב 3
ההערכה תתבצע לפי המחוו במהל השלב הזה.

סיכו הערכת המשימה קריאת שמע
 .1הערכת הדפי! לסימו דגשי! והחזרת! לתלמידי! )בסיו! שלב ;(1
 .2הערכה עצמית של כל תלמיד את הדפי! לסימו הטעויות בהקלטה )בסיו! שלב ;(2
 .3הערכת הדיוק בהקראת התפילה לפני הכיתה )במהל שלב .(3
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 .1יש לאפשר לתלמידי! החוששי! לקרוא את התפילה לפני הכיתה לעשות זאת בדר אחרת :לקרוא את
התפילה לפני המורה ,או להקליט את התפילה ולהשמיע את ההקלטה לפני מורה או להשמיע את ההקלטה
שהכינו לפני הכיתה .יש לתת לתלמידי! האלה את התעודה 'קורא קריאת שמע מוסמ' ע! כל הכיתה.
 .2בהערכת הקריאה אפשר להשתמש בדפי! לסימו הטעויות המופיעי! במשימה לתלמיד ולהחזיר אות!
לתלמידי! כמשוב.
 .3אפשר להציע לתלמידי! להערי זה את זה בשלב ההקראה בכיתה.
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הצעות להרחבת המשימה
•

אפשר להוסי' למשימה שלב של אימו #בקריאת שמע בזוגות לפי ההנחיות האלה:
החומרי לאימו #בזוגות
' .1ד' לסימו דגשי! לקריאה מדוקדקת' לאחר שהתלמיד סימ את הטעויות ותיק אות לפי הערות המורה
בשלב ) 1עמ'  4במשימה לתלמיד( .לכל תלמיד ד' משלו.
.2

כמה עותקי! של 'הד' לסימו טעויות'.

הנחיות להעברת האימו #בזוגות
 .1כל תלמיד ישַ נ בעצמו את הקריאה המדוקדקת של פרשיות שמע לקראת 'מבח הקריאה המדוקדקת' לפני
חברו.
 .2כאשר ירגישו שני החברי! שה! מוכני! ל'מבח הקריאה המדוקדקת' ,ה! יקראו את הפרשות זה לפני זה
ויתחלפו בתפקידי! של קורא ובוח.
כל אחד יאזי לקריאת חברו ויסמ על 'הד' לסימו טעויות' את הערותיו ,א! יהיו ,כדי לסייע לחברו בשינו
וכדי שיגיע לקריאה נכונה ומדוקדקת.
 .3המורה יעודד שיח בי חברי! על הקריאה ודיו על הטעויות.

•

לאחר ביצוע המשימה וחלוקת התעודות ,בשיתו' פעולה ע! מורי! אחרי! ,אפשר להציע לתלמידי! לשמש
בתפקיד של קוראי! קריאת שמע בכיתה נמוכה יותר למש כשבוע .המטרות של הפעילות הזאת ה להקנות
לתלמידי בית הספר קריאה נכונה ומדוקדקת של קריאת שמע ,לחזק את הביטחו העצמי של התלמידי! הקוראי!
ולהביע הערכה על ביצוע המשימה .בדומה לכ אפשר להציע לתלמידי! לשמש בתפקיד של קוראי קריאת שמע
בכיתה שלה!.

מדריך למורה – קריאת שמע  -כיתה ד
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מחוון
רמות ביצוע

קריטריו#

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר)

6–5

4–3

2–1

מטלה
סימו #בצבע
הבנה
דגשי לקריאה
ופרשנות:
נכונה של
הבנה של
אופ' #קריאת התפילה ,בד*
לסימו #הדגשי
שמע' לפי
ההלכה,
)שלב (1
בדגש על
הדיוק
בקריאה
אוצר מילי ,איתור וסימו #של
קריאה היגוי :טעויות מכוונות
בזמ #האזנה
איתור
להקלטה של
הטעויות
קריאת שמע
בקריאה
של
ובהגייה
)שלב (2
פרשיות שמע
הסבר הטעויות
)הערכה
המכוונות
עצמית לפי ד* שאותרו בהאזנה
הבדיקה(
להקלטה של
קריאת שמע

התלמיד סימ 8–7
טעויות בד' לסימו
טעויות.

התלמיד סימ 6–4
טעויות בד' לסימו
הטעויות.

התלמיד סימ פחות מ<4
טעויות בד' לסימו
הטעויות.

התלמיד הסביר 8–7
טעויות בד' לסימו
הטעויות.

התלמיד הסביר 6–4
טעויות בד' לסימו
הטעויות.

התלמיד הסביר פחות מ<
 4טעויות בד' לסימו
הטעויות.

התלמיד הגה את רוב
המילי! בצורה מדויקת.

התלמיד הגה כמחצית
מהמילי! בצורה
מדויקת.

התלמיד עמד בצורה
התלמיד עמד בצורה
טובה למדי לפני
בטוחה ונינוחה לפני
התלמידי! בכיתה,
התלמידי! בכיתה,
ודיבורו היה שוט' וברור .ודיבורו היה שוט' וברור
למדי.

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

התלמיד הגה מעט
מהמילי! בצורה
מדויקת.
התלמיד עמד לפני
התלמידי! בכיתה
בחוסר ביטחו וקריאתו
לא קלחה.

מדריך למורה – קריאת שמע  -כיתה ד

)שלב (2
אוצר מילי ,קריאה של
קריאה היגוי :הפרשה לפני
הגייה מדויקת הכיתה
של פרשיות )שלב (3
שמע

התלמיד סימ בד'
התלמיד סימ בד'
התלמיד סימ בד'
לסימו הדגשי! מעט
לסימו דגשי! כמחצית
לסימו דגשי! את רוב
מהמילי! והצירופי!
המילי! והצירופי! שיש מהמילי! והצירופי!
שיש להקפיד בקריאת! ,שיש להקפיד בקריאת!,
להקפיד בקריאת!,
להפריד בי מילי!,
להפריד בי מילי!,
להפריד בי מילי!,
לעשות הפסק בי פרשיות לעשות הפסק בי פרשיות לעשות הפסק בי פרשיות
ולקרוא בדגש.
ולקרוא בדגש.
ולקרוא בדגש.
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בס"ד

נספח  – 1דוגמה למכתב להורים
ב"ה
משימת הערכה בנושא קריאת שמע
אי"ה ביו! .........נעביר בכיתה משימת הערכה בנושא 'קריאת שמע'.
קריאת שמע היא המצווה לקרוא בכל יו! ,בשכיבה ובקימה ,את שלוש הפרשיות האלה :שמע ישראל )דברי! ו ,ד–ט(,
והיה א! שמוע )דברי! יא ,יג–כא( ,ויאמר )פרשת ציצית( )במדבר טו ,לז–לא( .ידועה ההלכה שאד! צרי לקרוא את
קריאת שמע בכוונה גדולה ,באימה ,ביראה ,ברתת וזיע ,ולחשוב בלִ בו שהוא קורא את דבר המל הקב"ה; וא'
שקוראי! את קריאת שמע בכל יו! ,שחרית וערבית ,יתאמ 4האד! ויתרכז במשמעות הדברי! כאילו ה! חדשי!) .שו"ע
סא ,א–ב( .נוס' על הכוונה ,הקורא צרי לדקדק באותיותיה ,שלא יבליע שו! אות ,שלא ידגיש את הרפה ולא ירפה את
המודגשת .עליו להבחי בי האות א' ובי האות ע' ,בי האות כ' ובי האות ח' ,בי קמ 4וביו פתח ,ובי צירי ובי סגול
)שו"ע או"ח סא ,יד–כג( ,ואמרו חכמי!' :כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה – מצנני לו גיהנו!' )ברכות טו,
ב( .מכא החשיבות הגדולה שאנו רואי! בלימוד לקראת ביצוע משימה זו.
מה נדרש מהתלמידי!?
להביא את הציוד הנדרש לשיעור הלכה :קיצור שולח ערו ר' חיי! דוד הלוי )נמצא בדר כלל בכיתה( ומחברת.
להביא קלמר שבו כלי הכתיבה האלה :עיפרו מחודד ,מחק ,מדגיש צהוב ,הצבעי! אדו! ,כחול וירוק ,וכ אוזניות.
כיצד את! ההורי! יכולי! לעזור?
אחד משלבי המשימה הוא להקליט את הילד קורא את שלוש פרשיות קריאת שמע )מ'שמע' ועד סו' 'ויאמר'( .ההקלטה
תיעשה לפני ביצוע המשימה ,והיא נועדה להשוות את קריאת התלמיד לפני ידיעת ההלכות ,לקריאתו אחרי לימוד
ההלכות .לש! כ אבקשכ! להקליט או להסריט את בנכ! קורא את שלושת הפרשיות ולשמור את ההקלטה.
לוודא שהתלמיד הביא את הציוד ,כולל האוזניות .התלמיד יוכל לחבר את האוזניות למחשב ולהאזי להקלטות בבית
הספר.

בברכה

___________________________
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לאחר ביצוע המשימה תתבקשו להקליט את בנכ! קורא שוב אחת מפרשיות קריאת שמע .את ההקלטה הזו את!
מתבקשי! לשלוח לאימייל שלי .ע! קבלת ההקלטה ובדיקתה יקבל בנכ! תעודת 'קורא קריאת שמע מוסמ' והוא יוכל
לשמש בתפקיד של חז בכיתה .כמו כ יינת לו ציו הערכה על כל תהלי העבודה במשימה.
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נספח  – 2דף דגשים לקריאה מדוקדקת – פתרון
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 ּ ָת

)צהוב(ֵ ,את ה' אֱ לֹהֶ ָ
יךְּ ,בכָ ל-לְ בָ ְב ָך ו ְּבכָ ל-נ ְַפ ְׁש ָך ,ו ְּבכָ לְ -מא ֶֹד ָך.

וְ 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

)תכלת(.

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,
שמֹעַ ִּת ְׁש ְמע ּו ֶאלִ -מ ְצ ֹו ַתי ,אֲ ׁ ֶ
וְ הָ יָהִ ,אםָ ׁ -
וּלְ עָ ְבדוֹ ְּ ,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.
שב ְּב ָׂ ָ
שבָ ְע ּ ָת.
ש ְדך )תכלת( ,לִ ְבהֶ ְמ ּ ֶת ָך; וְ ָאכַ לְ ּ ָת ,וְ ָׂ
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

וְ חָ ָרה ַאף-ה' ּ ָבכֶ ם ,וְ עָ צַ ר ֶאת-הַ ּ ׁ ָ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

יח

שר ה' ,נ ֵֹתן לָ כֶ ם.
)תכלת( ,מֵ עַ ל הָ ָא ֶרץ הַ ּטֹבָ ה ,אֲ ׁ ֶ

ש ְר ּ ֶתם א ָֹתם לְ אוֹ ת עַ ל-י ְֶדכֶ ם ,וְ הָ י ּו לְ טוֹ טָ פֹת
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 ַׂ
ּ ֵבין עֵ ינֵיכֶ ם.

יט
כ
כא

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

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

)צהוב( לַ אֲ ב ֵֹתיכֶ ם לָ ֵתת לָ הֶ םִּ --כימֵ י

לז

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

לח

יצת
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 ְ ׂ

הַ ּ ָכנָףְ ּ ,פ ִתיל
לט

)ירוק( ְּתכֵ לֶ ת.

יתם אֹתוֹ
יצת ,ו ְּר ִא ֶ
וְ הָ יָה לָ כֶ ם ,לְ ִצ ִ

ּוזְכַ ְר ּ ֶתם

)צהוב(

יתם א ָֹתם; וְ לֹאָ -תתוּר ּו
ֲש ֶ
ֶאתָ ּ -כלִ -מ ְצ ֹות ה' ,וַ ע ִ ׂ

חֲריהֶ ם.
שרַ -א ּ ֶתם זֹנִ יםַ ,א ֵ
חֲרי לְ בַ ְבכֶ ם ,וְ ַאחֲ ֵרי עֵ ינֵיכֶ ם ,אֲ ׁ ֶ
ַא ֵ
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 ִ ׂ

מא

אתי ֶא ְתכֶ ם מֵ ֶא ֶרץ
שר הוֹ צֵ ִ
אֲ נִ י ה' אֱ לֹהֵ יכֶ ם ,אֲ ׁ ֶ
אֱ לֹהֵ יכֶ ם.
© כל הזכויות שמורות לראמ"ה – הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו ,משרד החינו

)תכלת( ִמ ְצ ַריִ ם ,לִ ְהיוֹ ת לָ כֶ ם ,לֵ אל ִֹהים :אֲ נִ י ,ה'
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נספח  – 3דפים לסימון טעויות – פתרון
שר ֵאל ה' אֱ לֹהֵ ינ ּו ה' ֶאחָ ד:
שמַ ע יִ ָ

הסבר הטעויות:

שם ְּכבוֹ ד מַ לְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ עֶ ד.
ּ ָברו ְּך ׁ ֵ

את המילה 'וְ 7הַ בְ ָ '0צרי
לקרוא בטע! מלרע ולא
בטע! מלעיל.

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 לְ -מא ֶֹד ָך.

בצירו' 'עַ ל<לְ בָ בֶ  '/יש להפריד
בי האות ל' במילה 'על' ובי
האות ל' במילה 'לבב'.
)כאמור בנספח .(1

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 בַ דֶּ ֶר ְך,
ֶיך ,וְ ִד ּ ַב ְר ּ ָת ּ ָבםְּ ,ב ִׁש ְב ְּת ָך ְּבבֵ ֶ
ח
ו ְּב ׁ ָ
ש ְר ּ ָתם לְ אוֹ ת ,עַ ל-י ֶָד ָך; וְ הָ י ּו לְ טֹטָ פֹתֵ ּ ,בין
ש ְכ ְּב ָך ו ְּבקוּמֶ ָך .ו ְּק ׁ ַ

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

מדריך למורה – קריאת שמע  -כיתה ד
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יג

שר ָאנ ִֹכי ְמצַ ּוֶה ֶא ְתכֶ ם ,הַ יּוֹ ם-
שמֹעַ ִּת ְׁש ְמע ּו ֶאלִ -מ ְצ ֹו ַתי ,אֲ ׁ ֶ
וְ הָ יָהִ ,אםָ ׁ -

הסבר הטעויות:

-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.

בצירו' 'עֵ ֶ?ב ְ ?ָ ְ3ד '/יש
להפריד בי האות ב' במילה
'עשב' ובי האות  '3במילה
'בשד' )ראו נספח .(1
בצירו' 'וַ אֲ בַ ְד ְֶ !0מהֵ ָרה' יש
להפריד בי האות !' במילה
'ואבדת!' ובי האות מ'
במילה 'מהרה'.

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

יתם ,לָ הֶ ם.
וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ֶ
יז

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

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

במילה נ ְִ ַ32ע יש לבטא היטב
את האות ע' כדי שלא יישמע
'נשבה'.

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

ש ְר ּ ֶתם א ָֹ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 ַׂ

לְ אוֹ ת עַ ל-י ְֶדכֶ ם ,וְ הָ י ּו לְ טוֹ טָ פֹת ּ ֵבין עֵ ינֵיכֶ ם.
יט
ית ָך ו ְּבלֶ ְכ ְּת ָ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.
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

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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לז

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

לח

יצת עַ לַ ּ -כנְ פֵ י
ש ָר ֵאל ,וְ ָאמַ ְר ּ ָת אֲ לֵ הֶ ם ,וְ עָ שׂ ּו לָ הֶ ם ִצ ִ
דַּ ּ ֵבר ֶאלְּ -ב ֵני יִ ְ ׂ

הסבר הטעויות:
בשתי המילי! 'הַ ָBנָ'ִ ְA ,תיל'
יש להפריד בי האות ''
במילה 'כנ'' ובי האות 'A
במילה 'פתיל'.
במילה ' ִ0זְ  ְBר ':יש לבטא
היטב את האות ז' כדי שלא
יישמע 'תשכרו' )בשי
שמאלית ,כאמור בנספח .(1
בשתי המילי! 'אֶ ְתכֶ ! מֵ אֶ ֶר'4
יש להפריד בי האות !'
במילה 'אתכ!' ובי האות מ'
במילה 'מאר.'4

יצת הַ ּ ָכנָףְ ּ ,פ ִתיל ְּתכֵ לֶ ת.
דר ָֹתם; וְ נ ְָתנ ּו עַ לִ -צ ִ
ִ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 ִ

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

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

מא

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

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

מדריך למורה – קריאת שמע  -כיתה ד
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נספח  – 4תעודת הסמכה לקורא קריאת שמע

בס"ד

תעודה זו ניתנת בהערכה רבה
לתלמיד ________________________
על קריאה נכונה ,מדויקת
ומוטעמת של פרשיות שמע.
בקריאתך ניכר כי הבנת והפנמת
את ההלכות שלמדת!
יישר כוח!!
לך מחיל אל חיל!!

בית

ספר____________
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קריאת שמע  -כיתה ד

בס"ד

תעודת הסמכה לקוראת קריאת שמע
בס"ד

תעודה זו ניתנת בהערכה רבה
לתלמידה ________________________
על קריאה נכונה ,מדויקת
ומוטעמת של פרשיות שמע.
בקריאתך ניכר כי הבנת והפנמת
את ההלכות שלמדת!
יישר כוחך!!
לכי מחיל אל חיל!!
המורה _______________________
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כיתה
קריאת שמע
מדריך למורה – קריאת
יתה דד
שמע  --כ

בית

ספר____________

כיתה

________
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