בס"ד

מצוות צדקה
ידע קודם
המעלות השונות של מצוות צדקה כפי שה מובאות במשימה לתלמיד בעמוד .4

יעדי המשימה
 .1הבנה ופרשנות – הבנה של אופ הקיו של מצוות צדקה;
 .2הבנה ופרשנות – קישור בי הלכות צדקה ובי סיפורי מקרה;
 .3ערכי ורלוונטיות – הצעה לרעיו של פעילות צדקה )גמילות חסדי( בבית הספר;
 .4מיומנות כללית – הבעה בכתב וארגו מידע – תיאור הרעיו לפעילות הצדקה בכתב והכנת
תוצר להצגתו לפני הכיתה;
 .5מיומנות כללית – הבעה בעל פה – הצגת הרעיו לפעילות צדקה לפני הכיתה.

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

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד 'מצוות צדקה' ,שבה אמצעי העזר האלה:

–

דפי 'סיפורי העוסקי בצדקה';

–

ד( 'רעיו לפעילות צדקה';

–

פסוקי וציטוטי בנושא צדקה.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1ד( 'סיפורי העוסקי בצדקה' ,שבו יכתבו התלמידי את הלכות הצדקה המתאימות
לסיפורי ,ויסבירו את הקשר בי כל סיפור ובי ההלכה שלו;
 .2ד( 'רעיו לפעילות צדקה' ,שבו יתארו התלמידי את הצעת לפעילות צדקה )גמ"ח( בבית
הספר;
 .3כרזה או דר הצגה אחרת של פעילות צדקה.
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–

הלכות צדקה המנוסחות בלשו המותאמת ללשו התלמידי;

1

בס"ד

מבוא
מורי יקרי,
מצוות צדקה היא מ המצוות הגדולות שבתורה ,ועליה אמרו חכמי' :שקולה צדקה כנגד כל המצוות' )מסכת בבא
בתרא ד( ט ,עב( .הנות צדקה ָדבֵ ק במידתו של הקב'ה ֶשמחיֶה ומפרנס את ברואיו .ומכיוו שהצדקה מוסיפה חיי
3צ ָד ָקה ַ/ִ 1יל ִמ ָ-וֶ ת' )משלי י ,ב(.
לעול ,היא מצילה מ המיתה ,שנאמרְ ' :
מצוות צדקה אינה רשות אלא חובה שהתורה מטילה על כל יחיד ועל החברה כולה .עניינה הוא לעזור לחולי ולזקני,
ליתומי ולאלמנות ולתמו בה א אינ יכולי לקיי את עצמ.
אמרו חכמי' :כל המקיי נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיי עול מלא' )משנה מסכת סנהדרי ד ,ה(,
כלומר א אנו מתמודדי ע קשיי בעול ומסייעי לסובלי ולמסכני ,אנו מתקני את העול ומקרבי את
הגאולה ,כפי שאמרו חכמי' :גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה' .ועוד נאמרֹ7' :ה 5מַ ר ה' ְִ 4מרִ 3מ ְ ָ:4ט וַ עְֲ 38צ ָד ָקה  ִ7י
ְקרוֹבָ ה יְ 34עָ ִתי לָבוֹא וְ ִצ ְד ָק ִתי לְ ִה;ָלוֹת' )ישעיהו נו ,א(.
חזרה על החומר שנלמד :לפני שמתחילי במשימה כדאי לשוב ולדו בכיתה על הלכות הצדקה המופיעות בעמוד 4
במשימה לתלמיד .יש להסביר לתלמידי מושגי המופיעי בהלכות הצדקה ,שפירוש עשוי להיות קשה לתלמידי,
כמו 'מצב הכלכלי קשה' .כמו כ יש להסביר לתלמידי כי פירוש המילה 'צדקה' בתורה הוא 'נתינה לנזקק ,אבל פירוש
המילה 'צדקה' הוא ג 'צדק' :ה' בוחר אנשי מסוימי להיות שליחיו כדי לחלק את השפע לאחרי .א אד יכול
לסייע לאד אחר ,אי הוא צרי לחוש גאווה כשהוא מחלק משהו השיי לו ,אלא עליו להבי שהוא עושה צדק .הוא
מחלק את הכס( שה' נת בידו לפי רצונו של ה'.
הצגת המשימה 'מצוות צדקה' לתלמידי  :מומל< לקרוא את המשימה ע התלמידי בכיתה ולהסביר לה שביצוע
המשימה הוא כלי הערכה – הערכת המורה ,הערכה עצמית )והערכת עמיתי ,לפי שיקול דעתו של המורה( .כמו כ
מומל< להסביר לתלמידי שה יידרשו להשלי את המשימה בשלבי ,ושהמורה ינחה אות בכל אחד משלבי
המשימה.

מדריך למורה – מצוות צדקה  -כיתה ג
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2

בס"ד

שלב  – 1סיפורי צדקה
יעדי שלב 1
 .1הבנה ופרשנות – הבנה של אופ הקיו של מצוות צדקה;
 .2הבנה ופרשנות – קישור בי הלכות צדקה ובי סיפורי מקרה.
התנאי לביצוע שלב 1
עבודה אישית בבית או בכיתה
החומרי לשלב 1
 .1הלכות צדקה המנוסחות בלשו המותאמת ללשו התלמידי;
 .2דפי 'סיפורי העוסקי בצדקה'.
הנחיות להעברת שלב 1
התלמידי יקבלו רשימה של הלכות צדקה )עמוד  4במשימה לתלמיד( ושישה סיפורי )עמודי  7–5במשימה
לתלמיד( .בכל סיפור יש דוגמה למעשה צדקה לפי אחת מהלכות הצדקה או יותר .התלמידי יצטרכו להבי
את הקשר בי כל אחד מהסיפורי ובי ההלכה המתאימה ברשימת ההלכות .לאחר מכ יהיה עליה לכתוב
את ההלכה או את ההלכות המתאימות שמקיימי בכל סיפור )ה יוכלו להעתיק את ההלכה מהרשימה או
לכתוב אותה במילי שלה( ,ולהסביר כיצד לדעת הסיפור קשור להלכה.
הצעה להרחבת שלב  :1לאחר ביצוע המשימה אפשר לבקש מתלמידי להמחיז את הסיפורי ולהציג לפני
חבריה בכיתה .החברי בכיתה יצטרכו לגלות איזו הלכה באה לידי ביטוי במחזה ולהסביר את הקשר בינה
ובי הסיפור.
התוצר של שלב 1
ד( 'סיפורי העוסקי בצדקה' ,שבו יכתבו התלמידי את הלכות הצדקה המתאימות לסיפורי ,ויסבירו את
הקשר בי הסיפור ובי ההלכה.

יש להערי את ההתאמות של התלמידי בי סיפורי הצדקה ובי ההלכות המתאימות לפי המחוו.
יש להחזיר את הד( שבו המשוב לתלמידי ,לפני שימשיכו בשלבי הבאי.
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הערכת שלב 1

3

בס"ד

שלב  – 2פעילות צדקה
יעדי שלב 2
 .1הבנה ופרשנות – הבנה של אופ הקיו של מצוות צדקה;
 .2ערכי ורלוונטיות – הצעה לרעיו של פעילות צדקה )גמ"ח( בבית הספר;
 .3מיומנות כללית – ארגו מידע והצגתו בכתב – תיאור הרעיו לפעילות הצדקה בכתב.
התנאי לביצוע שלב 2
עבודה בקבוצות בכיתה
החומרי לשלב 2
 .1דפי טיוטה לסיכו הדיו הקבוצתי;
 .2ד( לכתיבת 'רעיו לפעילות צדקה'.
הנחיות להעברת שלב 2
 .1יש לחלק את תלמידי הכיתה לקבוצות של  4–3תלמידי.
 .2יש להנחות דיו בכיתה על המאפייני של פעילות צדקה המתאימה לתלמידי בית הספר :הא התלמידי
יכולי לבצע את הפעילות בעצמ? הא ה זקוקי לעזרת המורה או לעזרת ההורי? כמה זמ תימש
הפעילות? הא הפעילות לא תבייש את בעלי הצדקה? יש לרשו על הלוח או על בריסטול על הקיר את
המאפייני שעלו בדיו כדי שיהיו זמיני לתלמידי.
 .3יש להנחות את התלמידי לקיי דיו בקבוצות בנושאי האלה:
•

מי מחויב במצוות צדקה?

•

מהי הדר הטובה והיעילה ביותר לתת צדקה?

•

איזו היא הדר הראויה לתרו צדקה ולא לבייש את מי שתורמי לו?

• אילו מעשי צדקה יכולי לעשות ג ילדי בגיל?
יש להסביר לתלמידי כיצד לתעד את הדיו ולהנחות אות לכתוב את סיכו הדיו הקבוצתי על ד(.
צדקה .הפעילות תתאי להלכות שנלמדו בכיתה.
 .5התלמידי יתארו את פעילות הצדקה שה מציעי בד( 'רעיו לפעילות צדקה' )עמוד  10במשימה לתלמיד(
ואת הקשר בינה ובי ההלכה המתאימה .יש להנחות אות להרחיב את דבריה עד כמה שאפשר ,ג בתכני
וברעיונות שאינ מופיעי על הד( ,למשל ,מדוע הצעת מתאימה לפעילות של בית הספר וכיצד היא מעודדת
לתת צדקה .יש לאסו( מהתלמידי את הדפי כדי להערי אות.
התוצר של שלב 2
ד( 'רעיו לפעילות צדקה' שבו יתארו התלמידי את הצעת לפעילות צדקה )גמ"ח( בבית הספר.
הערכת שלב 2
יש לאסו( מכל קבוצה את דפי הרעיונות ולהערי את הרעיונות לפי המחוו .לאחר מכ יש לתת
לתלמידי משוב כדי שיתקנו את הדפי לפי הצור .כ הפעילויות בשלבי הבאי של המשימה,
שיעסקו ברעיונות המבוססי על ההלכה ,יהיו מתוקני לפי משוב המורה ורלוונטיי לבית הספר.
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 .4אחרי הדיו הקבוצתי תידרש כל קבוצה להציע פעילות צדקה לתלמידי בית הספר )גמ"ח( כדי לעודד נתינת

4

בס"ד

שלב  – 3הצגת הרעיון לפעילות צדקה
יעדי שלב 3
 .1הבנה ופרשנות – הבנה של אופ הקיו של מצוות צדקה;
 .2ערכי ורלוונטיות – הצעה לרעיו של פעילות צדקה )גמ"ח( בבית הספר.
התנאי לביצוע שלב 3
עבודה בקבוצות בכיתה
החומרי לשלב 3
 .1ד( 'רעיו לפעילות צדקה' משלב  ,2שבו תיארו התלמידי את הצעת לפעילות צדקה )גמ"ח( בבית הספר,
מתוק על@פי משוב המורה;
 .2פסוקי וציטוטי בנושא צדקה.
הנחיות להעברת שלב 3
 .1כל קבוצה תצטר להציג את הרעיו שלה לפעילות צדקה לפני תלמידי הכיתה ,ואחר כ לשווק אותו בדר
הטובה ביותר כפעילות לכל בית הספר .אחת הדרכי להציג את ההצעה היא באמצעות כרזה ,שעליה יהיו
כתובי פרטי ההצעה ,ההלכה המתאימה ופסוק מתאי .התלמידי יוכלו להוסי( לכרזה מרכיבי שוני:
ש יצירתי לכרזה שיכול למשו את תשומת הלב לפעילות המוצעת ,משפט 'פרסומת' להצעה )סלוג( ,שיר
שמדבר בזכות ההצעה ,סמל או דגל שיש בה מרכיבי גרפיי הקשורי לרעיו שבהצעה ועוד .התלמידי
יוכלו לבחור ג בדרכי אחרות ,מילוליות או גרפיות ,להצגת הרעיו שלה ,ויש לעודד אות לפתיחות
ולגיוו.
 .2התלמידי יתחילו לפתח את הצגת הרעיו בכיתה וימשיכו לעשות זאת בבית .חשוב לוודא שכל חברי
הקבוצה מסכימי על צורת ההצגה ,שחברי הקבוצה מחלקי ביניה את העבודה בצורה הוגנת ,ושכל
מרכיב שה מפתחי קשור בבירור לפעילות שה מציעי.

התוצר של שלב 3
כרזה או דר הצגה אחרת של פעילות צדקה

הערכת שלב 3
ההערכה תתבצע על פי המחוו לאחר סיו המשימה.
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הערה:
מומל< לשת( בפעילות מורי נוספי ,כמו המורה למחשבי או המורה לאמנות שיוכלו לעזור לתלמידי.

5

בס"ד

שלב  – 4הצגת ההצעה בכיתה
יעד שלב 4
מיומנות כללית – הבעה בעל פה – הצגת הרעיו לפעילות צדקה לפני הכיתה
התנאי לביצוע שלב 4
עבודה בקבוצות בכיתה
החומרי לשלב 4
כרזה או דר הצגה אחרת של פעילות הצדקה משלב 3
הנחיות להעברת שלב 4
 .1כל קבוצה תציג את ההצעה שלה לפעילות צדקה לפני תלמידי הכיתה בעזרת הכרזה שהכינה או בכל דר
אחרת שבחרה בה .הקבוצה תציג את מה שהכינה בליווי הסברי ,ותנסה לשכנע את תלמידי הכיתה
שהצעתה היא המתאימה ביותר .יש לעודד את תלמידי הכיתה לשאול את חברי הקבוצה שאלות בנוגע
לפעילות שה מציעי .בפעילות מסוג זה באה לידי ביטוי מיומנות של הבעה בעל@פה וכדי להעריכה חשוב
לערו תצפית על התלמידי ולתעד את האופ שבו ה מציגי את התוצר לפני הכיתה.
 .2אחרי שכל הקבוצות יציגו את הצעותיה ,יבחרו תלמידי הכיתה את ההצעה או את ההצעות המתאימות
ביותר לפעילויות צדקה בבית הספר .יש להנחות את התלמידי לשפוט את ההצעות של פעילויות הצדקה לפי
מידת התאמת לתלמידי בית הספר .השיפוט ייער על סמ המאפייני שעלו בדיו בכיתה עוד לפני ביצוע
המשימה .המאפייני יהיו כתובי על הלוח או על בריסטול על הקיר .ההצעה שתקבל את מספר הקולות
הגדול ביותר תובא לפני ועדת הגמ"ח של בית הספר.
הערה:
בהצגת ההצעה בכיתה מומל< להטיל תפקיד כלשהו על כל אחד מחברי הקבוצה כ שכל אחד מ התלמידי
ישתת( באירוע .במקרה שבקבוצה מסוימת מתעוררי קשיי בהצגת ההצעה לפני כל הכיתה ,אפשר להציע לה
להציג אותה לפני המורה.

התוצר של שלב 4
הצגה של הרעיו לפעילות צדקה לפני הכיתה.
הערכת שלב 4
ההערכה תתבצע על פי המחוו לאחר סיו המשימה.
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הצעה להרחבת שלב  :4לסיכו המשימה אפשר להציג את הצעות התלמידי בתערוכה בכיתה .כמו כ אפשר
לעודד את התלמידי לממש את ההצעות שלה ולעשות מצוֹות צדקה בקהילה.

6

בס"ד

דיון מסכם )רפלקציה(
בתו המשימה מומל< לקיי דיו בכיתה על המשימה .מטרות הדיו יהיו לעודד את התלמידי לחשוב על נושא
המשימה ,להסביר מהו הידע החדש שרכשו בעקבות המשימה ,ולפרט כיצד המשימה תוכל לשפר את הדרכי שלה
לקיו נאות של מצוות הצדקה.
להל דוגמה לשאלות מנחות בדיו:
 .1מהו הידע החדש שלמדת בביצוע המשימה בנושא מצוות הצדקה?
 .2כיצד הפעילות במשימה זו עזרה לכ להבי טוב יותר את מצוות הצדקה?
 .3אילו דברי נוספי הקשורי למצוות צדקה עלו בדעתכ לאחר ביצוע המשימה?
 .4א בזמ ביצוע המשימה נודע לכ על מעשי צדקה הקשורי לחיי שלכ ושל המשפחה שלכ – ספרו על המעשי
האלה.
 .5במה את מרגישי שביצוע המשימה הביא לידי שינוי בחשיבתכ או בהתנהגותכ האישית בנושא מצוות צדקה?
מה היה השינוי?
 .6כיצד תוכלו לקיי מעתה את מצוות הצדקה בדר טובה יותר?

סיכו הערכת המשימה מצוות צדקה
 .1הערכת ההתאמות בי סיפורי צדקה להלכות והחזרת המשימה לתלמיד ע משוב )שלב ;(1
 .2הערכת הרעיונות לפעילות צדקה והחזרת לתלמידי ע משוב )שלב ;(2
 .3הערכה של התוצרי להצגת הרעיונות לפעילות צדקה )בסיו המשימה(;
 .4הערכה של הצגת הרעיונות לפעילות צדקה בעל@פה לפני הכיתה )אופציונלי ,בסיו המשימה(.

מדריך למורה – מצוות צדקה  -כיתה ג

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

7

בס"ד

מחוון
רמת ביצוע
קריטריו

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר#

6–5

4–3

2–1

מטלה
בחירת הלכה
הקשורה
למקרה
המוצג
בסיפור
)שלב (1

הבנה
ופרשנות –
הבנה של
אופ הקיו
של מצוות
צדקה
וקישור בי
הסבר הקשר
הלכות צדקה
בי הלכות
ובי סיפורי
הצדקה ובי
מקרה
הסיפורי
)שלב (1

התלמיד הסביר בצורה
מדויקת את הקשר בי
ההלכה ובי המקרה בכל
אחד מששת הסיפורי.

התלמיד הסביר בצורה
מדויקת את הקשר בי
ההלכה ובי המקרה
בשלושה ,בארבעה או
בחמישה סיפורי.
או:
התלמיד הסביר בצורה
חלקית את הקשר בי
ההלכות ובי המקרי
בחמישה או בשישה
סיפורי.
התלמיד הציע רעיו
שמתאי באופ חלקי
למצוות הצדקה.
או:
התלמיד לא הסביר כראוי
את הקשר בי הרעיו ובי
המצווה.

התלמיד הסביר בצורה
מדויקת את הקשר בי
המקרה ובי ההלכה
בסיפור אחד או בשני
סיפורי.
או:
התלמיד לא הצליח
להסביר את הקשר בי
ההלכות ובי המקרי.

התלמיד הציע רעיו
שמתאי לאחת ממצוות
הצדקה או יותר ,והסביר
כראוי את הקשר בי
הרעיו ובי המצווה.

התלמיד הציע רעיו שאינו
קשור ישירות למצוות
הצדקה.

הרעיו שהציע התלמיד
יכול להתבצע על ידי
תלמידי צעירי.

הרעיו שהציע התלמיד
יכול להתבצע באופ חלקי
על ידי תלמידי צעירי.

הרעיו שהציע התלמיד
אינו יכול להתבצע על ידי
תלמידי צעירי.

התלמיד הוסי( פסוק
רלוונטי לפעילות.

התלמיד הוסי( פסוק
רלוונטי במידת מה
לפעילות.

התלמיד הוסי( פסוק
שאינו רלוונטי לפעילות או
לא הוסי( פסוק כלל.
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תיאור רעיו
ערכי
ורלוונטיות – לפעילות
הצעה לרעיו צדקה בבית
הספר
של פעילות
בד& 'רעיו
צדקה
לפעילות
)גמילות
צדקה'
חסדי (
)שלב (2

התלמיד ביצע התאמה
נכונה בי ההלכה ובי
המקרה בכל אחד מששת
הסיפורי.

התלמיד ביצע התאמה
נכונה בי ההלכה ובי
המקרה בשלושה ,בארבעה
או בחמישה סיפורי.

התלמיד ביצע התאמה
נכונה בי ההלכה ובי
המקרה בסיפור אחד או
בשני סיפורי.

8

בס"ד

מחוון )המשך(
רמת ביצוע
קריטריו

השגת היעד

קרוב להשגת היעד

בתחילת הדר#

6–5

4–3

2–1

מטלה
תיאור רעיו
מיומנות
לפעילות
כללית –
הבעה בכתב צדקה בבית
והבעה בעל' הספר
בד& 'רעיו
פה :ארגו
לפעילות
המידע
והצגתו בכתב צדקה'
)שלב (2
ובעל פה
)אופציונלי(
הכנת אמצעי
להצגת
הרעיו של
פעילות
הצדקה
)שלב (3
הצגת רעיו
לפעילות
הצדקה לפני
הכיתה בעל'
פה
)שלב (4

התלמיד הציג את הרעיו
בצורה מאורגנת ומוקפדת.

התלמיד הציג את הרעיו
בצורה מאורגנת למדי.

התלמיד הציג את הרעיו
בצורה מרושלת.

התלמיד הכי אמצעי
שממחיש כראוי את כל
המרכיבי של פעילות
הצדקה ,והסביר את
הקשר בי הפעילות ובי
ההלכה.
התלמיד הציג את הרעיו
לפעילות הצדקה בצורה
ברורה ורהוטהִ .מדר
הצגתו היה ברור שהוא
מבי את הקשר בי
הפעילות ובי ההלכה.

התלמיד הכי אמצעי
התלמיד הכי אמצעי
שאינו ממחיש את
שממחיש חלק מ
המרכיבי של פעילות
המרכיבי של פעילות
הצדקה ,ו/או הסביר באופ הצדקה ,ו/או לא הסביר
את הקשר בי הפעילות
חלקי את הקשר בי
ובי ההלכה.
הפעילות ובי ההלכה.
התלמיד לא הצליח להציג
התלמיד הציג את הרעיו
את הרעיו לפעילות
לפעילות הצדקה בצורה
מעורפלת מעט ולא ברורה הצדקה ו/או ִמדר הצגתו
דיהִ .מדר הצגתו לא היה היה ברור שהוא אינו מבי
את הקשר בי הפעילות
ברור א הוא מבי את
ובי ההלכה.
הקשר בי הפעילות ובי
ההלכה.
התלמיד לא ידע לענות על
התלמיד התקשה לענות
שאלות חבריו.
על שאלות חבריו.

התלמיד השיב לשאלות
חבריו בצורה עניינית.
ברורה ,ורהוטה.
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התלמיד ניסח את הרעיו
בבהירות.

התלמיד ניסח את הרעיו
במעורפל.

הרעיו לא היה מוב.

9

בס"ד

תוצרי תלמידים לדוגמה
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