
המלצה – לבחור יום בשבוע, או שבוע, או חודש שלם שבו

נתמקד באחת התפילות והפעילויות המוצעות כאן כדי לגוון

את התפילה ולהפוך אותה למשמעותית עבוד התלמידים

והתלמידות שלנו.

חלק מהפעילויות ניתן לקיים על בסיס יומי וכל יום לערב

חלק אחר של תלמידים (למשל, כל יום ילד/ה אחר/ת

מוביל/ה את התפילה, כל יום ילד/ה אחר/ת בוחר/ת את

השיר שמצרפים לתפילה לפני או אחרי, כל יום כמה ילדים

משתפים באחת השאלות (למשל על מה הם מודים הבוקר,

תוספת לברכות השחר וכו').

ניתן לפתוח את התפילה בשיר מתוך שער ההתכווננות

לתפילה, להכניס לתפילה שירים משערי התפילה האחרים,

לסיים בשיר בתוך שער שירי תפילה.

פרויקט תפילת שחרית – פרויקט צילום בקבוצות – כל

קבוצת ילדים תצלם את עצמה בהקשר לאחד החלקים של

התפילה וביחד הכיתה תיצור קולז' תמונות לתפילת שחרית.

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

מקראה
מה אומר כל סמליל?

קישור לשיר או פיוט 

קישור לתכנית לימודים

קישור למידע נוסף

קישור לסרטון





















הצעות נוספות: בתוך התכנית של מיתרים - כל עצמתי תאמרנה, בקישור המצורף.

תיאום כוונות:
 שני עיגולי בריסטול בצבעים שונים, בקוטר כ-20 ס"מ

סיכה מתפצלת

סרגל

מספריים

כלי כתיבה

הוראות:
סמנו על שני העיגולים חלוקה לשמיניות – כמו פרוסות פיצה

סמנו במרכז שני העיגולים (בנקודת המפגש של קוי החלוקה לשמיניות) עיגול קטן,

בקוטר מטבע 10 אגורות בערך

כיתבו את הכוונות האישיות שלכם: בתוך כל שמינית של אחד העיגולים כיתבו כוונה

מסוימת: בקשה אישית כמו רפואה לקרוב, מתנה נחשקת, הצלחה במבחן, או קבוצה

עליה רוצים להתכוון כמו ההורים, המשפחה, הכיתה, המדינה...

מהעיגול השני גיזרו "משולש פיצה" אחד, ללא החלק השייך לעיגול הפנימי

חברו את שני העיגולים בסיכה המתפצלת שתינעצו במרכז שניהם

לפני התפילה, הנחו את הילדים לבחור את הכוונה אליה הם רוצים לכוון בתפילה אישית,

והקצו כמה דקות להתכווננות זו.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נצא לפינת טבע כלשהי בתוך/בקרבת ביה"ס, כל

תלמיד/ה ישבו לבד בשקט מספר דקות, יאזינו לצלילים

הסובבים (ניתן לעצום עיניים) ואח"כ נתמקד ונתבונן

במשהו טבעי כלשהו – ציפור, פרפר, חיפושית, עץ,

שיח, תנועת העלים ברוח, העננים וכד'. איזו הרגשה

התעוררה בנו בעקבות חוויה זו? מה, לדעתכם,

"אומר/ת" הציפור/הפרפר/העלים בקולם או בתנועתם?

– כתבו במשפט או שניים או הביעו בציור.

האם היציאה אל הטבע עוזרת או לא עוזרת לכם

להתפלל, ומדוע? האם באמצעות היציאה אל הטבע

אתם חשים או לא חשים קשר קרוב יותר לעולם,

לבריאה, לאלוהים?

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://meitarim.org/study-units/%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99/


"ואל יתנגש אמת שלי באמת של אחר" – איך

אמיתות מתנגשות? האם זה המצב הרצוי

שהאמיתות לא יתנגשו? האם התנגשות יכולה

להיות טובה?

"נהר של אור" – אם היינו הבוקר נהר של אור איך

הוא היה נראה? נתחיל את הבוקר בציור אותו נהר.

 

 
אקרוסטיכון –נמצא את האקרוסטיכון של

הפיוט ע"ש שלמה אבן גבירול.

לכתוב אקרוסטיכון לבוקר שלנו עם השם

שלנו בו.

"מחשבות לבי" – האם הלב חושב? 

"כח רוחי" – כמה כח רוח יש לנו הבוקר?

אפשר להכין על הקיר לוח שכל אחד ואחת

יוכלו להציב כמה כח יש להם כל בוקר.

אודות, נוסחים והסברים על הפיוט בקישור

המצורף מאתר הפיוט והתפילה.

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.song-circle.com/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C/%D7%A0%D7%94%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=ORNRG1LIZ1U&ab_channel=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%A2%D7%98%D7%A8-OritAtar
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/Pages/Song.aspx?SongID=58#54,116,3510,96


נושאים תפילה – מה התפקיד של התפילה? האם

היא משפיעה על האדם? על האל? כשאנו נתפלל –

האם זה משנה אותנו באיזה אופן? אם כן, כיצד?

"שלא נפסיק להרגיש חיים" – איך מרגישים חיים?

נכין מראש על קיר בכיתה/אצל המורה אוסף של

סמיילים שונים וכל ילד וילדה יבחרו את הסמיילים

של איך שהם מרגישים הבוקר. לחילופין כל ילד

וילדה יצרו סמיילי שמתאים לתחושתם הבוקר.

 

 "הוא היושב לו אי שם במרומים" – מי זה?

האם אתם ואתן מאמינים בו? איפה האל

יושב לדעתכם/ן? מה תפקידו? ואולי

תפקידה?

הוסיפו בית לשיר.

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=b4EaPSMy1ZM&ab_channel=SaritHadadOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=bnh5VZwnp0U&ab_channel=IsraeliClassics%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA


השיר לו יהי הפך לשיר נחמה למלחמת יום כיפור.

המורה רינה שלחה מכתב לנעמי שמר על השיר

כשהשמיעה אותו לתלמידיה ולמורות בבית הספר.

אפשר לקרוא את המכתב. (באתר הספריה

הלאומית) אפשר גם לכתוב מכתב קבוצתי או אישי

לנעמי שמר ז"ל על השיר.

בכיתות הגבוהות יותר - נעמי שמר כתבה במקור

את השיר כאדפטציה לשיר Let It Be של הביטלס.

אפשר להשמיע את השיר המקורי בכיתה. מה נתן

הלחן של נעמי שמר שאין בשיר של הביטלס?  

בקישורים תוכלו למצוא מידע נוסף על השיר מאתר

הספריה הלאומית.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=c6zN9U7mxrM&ab_channel=OldIsraeliSongs%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A5%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=dV91YmIuHV4&ab_channel=SaritHadadOfficial
https://blog.nli.org.il/let_it_be/
https://www.youtube.com/watch?v=QDYfEBY9NM4&ab_channel=TheBeatles-Topic
https://www.nli.org.il/he/discover/music/musicians/naomi-shemer/songs#lu-yehi


·הקשיבו ללחנים ולביצועים השונים לשיר – מה כל

אחד גורם לכם להרגיש? איזה מהם הכי מתאים

לדעתכם למילים? בחרו לחן לשיר בשבוע הקרוב

בכיתה.

חז"ל אמרו לנו שעבודת ה' היא תפילה (בעבר

עבודת ה' היתה הקרבת קורבנות ולפי פרשנויות

מסוימות התפילה היא תחליף לקרבנות). איך

מתפללים בשמחה וברננה? מה יעזור לתפילה שלנו

בכיתה להיות יותר שמחה? כתבו את הרעיונות

ויישמו – כל יום רעיון אחר. (למשל כלי נגינה,

ריקוד, ועוד...)

 

תפילה כיריעת פלאים – פרויקט שבועי –

נייצר יריעת תלאים פלאים – כל אחד יכין

ריבוע (אפשר על בד עם רקמה/צבעי טושים

או על דף) שמשקף את התפילה שלו וביחד

ניצור יריעת פלאים כזו של התפילות של כל

הכיתה ונתלה.

כל אחד ואחת יבחרו מילה אחת מתוך

השיר שמשקפת את התפילה שלהם הבוקר.

נכתוב את המילה ונשתף למה היא

מתקשרת לתפילה הבוקר.

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

כל ילד וילדה יכתבו תפילה אישית ויכניסו

למעטפה.

נוסיף טקטסים שלא מופיעים בסידור

ונכניס למעטפה.

נכתוב תפילה כיתתית ונכניס למעטפה.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=7qDZdTAiFxc&ab_channel=%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%95%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=8RRjpRMPEIg&ab_channel=VariousArtists-Topic
https://heb.hartman.org.il/wounded-prayer-after-the-death-of-god/
https://www.youtube.com/watch?v=gLjbDfLXMs0&ab_channel=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%95
https://www.youtube.com/watch?v=v2wMvh3eOXU&ab_channel=%D7%9E%D7%A8%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%A2%D7%9D%D7%9C%D7%94%D7%A7%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%9C






על המנורה בבתי הכנסת ובסידורים באתר

חצר הישוב הישן - ראו בקישור.

הכנסו לאתר חצר הישוב הישן והשוו בין

מנורות ה"שיויתי" השונות. 

אילו תחושות עולות בכם ובכן ממזמור

התהלים שמופיע בצורה מיוחדת של

מנורה?

בחרו מזמור מן הסידור (או מחוצה לו)

שיהווה תפילה עבורכם או כתבו מזמור

כזה, ועצבו אותו בצורה של מנורה (או

בצורה אחרת שמתאימה לתפילה שלכם/ן).

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.oyc.co.il/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%A8/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%99/


למה לדעתך מתחילים דווקא עם "הריני מקבל/ת"

על הבוקר?

מה אני מקבל/ת על עצמי הבוקר?

נשאל - איך אנחנו נראה אהבה אחד לשני ואחת

לשניה הבוקר? 

נציע - אפשר לפתוח בסבב תודות שבו נציין חוזקות

בין הילדים לחבריהם.

אפשר לפתוח את התפילה במעגל שבו כל הילדים

מחזיקים ידיים ושרים יחד את המאמר. דרך נוספת

היא ליצר שרשרת של החזקת ידיים ממקום שבו

הילדים יושבים. אפשר להיעזר במטפחות שהילדים

יחזיקו בינהם. 

על המקור לפתוח ב"הריני מקבל/ת" וכו' בקישור.

 

 

מדוע אנחנו אומרים "מודה אני" כתפילה הראשונה

של הבוקר?

מה משמעות סדר המילים "מודה אני" בתפילה

לדעתך? למה אנו אומרים ואומרות מודה אני ולא

אני מודה?

נפתח את הבוקר בשירת מודה אני (עומר אדם)

מהסידור. עמוד 64.

בקישור תוכלו למצוא יחידת לימוד בנושא.

עוד על מודה אני בקישור מאתר הפיוט והתפילה.

ראו גם השיר 'מודה אני' של עומר אדם וכן השיר

'תודה' של עזי חיטמן בעמודים 64-65 בסידור.

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נלמד יחד את ניגון נוסח הברכות על פי העדות השונות

של ברכת אשר יצר כפי שמופיע באתר הפיוט

והתפילה.

תפילת "אשר יצר" מראה לנו שהאל נמצא גם בפרטים

הקטנים ולפעמים אפילו המפתיעים של הקיום שלנו,

כמו כמו בנוגע לתפקוד תקין ובריא של הגוף שלנו בעת

הליכה לשירותים. האם יש מקומות נוספים ומפתיעים

שאתם מרגישים ומרגישות שהאל נמצא בהם?

נאזין לויקטוריה חנה (בקישור) – איך זה גורם לנו

להרגיש? איך זה קשור לדעתנו לברכה עצמה?

אודות פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה ועוד על

הברכה בויקיפדיה - בקישורים.

על מהות הברכה על פי הרב יעקב נגן בקישור.

נדון/נחווה/נשאל/ניצור 

נקדיש את אחד הבקרים

להכנת נטלה כיתתית או

אישית - למשל הכנה

מחרס, או קישוט נטלת

פלסטיק

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

אלהי נשמה - נסו להרגיש את הנשמה- היכן אתם מרגישים אותה?

האם היא קיימת? מה היא?

נסו להיזכר ברגע הזה ש"הנשמה חוזרת"- השלב בין השינה לערות –

מה מרגישים בו? האם הוא שונה מהשלב של ההרדמות בין הערות

לשינה? אם כן, במה? ומה קורה לדעתכם לנשמה בין לבין?

"אתה נפחתה בי" –מה זה אומר שהאל מנפח נשמה באדם? האם דימוי

זה מתאים לתפיסה שלכם את היחס בין האדם לאל?

 ·על המקורות השונים ל"נפחתה בי" – ראו בית מדרש על הברכה

מאתר בית מדרש להתחדשות

·הנה נפח – אמן זכוכית. למה קוראים לו נפח? אפשר לראות בתחילת

הסרטון (רק כמה שניות ראשונות להראות איך מנפח ומנפץ את

הזכוכית)

כדי לראות איך מכינים קנקן מזכוכית אפשר לראות כאן, הצינור

משמש לניפוח הזכוכית

·ועוד על ניפוח- ניסוי – איך לנפח בלון בעזרת כימיה?

·אודות, פירושים ונוסחים בקישור לאתר הפיוט והתפילה

·ראו עוד בפיוט שימו לב אל הנשמה, בסידור עמ' 66

נדון/נחווה/נשאל/ניצור 

https://www.youtube.com/watch?v=_UPVmZ9AyNg&ab_channel=%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94anInvitationtoPiyut
https://www.youtube.com/watch?v=GI4GsYyofas&ab_channel=MUSIC972
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=1036#1,13,16805,11
https://www.youtube.com/watch?v=T5YFdanl3nk&ab_channel=DmitryKadmonic
https://meitarim.org/study-units/%d7%9b%d7%9c-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99/
https://daat.ac.il/daat/kitveyet/niv/hanhaga-2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_UeWGi6acyY&ab_channel=%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=pS2_JZtA5Qc&ab_channel=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94Yonina
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%A8
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4193#3,138,7790,74
https://victoriahanna.bandcamp.com/track/asher-yatzar
https://yakovn.wordpress.com/2006/04/27/%D7%90%D7%A9%D7%A8-%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A3/
https://www.lifnim.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%94/
https://www.youtube.com/watch?v=SzTU3qI7w4M&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C
https://www.youtube.com/watch?v=dtxrtKd-Vao&ab_channel=NOVICA
https://www.youtube.com/watch?v=WqAJe_wVK0s&ab_channel=%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93%D7%A1%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%A2
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=965#3,27,3567,473
https://www.youtube.com/watch?v=A3zYFvpGsoc&ab_channel=HannahB
https://www.youtube.com/watch?v=Ul4wmHsCShI&ab_channel=%D7%A8%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%A9
https://www.youtube.com/watch?v=KzA9F7zsXt0&ab_channel=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94Yonina


נעשה סבב של ברכות השחר במנגינה, והמשכן בברכות אישיות של התלמידים

והתלמידות לבוקר זה (למשל ברוך אתה השם שיש לי חברים וחברות וכדו').

לכל ברכה נוסיף תנועה/קול/שאלה למשל: 

נותן לשכוי – מה זה שכוי? כיצד הוא מבחין בין יום ובין לילה? נחקה את קריאת

התרנגול, ראו גם שיר התרנגול .

פוקח עורים – נעצום עיניים ואז נפתח ושוב. איך זה הרגיש כשאי אפשר לראות?

מה אנחנו רואים כשלא רואים? ומה רואים שוב?

מתיר אסורים – נמתח ידיים לצדדים.

זוקף כפופים – נעמד ונמתח ידיים למעלה.

מלביש ערומים – למי שיש בגד חדש יכול לגשת לתחילת הכיתה ולברך שהחיינו

רוקע הארץ על המים – ברכה על הדברים המוצקים בחיינו – האם יש לנו על מי

להשען? אדם או חפץ? מהו? נרקע ברגליים.

המכין מצעדי גבר – נצעד בכיתה – אפשר להנחות לאט יותר, מהר יותר, בעיגול,

בקו ישר.

לתכנית לימודים בנושא באתר מיתרים בקישור.

אודות פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה בקישור.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4207#3,138,7817,689
https://www.youtube.com/watch?v=oGbfiPnAMq4&ab_channel=HaTarnegolim-Topic
https://meitarim.org/study-units-topic/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%a8


מקור והסבר ל"שעשני כרצונו" – ברוריה מכמן

מכללת אורות בקישור הסגול.

מקור והסבר ל"שלא עשני אישה" – ברוריה מכמן

מכללת אורות בקישור הורוד.

גרסא מהמאה ה15 ל"שעשני כרצונו" באתר הספריה

הלאומית בקישור הירוק.

דיון על שינוי הברכה מאת חגי בן ארצי בקישור

התכול.

כאן – דעה – על הקושי באמירת הברכה לאישה

דתיה.

על סוגית שבין "שלא עשני אישה" ל"שעשני כרצונו" 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://orot.ac.il/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%A2%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%95
https://orot.ac.il/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%94
https://blog.nli.org.il/%d7%94%d7%94%d7%95%d7%92%d7%94-%d7%a9%d7%94%d7%a2%d7%96-%d7%9c%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%a3-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%97%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%90-%d7%a2%d7%a9%d7%a0%d7%99/
https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/4.129.BENARZI.pdf
https://www.kan.org.il/item/?itemid=101730


כיוון שבכיתה איננו עושים הוצאת ספר תורה,

אפשר להקדיש את ברכות התורה בימי שני

וחמישי להוצאת ספר תורה (שיש בכיתה, או

ספר תורה מבד) ולהגיד משהו מאוד קצר על

פרשת השבוע, או לקרוא פסוק מתוך הפרשה.

אפשר לעשות את זה גם בסוף התפילה.

ב"יברכך ה'" – כל תלמיד ותלמידה יכולים להניח

ידיים על ראש מי שיושב לידם ולברכם.

איזו ברכה אני מברך את החבר/ה שלי הבוקר?

אודות פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה

לברכת התורה בקישור.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4207#3,138,7817,689


"אדון עולם" הוא שיר בעל מבנה מרובע ואפשר להתאים

לו הרבה מנגינות – הציעו לתלמידים/ות לבחור לחן לשיר

על פי שיר ידוע שהם מכירים (למשל השיר של סמי

הכבאי, שיר פופ מוכר ועוד).

כל ילד או זוג ילדים ישירו משפט אחר בפיוט.

על פי הלחן של חיטמן – אפשר לנסות לשיר את "אדון

עולם" במהירות כפי שהוא עושה זאת...

אודות פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה בקישור

הסגול.

סיפור מרגש עם לחן מיוחד לפיוט באתר הספריה

הלאומית בקישור הורוד.

ראו ביצועים שונים לשיר: בביצוע חוה אלברשטיין, שולה

חן ועדנה גורן בירוק, בביצוע עוזי חיטמן ללחנו בתכול,

בביצוע יש ריבו ללחנו בסגול.

 

 

אפשר להקשיב לגרסאות השונות של "מה טובו"– הן מאוד

שונות זו מזו – מה כל גרסא גורמת לנו להרגיש? למה אני

מתחבר/ת? מה כל אחד מהם מבטא כלפי הטקסט עצמו?

(גרסת זמרשת בסגול, גרסת שוואקי בורוד, גרסת להקת

המושב בירוק, גרסת מקהלת שחר קטע חזנות בתכול).

את "מה טובו" נוהגים להגיד בכניסה לבית הכנסת, זה

פסוק שאמר בלעם כשנסה לקללאת עם ישראל ויצא מברך

– למה התפילה הזו מתאימה דווקא לכניסה לבית הכנסת?

איזו תפילה את/ה תרצי להגיד בכניסה לאווירת התפילה

שלנו בכיתה?

אודות, פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה (קישור

סגול).

על מה טבו מתוך אנציקלופדית דעת (קישור ורוד).

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=v6MfMZ7x028&ab_channel=IsraeliClassics%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=gDmrW2IiBcA&ab_channel=%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%95
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=18#5,47,24988,4847
https://blog.nli.org.il/adon-olam-savill/
https://www.youtube.com/watch?v=otgK_PS99o8&ab_channel=GuyAlon
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=4203#3,138,7803,74
https://www.youtube.com/watch?v=5NYQedwKbTc&ab_channel=BoazBrill
https://daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=3146
https://www.youtube.com/watch?v=-ErmkZtmERc&ab_channel=Moshav-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=yU3nu0jwQjc&ab_channel=YaakovShwekey-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=W9eRYULUOuE&ab_channel=zemereshet


הפיוט "יגדל" (כמו גם הפיוט "אדון עולם") מבוסס על יג (13) עיקרי

היהדות של הרמב"ם. למורה - אלו 13 העיקרים.  וכאן הסבר על

העיקרים באתר דעת.  על מהות העיקרים מאת פרופ מנחם קלנר (שלם)

ראו כאן. 

נסו לקשר בין שורות הפיוט לעיקרים – איזה עיקר מציינת כל שורה?

בחרו עיקר אחד שהכי אוהבים/מתחברים/מסתקרנים ביחס אליו ונסו

לצייר אותו. 

מה בעיניך הם עיקרי היהדות? חשבו על שלושה עיקרים.

נסחו את 13 העיקרים של הכיתה שלכם. כתבו זאת יפה ותלו בכיתה.

אפשר בבקרים להיזכר בשלושה עשר העיקרים שקבעתם ולברך את

ברכת הכיתה כפי שמופיעה בסידור בעמוד 65.

אודות, פירוש, ונוסחים רבים לפיוט באתר הפיוט והתפילה בקישור

הסגול.

על הפיוט באתר דעת בקישור הורוד.

מצורפים שלושה ביצועים לפיוט (שלמה ארצי לנוסח יהודי ספרד בירוק,

הלובים ושי גבסו בנוסח עדת לוב בקישור התכול, ודוד דאור ופטריק סבג

בקישור הורוד).

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=md8YaNe3e1g&ab_channel=ShlomoArtziOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=kvvy8E3sVg4&ab_channel=%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94anInvitationtoPiyut
https://daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2701
https://daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2701
https://daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1667
https://daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=1667
https://shalem.ac.il/content-channel/13-principles-of-faith/
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=45#131,141,7715,1745
https://daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=697
https://www.youtube.com/watch?v=ISjtv8_ggQc&ab_channel=DavidDorMusic


נראה את הסרטון של כאן על פתיל התכלת, אפשר גם לעשות את הניסוי בכיתה. בקישור הירוק.

נלמד יחד איך קושרים ציציות כפי שמופיע בסרטון של משכן התכלת בקישור הסגול.

ראו סרטון על תעלומת תפילין מגבעת התחמושת שאפשר ממנה ללמוד על תפילין בקישור התכול

ְהיֶה ּת�ַרת ין ֵעינֶיךָ ְלַמַען ּתִ מצוות תפילין מתבססת על הפסוק ”ְוָהיָה ְלךָ ְלא�ת ַעל-יְָדךָ, וְּלִזּכָר�ן ּבֵ

ִפיךָ“ (שמות, י"ג, ט'). מה המשמעות לשים תפילין דווקא על היד ובין העיניים? מה הקשר ְיהוָה, ּבְ

בין האברים השונים? איך העין והיד מסייעים לכף שתורת ה' תהיה בפה?

 מה זה חוקת עולם (חוק שתקף לעולם?) ואיך האזכור של האברים הללו מסייעים לכך שהתורה

תהיה חוקת עולם?

בתוך התפילין מצוי קלף ובו ארבע פרשיות מהתורה. חשיבותן של 4 הפרשיות בהיותן מכילות את

עיקרי האמונה היהודית:

בעת כריכת תפילין על האצבע (אחרי בר/בת מצווה) נוהגים לומר את הפס' מהושע "וארשתיך לי..."

(ר' בסידור). נזמין את התלמידים והתלמידות לשיר את השיר המצורף לטקסט. (קישור בטקסט

בסגול).

"וארשתיך לי"- מה המשמעות שבעת הנחת תפילין אנחנו אומרים מילות חתונה?

ראו קישור ליחידה באתר מיתרים – בתוך התכנית "ארון הספרים היהודי" עמ 112.

על מצוות ציצית בויקיפדיה בקישור התכול.

על הציצית במטח בקישור הירוק.

על מצוות תפילין במטח בקישור הסגול.

 

1. קבלת עול מלכות שמים - בפרשת "שמע".

2. קבלת עול המצוות - בפרשת "והיה אם שמוע".

3. נס יציאת מצרים - בפרשת "קדש".

4. נס התהוות העם היהודי במעמד הר סיני והוכחה להשגחתו העליונה של הקב"ה - בפרשת "והיה כי

יביאך". (ר' קישור לאתר מטח). 

איזה טקסט (שכתבתם או שמישהו אחר כתב) אתן/ם הייתם מוסיפים ל"תפילין האישי שלכם"? אפשר

להוסיף את זה למעטפה שבתחילת הסידור.

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%AA
https://meitarim.org/wp-content/uploads/2020/07/aron-hasfarim-hayehudi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sn_Sbevlaqc&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C
https://www.youtube.com/channel/UCY7WzW98QXZSBz9pzoSHvFQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=buyxA5iodVE&ab_channel=%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-sinaitor
https://www.youtube.com/watch?v=ZZETm-iGnaQ&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=21328&kwd=6160
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5657


חשבו על משהו טוב שקיים בעולם ושתרצו לצרף לדברי התודה והשבח של

פסוקי דזמרה.

כתיבה חופשית – נכתוב שיר שבח ותודה ונצרף אותו במעטפה לסידור.

אפשר גם להניח ראש על השולחן ולחשוב על כל התודות שיש לנו בעולם. לשם

השראה ניתן תוך כדי להאזין ל"ברוך שאמר" של שיבי קלר בעמ' 29.

למה לדעתך נהוג להגיד כל בוקר פסוקי דזמרה? אמירת אותם פרקי תהלים כל

בוקר, מה זה עושה לאדם? האם קל או קשה לך להגיד כל בוקר בדיוק את אותם

פרקים ברצף? האם זה משעמם? אם כן, האם יש דרך לעשות שהתפילה תהיה

פחות משעממת? האם יש ערך ל"שעמום"?

ראו יחידה באתר מיתרים על בין תפילת קבע לתחנון. בתוך התכנית "פרקי

תפילה"- עמוד 41.

מצורפים שני נוסחים של פסוקי דזמרה- נוסח מרוקו (בירוק) ונוסח אשכנז

(בורוד)  לשימושכם/ן.

ראו השיר הללויה בשער אל המקום- שירי שחרית בסידור עמ' 67.

על פסוקי דזמרה על פי הרב מלמד בקישור.

לתת לזוגות של תלמידים/ות ללמוד את המשמעות של המזמורים ולספר על

מה שלמדו בכיתה לפני התפילה/אמירת המזמור. 

-שהתלמידים יבחרו (או יסמנו) בכל מזמור משפט אחד שאליו התחברו/שאותו

אהבו במיוחד. אפשר לשתף בכיתה ולהסביר מדוע אהבו.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=NHKtWKGcvjU&ab_channel=DavidKadoch
https://youtu.be/25l7Hdq9OSY?t=150
https://www.yeshiva.org.il/midrash/2777
https://meitarim.org/wp-content/uploads/2020/06/pirkey-tfila.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=Bh4ZTzNLFU0&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=vwar5cI2OIs&ab_channel=%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%94


https://www.youtube.com/watch?v=xUrdk2powzE&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=3gAIUnEfLDM&ab_channel=ShlomoCarlebach
https://www.youtube.com/watch?v=JA6_fIW-VCw&ab_channel=%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%9C%D7%A2%D7%9A%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99-KinderlachOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=jPUs8RurHOs&ab_channel=ruth681eg2


https://www.youtube.com/watch?v=0GiTh-KGBOQ&ab_channel=yarden480


https://www.youtube.com/watch?v=7qDZdTAiFxc&ab_channel=%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%95%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9F


https://www.youtube.com/watch?v=0476FCVLpKs&ab_channel=NathanGoshenOfficial%D7%A0%D7%AA%D7%9F%D7%92%D7%95%D7%A9%D7%9F%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=xMZFGzI1xiE&ab_channel=AmirBenayoun%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F


https://www.youtube.com/watch?v=z27MZP_4P_U&ab_channel=HananBenAriOfficial%D7%97%D7%A0%D7%9F%D7%91%D7%9F%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=zpLJWjlZt9Y&ab_channel=Shahar241


https://www.youtube.com/watch?v=AUlW20vqeig&ab_channel=EliRam


https://www.youtube.com/watch?v=TEguKVHSBNE&ab_channel=EliRam
https://www.youtube.com/watch?v=WnaAkVrhqLk&ab_channel=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F%D7%A8%D7%96%D7%90%D7%9C-YonatanRazel


על החלק של" ויברך דוד את ה' לעיני כל הקהל... " ועל החלק של שירת

הים, ניתן לדון: בחלק זה אנו מספרים בתמציתיות את הסיפור ההיסטורי

הקדום של עמנו- הבחירה של ה' באברהם, הבאתו לכנען וכריתת ברית עמו

והבטחת הארץ לו ולצאצאיו, עבדות עם ישראל במצרים ויציאת מצרים

וקריעת ים סוף באותות ובמופתים. מה זה עושה לנו כשאנחנו 'מספרים'

לעצמנו יום יום את הסיפור הזה בזמן התפילה? האם לדעתכם חשוב

שנספר לעצמנו שוב ושוב את החלק הזה בסיפור הזה של העם? מדוע? 

מדוע לדעתכם ניתן מקום רב יחסית בתפילת הבוקר לשירת הים?

"אז ישיר משה ובנ"י את השירה הזאת לה'... " - לשתף בכיתה: האם קרה

לכם פעם שפרצתם בשיר מתוך שמחה והתרגשות? אם כן, באיזה מקרה?

זוכרים מה שרתם? האם גם התנועעתם, רקדתם או קפצתם? 

מה אתם מרגישים כשאתם שרים יחד עם כולם (בכיתה או במשפחה) -

כאיש אחד? האם לדעתכם הרגישו כך בני ישראל כששרו את שירת הים"?

כיצד לדעתכם הרגישו בנ"י באותו מעמד? 

בקישור תוכלו לראות סרטון של מיזם קולולם - על החוויה העוצמתית,

המרגשת והמלכדת של שירת המונים יחד.

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=m5vwiKSZMcs&ab_channel=Koolulam






על ברכת יוצר – פירוש, אודות, ונוסחים באתר

הפיוט והתפילה בקישור.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=992#3,138,3926,74


על ברכת אהבת עולם/אהבה רבה – פירוש, אודות,

ונוסחים באתר הפיוט והתפילה בקישור.

נלמד יחדיו את הניגון אבינו אב הרחמן בקישור

בביצוע אייל דביר.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=1045#3,138,16827,74
https://www.youtube.com/watch?v=Z9BT7dgeLZg


שמע היא הזדמנות לומר עם הילדים את התפילה

בטעמים וכך להטמיע בהם את השימוש בטעמים.

טעמי המקרא בנוסחים שונים אפשר למצוא באתר

הפיוט והתפילה בקישור הורוד.

נשים ידיים על העיניים ונשאיר אותן שם. מה אנחנו

מרגישים ומרגישות?

למה לדעתך שמים ידיים על העיניים בזמן קריאת

שמע?

ר' שירה של אמונה אלון "לפעמים כשאני לבד" וכן

השיר "כשהלב בוכה" בשער אל המקום – שירי

שחרית בסידור עמ' 66-67.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

על ברכת והיה אם שמוע – פירוש, אודות, ונוסחים

באתר הפיוט והתפילה בקישור.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=1030#3,138,3731,74
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=1002#3,138,3729,74


על ברכת פרשת ציצית – פירוש, אודות, ונוסחים

באתר הפיוט והתפילה בקישור.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

על אמת ויציב – פירוש, אודות, ונוסחים באתר

הפיוט והתפילה בקישור.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=1003#3,138,3730,74
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=1046#3,138,3913,74




מדיטציית עמידה – שכל אחד ואחת ימצאו מקום בכיתה/בחוץ ויקחו

חמש דקות של שקט עם עצמו/ה. אפשר להתפלל תפילת עמידה

ואפשר לקחת זמן לשקט עם עצמי. על מה אני חושב/ת? איך אני

מתחיל/ה את היום הזה? מה המשפט שאני רוצה שילווה אותי היום?

ב"שמע קולנו" יש מקום לתפילה אישית- אפשר מראש להכין תפילה

אישית ולהכניס למעטפה שבפתח הסידור.

ב"רפאנו"– נשאל לפני התפילה אם יש חולים או חולות שנרצה

להתפלל בעבורם, אפשר להכין רשימה או לכתוב על הלוח ולהתפלל

כל אחד ואחת לרפואתם במהלך התפילה.

בתפילת עמידה יש הרבה "כוריאוגרפיה" – אם היינו מתפללים דרך

הגוף – איזו תנועה היתה בשבילי תפילה?

יחידות לימוד על כל אחת מהברכות אפשר למצוא באתר מיתרים

בקישור.

אודות, פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה בקישור.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=17649#7,135,51460,920
https://meitarim.org/study-units-topic/all-my-bones-will-tell/














בסידור שלנו מופיעים שערי תפילה לאחר שער

שחרית (עמ' 64-82). בחרו שיר אחד שיהיה שיר של

יום של כל יום בשבוע.

אודות שיר של יום באתר ויקיפדיה, בקישור.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%95%D7%9D








תפילה לשלום המדינה היא הזדמנות לדבר גם על חדשות היום בקצרה. ניתן

לבחור יום בשבוע שבו אחד או אחת הילדים נותן עדכון חדשות קצר (או

המורה) ולאחריו שרים את התפילה לשלום המדינה.

תפילה לשלום המדינה היא הזדמנות לתפילה של ה"קהילה", תפילה לא רק

על עצמי ומשפחתי אלא על החברה. באחד הימים ניתן להקדיש זמן לכתיבת

תפילה של כל אחד ואחת מהילדים על הקהילה, החברה או המדינה. כל יום

ילד או ילדה אחרים יקריאו את תפילתם.

אפשרות שניה היא לכתוב ביחד תפילה קבוצתית על המדינה. אפשר לאסוף

מהילדים את תפילותיהם ומתוך התפילות השונות להרכיב ביחד תפילה

כיתתית לשלום המדינה והחברה בתוכה. 

ראו ביצועים שונים לתפילה. בביצוע בת אלה וניצן בירנבאום (קישור ורוד),

בביצוע חזני – עמיר בניון (קישור ירוק), בלחן לילדים (קישור תכול).

ר' השיר "נולדתי לשלום" בשער אל המקום – שירי שחרית בסידור עמ' 69

על גלגולה של התפילה לשלום המדינה באתר הספריה הלאומית בקישור.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=_8Mrwxh6vxY&ab_channel=iTaLAM.org
https://www.youtube.com/watch?v=85srs-7BDnM&ab_channel=AmirBenayoun%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9F
https://blog.nli.org.il/remembranceday/
https://www.youtube.com/watch?v=AByRv_qR9co&ab_channel=Batella%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%9C%D7%94


תלמידים יכולים לספר על מישהו ממשפחתם (בן/בת דוד, אח

גדול וכד') שמשרת/ת בצבא ובאיזה חיל, או היכן שירתו

ההורים ומה עשו בשירות? אפשר גם לתת לקבוצת תלמידים

במשך שבוע לספר בכל יום על חילות שונים שיש

בצבא+תמונות (זו משימה שיכולה לפעמים להתאים ולהעצים

תלמידים מסויימים שמתחברים לעניין הצבאי ופחות

מתחברים לפעילויות אחרות), בעיקר סביב הימים הלאומיים.

אפשר גם לארגן חבילה מילדי הכיתה עם דברים טעימים

לחיילים/ות.

ר' "תפילת הדרך לחיילים" בשער אל המקום שירי שחרית

בסידור בעמ' 70.

אודות פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה בקישור.

ראו את התפילה בביצוע החזן הצבאי שי אברמסון (בלחן

השיר אל ארץ צבי).

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=hOErXxk2-fo&ab_channel=ShaiAbramson-OfficialChannel
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=4241#3,138,7879,74


אפשר בכל יום של ספירת העומר לראות את הסרטון של כאן

העדכני על כל יום. ראו קישור.

בכל יום כל ילד וילדה צריכים להביא משהו במספר של אותו

יום. אפשר גם לחלק את הספירה בין כל הילדים, כך שכל יום

מישהו אחר יהיו אחראים על הספירה של אותו היום (למשל 2

כפתורים, 39 עדשים וכו').

נכין לוח ספירת העומר ונציין עוד דברים שיש לנו בחיים כמו

המספר של הספירה של אותו היום (למשל 4 - כל ילד וילדה

יגידו איזה 4 דברים יש להם בחיים, למשל אחים, נדנדות

בפארק וכו')

על ספירת העומר בויקיפדיה בקישור הסגול.

על ספירת העומר באתר מטח בקישור התכול.

על טעם ספירת העומר באתר קולך בקישור הירוק.

סוד ספירת העומר מאת הרבה דליה מרקס בקישור הורוד.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://www.youtube.com/watch?v=n8f6_sH8RhI&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3158
https://www.kolech.org.il/he/beit-midrash-he/921-whats-the-use-in-counting-the-omer.html
https://www.dalia-marx.com/%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%95%D7%9C%D7%92-%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8/


ראש חודש – על מערכת השמש – סרטון של הטלויזיה החינוכית

ונאסא.

חגים – ניתן להיעזר בשער מעגל השנה בסידור ולפי החג הקרב

לשיר ולהפעיל בהתאם. עמ' 130-187.

ר' השיר "אני רוצה תמיד עיניים" בשער אל המקום – שירי

שחרית בסידור עמ' 69.

אודות פירוש ונוסחים באתר הפיוט והתפילה בקישור.

שירה ולווי מוסיקלי של אחיה ורועי פרינס לכל תפילת ההלל

בקישור.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=Bfg1xSjU4sM&ab_channel=%D7%90%D7%97%D7%99%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%A1
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=4312#7,135,21983,920
https://www.youtube.com/watch?v=2W9R5BDCLgc&ab_channel=%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA%2C%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%94%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94














ראו בתפילת "מודה אני" לעיל עמ' 19.

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=YQ5f1OMFFL0&ab_channel=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99


 

נכתוב ברכת הכתה משותפת. בשלב הראשון כל אחד

ואחת יכתבו מה התפילה שלהם לכיתה. אחר כך נשתף

בכיתה ונכין "קבוצות של תפילות" לפי נושא. כל קבוצה

תנסח את התפילה ונאחד את התפילות יחד ונתלה

בכיתה.

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=NtNcDS2r1Fc&ab_channel=UziHitman-Topic


נשים לב לאקרוסטיכון בשיר. מי יכולים למצוא?

רמז: שימו לב לשמו של המחבר.

נלמד יחד את הפיוט שורה אחר שורה. 

ניתן להשתמש בהפעלות לילדים ולשמוע ביצועים

לפיוט באתר 'בואו לגני' בקישור. כולל ביצוע של

הפייטנית נטע אלקיים בגרסת מקור וקריוקי. 

ביצועים שונים לפיוט, אודות ופירוש הפיוט באתר

הפיוט והתפילה בקישור.

 

מצורפים ביצועים שונים לשיר. שיר

למעלות של יוסף קרדונר בביצוע להקת

שבע (בתכול), אשא עיני – עוזי חיטמן בלחן

ר' קרליבך (בורוד).

לביצוע של עוזי חיטמן ניתן להוסיף תנועות

ידיים לפי המילים.

ביצועים שונים למזמור ופירוש באתר

הפיוט והתפילה בקישור.

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

האם אפשר להרגיש את אלוהים? האם

אנחנו מרגישים אותו? מתי? האם דווקא

כשאנו לבד או כשאנו עם אנשים? מה זה

האלוהים הזה שאנו מרגישים?

האם היה רגע שבו הרגשנו את אלוהים?

מתי? למה?

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=2N8X-_8fV3I&ab_channel=%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?songid=130#21,72,275,101
https://gani.piyut.org.il/page/18891?lang=he
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=962#41,100,3552,490
https://www.youtube.com/watch?v=hlCUTwruDZw&ab_channel=GlobalevProductions
https://www.youtube.com/watch?v=rbq1wy9TtOc&ab_channel=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99%D7%97%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%9F-UziHitman


·מה הקשר בין מתי שהלב הבוכה ל"שמע ישראל"?

האם יש קשר בין בכי לצורך שנשמע? מדוע שמע

ישראל עלול לעורר בכי? מה המשפט שמע ישראל

מעורר בכם ובכן?

האם לפעמים אנחנו מרגישים לבד? מה עוזר לנו?

איך נוכל לעזור לאחרים כשהם מרגישים לבד?

 

 

בחגיגות שנות ה-70 למדינת ישראל הוסיפו

עוד בית לשיר. מה מוסיף הבית החדש על

השיר שהיה? האם תרצו להוסיף גם אתם

עוד בית לשיר? מה תכתבו בו?

·מצורפים ביצועים שונים לשיר – בביצוע

של חלב ודבש באירויזיון 1979 עם בית

בערבית (בתכול), והשיר 'הללויה' בחגיגות

ה70 לישראל עם בית חדש ונוסף בביצוע

גלי עטרי ועדן בן זקן (בורוד).

על השיר באתר ויקיפדיה בקישור.

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=PhFhvhBmzow&ab_channel=TRony34
https://www.youtube.com/watch?v=-l2mJH3WKfk&ab_channel=TheJewishVoice
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%94_(%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%9C_%D7%97%D7%9C%D7%91_%D7%95%D7%93%D7%91%D7%A9)


 

שלום – תמר אדר ז"ל קוראת

את שירה בקישור. 

 

 

ניתן לשלב שיר זה בחורף במהלך

התפילה, אחרי תפילת עמידה.

בקישור אביהו מדינה מבצע את

השיר שהלחין.

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נלמד יחד את הפיוט 'רפא צירי'. ניתן

להעזר באתר 'בואו לגני'– על הפיוט

והפעלות לילדים ללימוד הפיוט – וביצוע

של הרב דוד מנחם בגרסת מקור עם ילדים

וגרסת קריוקי בקישור.באתר מוצעות גם

הפעלות לילדים. 

את רפואתם של מי אנו מבקשים היום? ר'

תפילה תפילת עמידה לעיל. עמ' 45.

נדון/נחווה/נשאל/ניצור 

https://www.youtube.com/watch?v=i8uv4BfwzWw&ab_channel=avihumedina
https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/song/pages/song.aspx?SongID=213#1,13,287,91
https://gani.piyut.org.il/page/18898?lang=he
https://www.youtube.com/watch?v=6NpeOUFPHOA&ab_channel=%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%95-%D7%A7%D7%A1%D7%9D%D7%A9%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8


בשיר המשורר משתמש בעיניים כדי להלל את

העולם. בואו נחשוב על חושים נוספים שלנו שדרכם

נוכל להלל את העולם.

משחק החושים והניחושים – המורה תביא חפצים,

אוכלים ודברים עם ריחות שונים – ובעצימת עיניים

דרך חושים אחרים ננסה לחוש את העולם ולזהות.

מערך שיעור על השיר לכיתות הגבוהות יותר מאתר

בארי, הרטמן בקישור.

בביצוע בת אלה עם גיא מינטוס וסימפונט רעננה

(בתכול), בביצוע שלמה ארצי (בורוד).

 

 

ניתן לשלב שיר זה בתפילה לשלום המדינה

וגם להתייחס אליו בקשר לתפילת עמידה

"שים שלום".

מצורפים ביצועים שונים- המקור של להקת

סקסטה (בתכול) וביצוע של רינת גבאי עם

ילדים. (בורוד).

      ·

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=O6Jr_9BkA3o&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=0qVN9tvVNUk&ab_channel=%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=BTGX814bpmg&ab_channel=Batella%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%9C%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=ccheF3NqoSw&ab_channel=ShlomoArtzi-Topic
https://heb.hartman.org.il/so-full-of-beauty-nathan-zach/


ניתן לקרוא שיר זה ולהשוות לנוסח

המסורתי בעמ' 55. מה מוסיף לנו כל

נוסח?

נדון/נחווה/נשאל/ניצור



נשיר את השיר ובכל שורה ילד או ילדה

אחרים ישירו. את הפזמון נשיר יחד.

איך כותבים שיר פליאה? נכתוב שיר פליאה

הייקו – וכל אחד ואחת יצרו ניגון מיוחד

משלהם. מהי שירת הייקו ראו כאן.

נעמי שמר כתבה את השיר על בסיס כתביו

של רבי נחמן מברסלב. ראו עוד בקישור על

הקשר בין השיר לכתביו של הרב. 

על יציאה לטבע ותפילה ראו התכווננות

לתפילה בעמ' 11.

 

 

ניתן לשלב בשיר תנועות ידיים.

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

"אין לראות את הדברים היטב אלא בלב בלבד, כי

הדבר החשוב באמת סמוי מן העין"( אנטואן דה

סנט-אכזופרי,  מתוך הספר "הנסיך הקטן") האם יש

בחייכם אותם דברים החשובים לנו באמת, שסמויים

מן העין? מהם? מה היינו רוצים להתפלל על דברים

אלו?

בקישור (התכול) תוכלו לשמוע את יונה וולך

מקריאה את שירה ותוכלו להקשיב לשיר בביצוע

עלמא (בקישור הורוד).

 

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://soundcloud.com/user-783681016/zfdjpsrb9dmo
https://www.youtube.com/watch?v=Xe4H1sCCAJo&ab_channel=OldIsraeliSongs%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A5%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
https://www.zusha.org.il/interpretation/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95-%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%95
http://www.pitgam.net/data/%5B%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9F+%D7%93%D7%94+%D7%A1%D7%A0%D7%98-%D7%90%D7%9B%D7%96%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%5D/1/1/0/
https://www.youtube.com/watch?v=orJeO_xRlAQ&ab_channel=yairqedar
https://www.youtube.com/watch?v=dEDp45cIWGk&ab_channel=matanman


נלמד על דמות - הזדמנות ללמוד על דמותה של חנה

סנש. עוד על דמותה כאן.

על גלגוליו של השיר אפשר לקרוא באתר הספריה

הלאומית. קישור מצורף.

בסוף הסרט 'רשימת שינדלר' עלו כל הניצולים

לקברו של שינדלר להניח אבל על קברו. בגרסא

הבינלאומית השיר 'ירושלים של זהב' התנגן ובגרסה

הישראלית השיר 'הליכה לקיסריה'. בקישור השיר

בביצוע נתנאלה מתוך סיום הסרט רשימת שינדלר

שבו ניצולי שינדלר עולים לקברו (לא לצפיה לילדים

קטנים).

 

דו שיח בין העננים לשמש- מה אתם יותר

אוהבים עננים או שמש – למה?

כתבו דו שיח כזה בהתאם לעונת השנה –

מה בעיניכם מיצג כל עונה? האם זו חיה?

צמח? אנשים מסוימים? מקום מסוים?

מצאו שתי דמויות שישוחחו בינהן שכל

אחת מיצגת עונה אחרת. מה יגידו אחת

לשניה?

המחיזו – שאחד או אחת הילדים יהיו

השמש והשני/ה עננים. הוסיפו מילים

שאינן כתובות בשיר. מה אומרים הם זה

לזה?

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

 

מצורפים שלושה ביצועים ולחנים ל'אילו

פינו'. שלמה גרוניך (בתכול), יונתן רזאל

(בורוד) ועלמא (בירוק). מה ההבדל בין

הביצועים השונים? איך זה משנה את

התוכן בעינכם? לאיזה ביצוע אני

מתחבר/ת יותר? למה?

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=K7pz_uVigXg
https://www.youtube.com/watch?v=uOPMO1u1_Oo&ab_channel=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F%D7%A8%D7%96%D7%90%D7%9C-YonatanRazel
https://blog.nli.org.il/giborot-eli-eli/
https://www.youtube.com/watch?v=J8Ha3kC4GjE&ab_channel=matanman
https://www.youtube.com/watch?v=8f507ih4-qY
https://www.youtube.com/watch?v=qbCU6sPWR_Q&ab_channel=%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%AA
https://www.palmach.org.il/memorial/fighterpage/?itemId=1053


·נלמד יחד את הריקוד לשיר 'אדמה

Just ושמיים' בקישור מתוך

Jewish Dance (בתכול).
השיר 'אדמה ושמיים' מושפע

מהמסורת האינדיאנית. בסרטון

המצורף נעשה הצצה למוסיקה

אינדיאנית-דתית ולהבעת תפילה

ותודה בתרבויות אחרות (בירוק).

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

·אילו מתנות, לאו דווקא חומריות,

יש לנו בחיים?

נכין מתנות לחברים או לבני

משפחה. מה אנחנו יכולים

להעניק מעצמנו למי שחשובים

לנו? נכין את המתנה עצמה או

תלוש למתנה (למשל חיבוק/ציור

או פסל/כוס קפה להורה/עזרה

בש"ב לחבר/ה וכדומה).

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=G_mSp3EctxI&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%AA-SacredSinging
https://www.youtube.com/watch?v=K6V0DRv6CuM
https://www.youtube.com/watch?v=tHLmPRZ7Qj4
https://www.youtube.com/watch?v=ZwX7GdiTTXw
https://www.youtube.com/watch?v=GQOFdm3bCzw&ab_channel=%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99


מאיפה הגענו? איפה נולדו ההורים שלנו? וסבא

וסבתא? 

נצבע יחד מפת עולם, כל אחד ואחת יסמנו מאיפה

משפחתם הגיעה, נביא תמונה של ההורים או

הסבים והסבתות בצעירותם ונדביק על המפה.

(אפשר בכל יום להקדיש לכמה ילדים אחרים)

נראיין מי מהמשפחה על סיפור ההגעה לארץ. בכל

יום נשתף בסיפור אחר.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=qElqp7mNc8g&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA




ניתן ללמוד את השיר בשפת הסימנים בקישור השיר.

נעשה משחק בכיתה –קצה אחד של הכיתה יהיה 'מאוד'

וקצה שני 'בכלל לא' (מומלץ לתלות שלט בכל קצה). המורה

תכריז כל מיני היגדים לגבי דברים שאנחנו אוהבים או

מאמינים בהם. כל הילדים יעמדו בכיתה בהתאם לכמה הם

מסכימים עם ההיגד. אפשר להתחיל מדברים פשוטים (כמו

אני אוהב/ת מילקי) ולהגיע לדברים יותר מורכבים בהתאם

לגיל (אני מאמין בביאת המשיח). נבקש כל פעם מכמה

ילדים להסביר למה הם עומדים היכן שהם עומדים. מדוע

מסכימים יותר או פחות. ננהל על כך דיון. נחזור אל השיר

בסוף הפעילות, האם השיר מקבל משמעות נוספת? איך

הוא רלבנטי לכיתה שלנו?

ניתן לצפות בסרטון על השיר בעברית ובערבית, אהוד בנאי

וג'יש - איזה משמעות שתי השפות מוסיפות לשיר? 

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=UPrkr-KJxxY&ab_channel=Reuvenibrothersofficial
https://www.youtube.com/watch?v=X3y9wm32LVs&ab_channel=RimaPopov
https://www.youtube.com/watch?v=hrITUUHCTPE&ab_channel=%D7%90%D7%94%D7%95%D7%93%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99


מהי אותה רוח גבית – "הרוח הנושבת בגבי"? מה

יש באותה רוח? איך היא עוזרת לנו לשנות, להגשים

חלומות, לנצח?

בסרטון שלומי שבת עם מפיקי ישראל בהקלטה

מהבתים במהלך הסגר הראשון של הקורונה – ניתן

לפתוח דיון על תחושותינו במהלך התקופה של

הקורונה – האם היתה לנו 'רוח' שדחפה אותנו

להתמודד עם התקופה? מה היא היתה?

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=nli5tcVRjG4&ab_channel=%D7%9C%D7%99%D7%A8%D7%9D%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=F_MOV87ow8M&ab_channel=shlomishabatofficiaI


 

במזמור "יגדל" למדנו את שלושה עשר העיקרים

של הרמב"ם. אחד מהם הוא "אני מאמין באמונה

שלמה וכו'" (עוד לגבי עיקר זה ניתן למצוא בשער

מעגל השנה ביום הזיכרון לשואה עמ' 168-169

בסידור). האם יש דמיון בין האמירה "יום יבוא"

בשיר הזה ל"אחכה לו בכל יום שיבוא" ב'אני

מאמין'? האם יש הבדל? כשאתם ואתן מדמיינים

את אותו היום הנכסף שיבוא – איך הוא נראה?

אפשר להביע זאת בכתב, בע"פ ובציור.

 

ר' הפתיחה לסידור בשער

שחרית עמ' 19.

.
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נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=LRAYJd9ji7Q&ab_channel=DanAlmagor
https://www.youtube.com/watch?v=pS2_JZtA5Qc&ab_channel=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94Yonina


נפקח את העיניים ונסתכל סביב – האם ראינו

מעשה חסד אנושי קטן הבוקר בדרך לבית ספר?

ואולי השבוע? איפה? בבית? ברחוב? בבית הספר?

ואילו מעשים טובים נוכל לעשות אנחנו?

לימוד על דמות – נוכל ללמוד על דמותה של

המשוררת נעמי שמר. עוד על דמותה כאן.

 

 

השיר "שבט אחים ואחיות" מתכתב עם פס' מולחן זה. מה

זה אומר במובן העמוק "שבט אחים ואחיות"? מי נכלל

בשבט שלנו? מה הכוונה שכל העם היהודי הם כמו אחים

ואחיות? ומה יחסנו לעם היהודי שלא חי בישראל? 

באילו מובנים אנחנו, בכיתה, כמו אחים ואחיות? ומה זה

אומר במובן העמוק "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים

גם יחד"? מה זה לשבת יחד? ומה נחוץ כדי שיהיה לנו

בכיתה טוב ונעים לשהות יחד?

אפשר להציע שהתלמידים יציעו לשיר תנועות.

מצורפים שלושה לחנים: של אברהם פריד (בתכול), של

להקת שירו-שיר (בורוד), ושל יוריק בן דוד – הלחן

הקלאסי (בירוק).
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נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=vTC5AvMhZ68&ab_channel=%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=iDm8MRPAupo&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://blog.nli.org.il/shemer-biography/
https://www.youtube.com/watch?v=jkP6FgFkD5I&ab_channel=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%93
https://www.youtube.com/watch?v=aopj4gqqwDI&ab_channel=%D7%92%D7%9C%D7%A4%D7%96-galpaz


אנו קשורים אלו באלו יחד - נעשה סבב מילה טובה,

הראשון יחזיק פקעת צמר ויגיד מילה טובה לחבר

בכיתה ויזרוק לו או לה וכן הלאה. כשכל הכיתה

תהיה רקמה אחת נוכל לשיר יחד את השיר "יחד".

ניתן לשוחח ולהעלות דוגמאות על הכוחות העוצמה

והחוסן שיש לנו בהתמודדות עם קשיים מסויימים

כאשר אנו נמצאים יחד עם משפחה או חברים,

לעומת התמודדות עם אותם קשיים לבד. ("טובים

השניים מן האחד").

 

אילו כוחות יש בי? נעשה רשימה של כוחות

שיש בכל אחד ואחת מאתנו.

בהרבה ספרים וסרטים אנחנו פוגשים

דמויות עם כח על: אילו דמויות כאלה אתם

מכירים? מה זה כח על? האם יש לי כח על?

האם הייתי רוצה שיהיה לי כח על? אם כן,

איזה? והאם באמת צריך כח על? מה

ההבדל בין כח על לפשוט 'כח'? האם אפשר

להסתפק בכח רגיל כדי להצליח להשיג מה

שאנו רוצים? איך נייצר לעצמנו עוד כח?

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

כיצד רודפים שלום?

מה המשמעות של לסור מרע ולעשות טוב?

כיצד אנחנו יכולים בכיתה לעשות את אלו?

אפשר להכין חוזה כיתתי של שמורכב גם

מדברים שיעשו טוב לכיתה, וגם מדברים

שכדאי לסור מהם כיוון שעלולים להרע

לכיתה.

מצורפים שני ביצועים לשיר- ביצוע של

עמיר בניון וביצוע של שולי נתן ורוחמה רז.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=FBND6s5M0bg&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=EPoMXUx_yo8&ab_channel=Batella%D7%91%D7%AA%D7%90%D7%9C%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=BceOUoW__b4&ab_channel=nevelasorpr
https://www.youtube.com/watch?v=-LDUHswbS7o&ab_channel=OldIsraeliSongs%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A8%D7%A5%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94


נדבר על סוגי חיוכים שונים. האם אנחנו מחייכים

עם הפה? עם העיניים? איך אנחנו מחייכים כשיש

לנו מסיכה על הפנים? האם אפשר לחייך ככה?

סדנת צחוק – צחוק, אפילו מאולץ, יכול לשחרר

הרבה מתח ולהוסיף לבריאות. אפשר לעשות עם

הילדים בבוקר כמה דקות של סדנת צחוק. בקישור

דוגמא לסדנא.

מצורפים שני ביצועים לשיר: של חוה אלברשטיין

(בתכול) ומתוך ערוץ הופ (בורוד).

 

 

מה ההורים שלכם שותלים בכם? נקדיש את

התפילה השבוע למחשבה על ההורים שלנו.

האם יש משפט קבוע בבית? אילו ערכים

ההורים מנחילים לנו? אילו ניגונים?

מידע על השיר אפשר למצוא בקישור.

לימוד על דמות – אפשר להקדיש כמה

דקות ללימוד על מי היתה פניה ברנגשטיין.

אפשר לבקש מהתלמידים ללמד על דמותה.

מידע על דמותה אפשר למצוא כאן.  

 

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=C_yuDe2b3Gc&ab_channel=YehuditRavitzChannel
https://www.youtube.com/watch?v=EE6g62m5jB8&ab_channel=%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5%D7%94%D7%95%D7%A4%21
https://www.gavisho.com/%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=H1kTYELJ8wE&ab_channel=ItaiVered
https://www.youtube.com/watch?v=M57QJaQFsxQ&ab_channel=guyasp


בשבוע תודה למורה אפשר לשמוע את השיר ולשאול

מה חשוב לנו שיהיה במורה שלנו? האם גם אנחנו

מורים של אחרים? על מה אנחנו מודים למורים

שלנו?

נכין ברכות למורות ולמורים משמעותיים בחיינו,

בבית ספר ומחוצה לו.

 
נדון/נחווה/נשאל/ניצור

https://www.youtube.com/watch?v=1pFa5UAOfro&ab_channel=nevelasorpr





























































































































































































































