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 תכנים דתיים בספר "צועדים בדרך המלים ג'"

 

 

 

הספר הוא השני בסדרת הספרים "צועדים בדרך המלים". עותקים אלקטרוניים של הספרים האלה נמצאים כאן: 

-heshbon.co.il/146549/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-http://www.pashut

%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99 . 

 

: קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור. לכן, ד השפה העבריתספר ללימוהספר, כפי שמצויין על הכריכה שלו, הוא 

 הפתיע אותי לגלות שחלק גדול מהתכנים שמופיעים בו קשורים בדת, במצוות, בתפילות, באלוהים, ובמסורת

 : הבאות הפניותאת ה. כמו כן, מצאתי בספר )פירוט להלן(

ם מהמנהגים הקשורים בדת הפניה לספר "קיצור שולחן ערוך", המתואר כ"ספר שכתובים בו כל הדיני .א
 19ישראל" ושניתן למצוא בו "מנהגים וחוקים הקשורים בראש השנה ובשאר חגי ישראל" )ההפניה בעמ' 

 בספר הלימוד שעליו מדובר(.
אתר  -- http://www.daat.ac.il/index.aspx --הפניה לאתר "דעת" )מוכר גם כ"דעת לימודי יהדות ורוח"  .ב

 של מכללת הרצוג ללימודי יהדות(.
 

 

 )ההערות בסוגריים מרובעים הן שלי(:התכנים הדתיים פירוט 

 

 :19עמ' 

  (.24"בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון ותרועה" )ויקרא כ"ג 
  (.1"יום תרועה יהיה לכם" )במדבר כ"ט 
  מלכנו".תפילת "אבינו 
 ."המצווה המרכזית בראש השנה היא לשמוע תקיעת שופר" 
  לפי האמונה היהודית ראש השנה הוא "יום הדין", היום שבו אלוהים שופט את בני האדם על מעשיהם"

בשנה שחלפה. לכן בני האדם מתחרטים על מעשים רעים שעשו, מבקשים סליחה ומתחייבים לתקן את 
 התנהגותם".

  הקשורים בראש השנה ובשאר חגי ישראל אפשר למצוא בספר הנקרא "קיצור שולחן "מנהגים וחוקים
 ערוך". זהו ספר שכתובים בו כל הדינים והמנהגים הקשורים בדת ישראל".

 

 :20עמ' 

 :שאלות שונות המתייחסות לציטוטים ולתפילה מהעמ' הקודם, כולל 
  . כיצד כתוב בתפילה ]התלמידים נדרשים לענות במילה אחת[:1"
 "האבא שלנו ___".  .א
   "המלך שלנו ___". .ב

 

 :21עמ' 

 ."לקראת קריאה: מה אתם יודעים על תקיעה בשופר? ספרו זה לזה" 
 :בהמשך, טקסט העוסק בתקיעה בשופר, וכולל את הנקודות הבאות 

o :לפי חכמינו, יש טעמים אחדים לתקיעה בשופר" 
 .לפי האמונה היהודית, אלוהים בראש את העולם בראש השנה 
 .התקיעה בשופר באה להזכיר לבני האדם שהעולם לא נברא מעצמו 
 .התקיעה בשופר מסמלת שאלוהים מולך על העולם 

http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99
http://www.pashut-heshbon.co.il/146549/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99
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  בראש השנה, אלוהים שופט את מעשי בני האדם בשנה שחלפה. לכן נקרא ראש השנה
בשם: "יום הדין". בני האדם חוששים ממשפט האלוהים ותקיעת השופר מעוררת אותם 

בשנה שחלפה, להתחרט על מעשים רעים שעשו ולבקש סליחה לחשוב על מעשיהם 
ממי שפגעו בהם. בני האדם מקווים שחרטה, בקשת הסליחה וההבטחה שלא לחזור על 

 המעשים הרעים תשפיע על אלוהים לרחם עליהם ולסלוח להם.
  את השופר עושים מקרן איל, בגלל שבסיפור "עקדת יצחק" אלוהים שלח את האיל, כדי

 לה אותו לעולה במקום את יצחק." שאברהם יע
 

   :22עמ' 

  מצויין: "לפי אנציקלופדיה "דעת" ולפי אנציקלופדיהynet את "אנציקלופדיה יהודית דעת" אפשר לראות[ ."

עת" הוא, כאמור, אתר של מכללת . האתר "דhttp://www.daat.ac.il/encyclopedia/index.aspכאן: 

 הרצוג ללימודי יהדות.[
  :שאלות על הטקסט מהעמ' הקודם. כולל 

o "3 ,"מה באה התקיעה להזכיר לבני האדם?" ]פה כבר לא טרחו לכתוב "לפי האמונה היהודית .
 או "לפי חכמינו"...[ 

o "4"?מה מעוניינים בני האדם להזכיר לאלוהים בשעת התקיעה . 
 

 :29עמ' 

 ש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו... כי ביום הזה יכפר עליכם..." "בחד
 (.29-31)ויקרא ט"ז 

 :במחזור ליום הכיפורים בתפילת "נעילה" כתוב" 
 שא נא          אנא אל נא

 חמל נא              סלח נא
 כפר נא."              רחם נא

  ישראל?"כיצד חוגגים על פי מסורת 
o  מצווה מרכזית ביום הכיפורים היא הצום. בערב יום הכיפורים לפני שקיעת החמה אוכלים ארוחה

 מפסקת ולאחריה מתחיל הצום.
o .בערב יום הכיפורים נוהגים לבקש סליחה ומחילה מכל מי שפגענו בו או ממי שנפגע מאיתנו 
o ."התפילה האחרונה ביום הכיפורים נקראת "תפילת נעילה 

 הנ"ל. לדוגמה: שאלות על 
 . מה צריך האדם המאמין באלהים לעשות, כדי שאלהים יסלח לו?"3"

 

 :30עמ' 

 השיר "סליחה" מאת יעקב סתר. 

 הנה הבית הראשון, לדוגמה:

 

 "אלוהים השומע את כל העולם,

 זה אני הקורא בשמך.

 עשה נא טובה ומסור לכולם

 שאני מבקש סליחה.

 סליחה מאמא וסליחה מאבא

 ומכאוב. על כל צער

 אני מבטיח שלהבא 

 אהיה תמיד ילד טוב!"

 

 :31עמ' 

 :שאלות על השיר הנ"ל. לדוגמה 

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/index.asp
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אין יום הכיפורים מכפר, עד שירצה את  –. חכמינו זכרם לברכה אמרו: "עברות שבין אדם לחברו 1"
 חברו".

 א. הסבירו את כוונת האמירה.
 ב. האם יש קשר בין השיר לבין אמירת החכמים?"

 

 :34עמ' 

  בסכת תשבו שבעת ימים. למען, ידעו דרתיכם, כי בסכת הושבתי את בני ישראל, בהוציאי אותם מארץ"
 (.42-43מצרים" )ויקרא כ"ג, 

 

 : 8-37עמ' 

 .התורה מצווה לשמוח בסוכות בנוסף על הישיבה בסוכה 

 ."בספר דברים כתוב: "ושמחת בחגיך והיית אך שמח 
  'תה משרד החינוך ואתר "דעת". ]את אתר "דעת לימודי יהדות מצויין כי הטקסט "מעובד לפי א 38בעמ

 .[http://www.daat.ac.il/index.aspxורוח", של מכללת הרצוג ללימודי יהדות, אפשר לראות כאן: 
 

 :40עמ' 

 מדבר(."ביום השמיני עצרת תהיה לכם. כל מלאכת עבדה לא תעשו" )ספר ב 

  .'הסבר מפורט על "שמיני עצרת"/"שמחת תורה", על הקריאה בתורה, על חלוקת התורה לפרשות וכו
 מצויין כי הטקסט לקוח מתוך אנציקלופדיה יהודית "דעת". 

 ."בשמחת תורה אנחנו שמחים על שזכינו להשלים את קריאת התורה כולה" 
 

 :2-41עמ' 

 :שאלות על הנ"ל. לדוגמה 
o  תורה"?""מי הוא "חתן 
o "?"מי הוא "חתן בראשית" 
o  "?מדוע חילקו את התורה לפרשות" 

 

 :79עמ' 

  ,הייתי עדה לעוף המתחזה לפצוע בחולות ניצנים. פסענו לאטנו בחול בין שיחי רתם ועצי אשל נמוכים"
כשלפתע פרצה מתוך השיחים חגלת סלעים עם כנף שמוטה, והשמיעה קריאות אזהרה לגוזליה, 

רציתי להבהיר  –שם בתוך הסבך. קינאתי בשלמה המלך שידע את שפת בעלי החיים -שהסתתרו אי
 שאין לנו כוונות רעות..."  לחגלה

]פה אני לא מזהה תוכן דתי בעייתי במיוחד, אבל בכל זאת: אם היו משקיעים פחות בשלמה המלך, אולי 
. ואם אני מצפה ממישהו להכיר ולהסביר את אפרוחים, אלא גוזליםהיו מבחינים בכך שלחוגלות אין 

 זה מבית הספר.[ --ההבדל 
 

 :80עמ' 

 ?".גוזליה: "באיזו תחבולה משתמשת החגלה כדי להגן על שאלות על הנ"ל, כולל

 

 :84עמ' 

 ."הכותרת: "שבת המלכה 

  רבי חנינא היה מתעטף בבגדים נאים היה עומד עם כניסת השבת ואומר: "בואו ונצא לקראת שבת"
 מלכתא" )מסכת שבת קי"ט(.

 

 :85עמ' 

 ו אשר ברא אלוהים לעשות" )בראשית "ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכת
 (.3ב 

http://www.daat.ac.il/index.aspx


4 
 

 ?כיצד חוגגים על פי מסורת ישראל" 
o .בערב שבת מדליקות הנשים נרות ומברכות עליהם 
o .בארוחת ליל שבת מקדשים הגברים על היין 
o ".שבת הוא יום מנוחה 

  בספר בראשית כתוב שאלוהים קידש את היום השביעי. השלימו את המשפטים שלהלן בעזרת מלים"
 נוספות מהשורש קד"ש )היעזרו במחסן המלים(: ..." 

 ]מחסן המלים: קידוש, קדוש, קדושה, מקדשים, קודש.[
 "2 :השלימו לפי הדוגמה . 

 ו: אומרים בעברית של ימינ             כתוב בעברית של התורה:
 ברך.                                                    ויברך 
 ___"                                                    ויקדש

 "3ו' ההיפוך".-. ב. פתחו את ספר "שמות" וכתבו דוגמאות אחדות לשימוש ב 
 

 : ]הנושא הוא שאלות על השיר "שבת המלכה" של ביאליק.[87עמ' 

 "3 לפי האמונה היהודית שני מלאכים מלווים את האדם עם שובו מבית הכנסת בערב שבת. כיצד מכנה .
 אותם הדובר?" 

 

 :88עמ' 

  (.1-2"שלח לחמך על פני המים כי ברב הימים תמצאנו" )קהלת י"א 
 

 :89עמ' 

 ."טקסט שכותרתו "מנהגי צדקה בעדות ישראל 

 ביותר. נסו להסביר מדוע. חשבו על סיבות שונות." ""מתן בסתר" נחשב למעשה צדקה בדרגה הגבוהה 
 

 :90עמ' 

 ."הכותרת היא "חנוכה 

  אנטיוכוס ציווה על היהודים: "לחלל שבתות וחגים, לטמא מקדש וקדשים, לבנות במות והיכלות ופסילים"
ולהקריב חזירים... להניח את בניהם בלתי נימולים לשכוח את התורה"... ואשר לא יעשה כבר המלך 

 יומת" )ספר המקבים(.
 .)ויקרא מתיתיהו: כל המקנא לתורה והנאמן לברית ילך אחרי" )ספר המקבים" 
 ?כיצד חוגגים על פי מסורת ישראל" 

o מדליקים נרות 
o .מניחים אותם על אדן החלון, כדי לפרסם את הנס 
o .שרים את השיר "מעוז צור" לאחר ברכת הנרות 
o וסופגניות, משום שאותיות המלה שמן חוזרות בחג  אוכלים מאכלים מטוגנים בשמן כגון לביבות

 –חשמונאי; במספר ימי החג  –זה פעמים אחדות: נס פך השמן; בשם משפחתו של מתיתיהו 
 שמונה."

 :91עמ' 

 :תרגילים ושאלות על הנ"ל. לדוגמה 
 . העתיקו רק הגדים שמסבירים מהי גזרה: ..." 1"

 

 :114עמ' 

 האגדה" מאת ביאליק ורבניצקי. הסיפור על חוני המעגל, מתוך "ספר 
 

 :115עמ' 

 :שאלות על הנ"ל. לדוגמה 
o "2.בפעם הראשונה התפלל חוני לאלהים אבל אלהים לא הוריד גשם . 

 א. מה עשה חוני כדי לשנות את החלטת האל?
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 ב. מה אומר חוני על הקרבה בינו לבין אלהים?"

o "4 ,תלמידיו של חוני המעגל פנו אליו . אלהים נענה לחוני וירדו גשמים. מדוע בסופו של דבר
 בבקשה שהגשמים יפסקו?"

 

 :6-175עמ' 

 פסקאות. 6-ציטוטים ממגילת אסתר בהיקף של כ 
 

 :179עמ' 

 :שאלות ותרגילים. לדוגמה 
o "1 התבוננו בציור וקראו את המסופר בפרק ז' במגילת אסתר: "ויבא המלך והמן, לשתות עם .

ואויב המן הרע הזה. והמן נבעת מלפני המלך אסתר המלכה. ... ותאמר אסתר, איש צר 
 והמלכה. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המלך."

o "2"?מי הם היושבים סביב שולחן המשתה . 
o "3"?איזה משפט מפרק ז' בחר הצייר לצייר . 
o ?כיצד חוגגים על פי מסורת ישראל" 

  :בליל פורים ובפורים.קוראים את מגילת אסתר פעמים 
 .מרעישים ברעשן בשעת קריאת המגילה בכל פעם שמוזכר שמו של המן 
 .נותנים משלוח מנות איש לרעהו 
 .מחלקים מתנות לאביונים 
 .עורכים סעודת פורים 
 .מתחפשים 
 ".אוכלים אוזני המן 

  במגילה: "על שום מה מתחפשים? יש האומרים משום שאסתר היתה בהתחפשות בארמון, כפי שמסופר
 "אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה"."

 

 :194עמ' 

  ,במחזור התפילות לחג הפסח כתוב: "ותתן לנו ה' אלהינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון"
 את יום המצות הזה זמן חרותנו מקרא קדש זכר ליציאת מצרים".

 ?כיצד חוגגים על פי מסורת ישראל" 
o קיימים מצוות "והגדת לבנך" ומספרים על יציאת מצרים.בליל פסח עורכים סדר. בסדר מ 
o .המצווה המרכזית בחג הפסח היא אכילת מצה בליל הסדר 
o .אסור לאכול חמץ במשך שבעת ימי החג 
o .קוראים בהגדה 
o ."נוהגים לתרום כסף לקניית צורכי החג עבור אנשים עניים. מנהג זה נקרא "מעות חטין 

 :שאלות, כולל 
 הפסח אהובות עליכם במיוחד?" . אילו ממצוות חג1"

 . כיצד דואגים לעניים ולנזקקים בפסח? קראו את הקטע מתוך המחזור."2"

 . כיצד מכונה חג הפסח בתפילה? מצאו שני שמות."3"

 . מצאו בתפילה: א. מילה נרדפת לשמחה. ב. מלים נרדפות למילה "חגים".4"

 :שאלות נוספות 
 בשם: "זמן חרותנו". הסבירו מדוע.". ראינו שבתפילה קוראים לחג הפסח 1"

 

 :195עמ' 

  פיוט מתוך ההגדה של פסח: והיא שעמדה. ברוך שומר הבטחתו לישראל. ברוך הוא ... שנאמר: ויאמר"
לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר 

 דול.יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש ג
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 והיא שעמדה לאבותינו ולנו
 שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו

 אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו
 והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם."

 :שאלות, כולל 
 . מה סיפר אלהים לאברם?"1"
 . מה הבטיח אלהים לאברם?"2"
 . התאימו לכל משפט שלהלן משפט מהפיוט:4"
 את עם ישראל בזמנים קשים.הבטחת ה' לאברם חיזקה  .א
 האויבים תכננו להשמיד את עם ישראל. .ב
 אלהים הציל את עם ישראל מאויביו." .ג

"גלשו במרשתת והקלידו: "והיא שעמדה". האזינו לכמה מהביצועים והשמיעו לפני הכיתה את הלחן 

 המקובל במשפחתכם."

 

 :196עמ' 

 :שאלות ומטלות הנוגעות לדברים שבעמוד הקודם. כולל 
o .]השלימו את המשפטים בעזרת המיליות שבמסגרת ]אל, על, בשביל, אצל" 

 __ מכת בכורות.  ן. רותם עמד __ דעתו בדיו1
 . אמא הניחה __ השולחן את צלחת הפסח.2
 . הלכתי __ המכולת לקנות יין __ ה"סדר".3
 . הנחנו במרכז השולחן גביע מהודר __ אליהו הנביא.4
 _ הגביע, כדי לראות אם אליהו שתה ממנו.". הילדים הקטנים הביטו __6

 

 :197עמ' 

  טקסט: מנהגי חג הפסח בזמן שבית המקדש היה קיים והפסח בימינו. בסוף הטקסט מצויין "לפי אתר
"דעת" ואתר "הכותל". ]את אתר "הכותל" אני לא מכיר. "דעת", כאמור, הוא אתר של מכללת הרצוג 

 (.[http://www.daat.ac.il/index.aspxימודי יהדות )לל

 

 :198עמ' 

 ."טקסט: "צלחת הפסח 

 :לשיחה ולכתיבה" 
. גלשו באנטרנט, הקלידו תצלום של קערת פסח והדפיסו. הוסיפו לתצלום חצים המצביעים לעבר כל 1

 אותו בקערת הפסח.אחד מהפריטים. ליד החץ כתבו משפט מסביר: מדוע נוהגים להניח 
 . מה תסבירו לילד המתארח אצלכם בליל הסדר על קערת הפסח?"2

 

 :200-199עמ' 

  מפי יהודי עירק". ]לא שיש לי משהו נגד סיפורים של  –טקסט: "מכתב להקדוש ברוך הוא / סיפור עם
 יהודי עיראק. אבל למה דוקא סיפור עם כותרת כזו?[

 

 :201עמ' 

 :שאלות ומטלות, כולל 
o "1.בסיפור אלהים מכונה: "ריבונו של עולם". מה פירוש המילה "ריבון"? היעזרו במילון .   

   

 :240עמ' 

 .הנושא: ל"ג בעומר 

  וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה" )ויקרא כ"ג"
15.) 

http://www.daat.ac.il/index.aspx
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 ר ומברכים: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך כל לילה, מחג הפסח עד חג השבועות, סופרים את ספירת העומ
 העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ספירת העומר".

 ."בליל ל"ג בעומר אומרים: "היום שלושה ושלושים יום שהם ארבעה שבועות וחמשה ימים לעמר" 
 

 :250עמ' 

  צרכי סעודה עושה אדם כל  –זכר לחורבן. אמרו חכמים: סד אדם ביתו בסיד ומשיר )משאיר( בו דבר מעט
תשכח  –ומשיר דבר מעט. עושה אישה כל תכשיטיה ומשירת דבר מעט. שנאמר: "אם אשכחך ירושלים 

 ימיני" )תהילים קכ"ב(. )תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא ס' דף ע"ב(."
 

 :255עמ' 

 .הנושא: חג השבועות 

 (26)שמות ל"ד  ""וחג הקציר... ראשית בכורי אדמתך, תביא, בית יהוה אלהיך 
 (.22חג שבועת תעשה לך, בכורי קציר חטים" )שמות ל"ד "ו 
 ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם.  ךציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך בקצר"ובקצרכם את ק

 (.22אני ה' אלהיכם" )ויקרא כ"ג 
  ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש.  –"ויוצאנו ה' ממצרים ביד חזקה

ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה'. והנחתו לפני ה' אלהיך והשתחוית לפני ה' 
 אלהיך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. 

 

 :256עמ' 

 :שאלות ומטלות על הנ"ל. כולל 
o "2"?א. מתי מצווים בני ישראל לעלות למקדש . 
 ו את המשפט הזה המלים שלכם: "ולא יראה את פני יהוה ריקם"".. ב. הסביר2"
 . על מה צריך להודות האיכר לה' לפי ספר דברים?"6"

 ?כיצד חוגגים לפי מסורת ישראל" 
o .קוראים את עשרת הדברות מן התורה 
o .קוראים בבית הכנסת את מגילת רות 
o .בליל השבועות נוהגים ללמוד תורה כל הלילה, זכר למתן תורה 
o .נוהגים לאכול חלב וגבינה 
o .נוהגים לקשט את בתי המגורים ואת בתי הכנסת בענפי עצים ירוקים 

"... 
 

 :257עמ' 

 מתוך משנה מסכת ביכורים ג', בקיצור קל מתוך "ספר האגדה", ביאליק ורבינצקי:

שבכרה ]שהבשילה[, "כיצד מפרישין ]מקציבים חלק מהיבול עבור[ הבכורים'? יורד אדם בתוך שדהו, ורואה תאנה 

 ..." -קושרו בגמי ]חוט אדם[ ואומר: הרי אלו בכורים כיצד מעלין את הבכורים?  –אשכול שבכר, רמון שבכר 

 


