הקדמה לפרק י (יחידה )61
ליל הסדר :מבוא
מדריך למורה
זמן הוראה מומלץ ליחידה זו 5.0 :שעות.
מטרות
הישג תושב"ע :התלמיד יכיר את המקורות בתורה למצוות דאורייתא המתקיימות בליל הסדר.
פתיחה
כדאי לפתוח את השיעור בכלי הלמידה יר"ל :יודע ,רוצה לדעת ,למדתי (אתר ברנקו וייס:
)http://brancoweiss.org.il/1055/442.htm
ניתן לעשות זאת בעבודה אישית של כל תלמיד או במליאה .בעבודה אישית של תלמיד כדאי לחלק
דף המתאים לכלי הזה (קישור) .במליאה כדאי לרכז את דברי התלמידים בשני טורים על הלוח.
יודע :מה אתם יודעים על ליל הסדר? אלו מצוות מקיימים? מה עושים בו? כיצד הוא בנוי?
רוצה לדעת :מה אינכם יודעים על ליל הסדר? מה אתם רוצים לדעת עליו?
את החלק של 'למדתי' מקיימים בסוף הלימוד של פרק י' ,כל תלמיד או הכיתה בכללה בודקת מה
הם למדו בסופו של תהליך על ליל הסדר .התלמידים ייווכחו לדעת שרבים מן הדברים שהם
ביקשו ללמוד הם למדו (אך לא כולם) ומאידך הם למדו דברים רבים נוספים.
גוף השיעור – מתורה שבכתב לתורה שבע"פ
בחוברת מובאים המקורות למצוות דאורייתא בליל הסדר :קרבן פסח ,מצה ,ו"והגדת לבנך" ,כל
אחת בסעיף אחר.
(מרור מופיע בתורה יחד עם קרבן פסח ,ואין מצוה דאורייתא לאכול אותו בנפרד אלא רק עם
קרבן הפסח)
משימה א' עוסקת במצוות (חשוב להראות לתלמידים היכן מופיע המרור)
סעיף ב במשימה מבקש מהתלמידים למצוא בפסוקים את המילים המצביעות על ליל הסדר .בכל
אחד מן הפסוקים אלו מילים אחרות :בלילה הזה ,בערב ,ביום ההוא.
סעיף ג מדגיש את קרבן הפסח החסר לנו היום ,ובעבר הוא היה המרכז של ליל הסדר.
הכנת משחק רביעיות
לצורך הכנת המשחק ,שמיועד לכך שהנלמד במשנה ילווה את התלמידים גם בחג הפסח עצמו,
ישנן כרטיסיות מעוצבות של רביעיות ,בקובץ המצורף כאן .יש להוריד ולצלם לתלמידים ,ובסוף
הלימוד של הפרק להדביק אותן על בריסטולים כדי שיישמר בצורה טובה יותר.
ניתן לשלב את הכנת המשחק בהערכה חלופית לתלמידים ,להודיע על כך מראש שהמשחקים
יבדקו ויוערכו.
ארבעת מצוות דאורייתא הן :קרבן פסח ,מצה' ,והגדת לבנך' ,אכילת מרור יחד עם הקרבן.
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ליחידה קצרה זו אין סיכום בחוברת ,המטרה העיקרית היא להוות פתיחה ולעורר לקראת הלימוד
בהמשך הפרק.
ניתן לשאול שאלות על גבי המקורות :מה עם מצוות אחרות בליל הסדר (ארבע כוסות ,הלל,
ועוד)? לאלו מהמצוות שלמדנו מקדישה המשנה את רוב המשניות? (ל'והגדת לבנך') ,מתי בליל
הסדר מקיימים כל אחת מן המצוות?
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