
לרקוםתפילה
על התוכנית

בכיתה א', עם ראשית הלימוד והקריאה, אנו טווים את הקשר בינינו 
ובין הקב"ה ושוזרים את החוט המחבר אותנו אליו. בסדרת השיעורים 

המוצעת כאן ניסינו להוסיף תובנות וכלים ליצירת הקשר שלנו עם 
הקב"ה דרך התפילה. בשיעורים מושם דגש על התפילה כבקשת קשר 
עם הקב"ה בדרך שמתחברת לדורות הקודמים, אך יש בה גם פן אישי 
וייחודי. אנו תפילה שלימוד זה יהיה רק תחילתו של הקשר, ויתווספו 

לו בשנים הבאות צבעים נוספים. 

מתווה השיעורים
סדרת השיעורים על התפילה והסידור מלווה בסיפורים. בכוחם של 

הסיפורים להאיר את הלב ולהזמין את המורים והתלמידים לשיח 
משותף. עולם התפילה רחב. יש נושאים ותפילות שלא עסקנו בהם 

כלל ובהם פרקי תהילים, תפילות מוכרות, פיוטים ועוד. 
אתם מוזמנים להמשיך לכתוב וליצור את היצירה שלכם. 

שיעור ראשון  
מדברים על 'סדר' 
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מהו סדר ומהי משמעותו? מדוע קוראים לספר 

התפילה 'סידור'? - לימוד באמצעות משחקי 
כרטיסיות ויצירה.  

שיעור שני  
לחדש בתוך הסדר

מהו היחס בין משהו קבוע למשהו מתחדש? 
איך תפילה יכולה להכיל את שתי התנועות? - 

לימוד באמצעות כרטיסיות וסיפורים קצרים.
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שיעור שלישי 
שלושה זמנים ביום

מהם זמני התפילות? מהו המקור שממנו הם נלמדים, וכיצד 
אנחנו חווים אותם? - לימוד באמצעות צילומים ודפי עבודה. 

שיעור רביעי
תפילת יחיד ותפילת ציבור

מהו ההבדל בין ההימצאות יחד לשהייה לבד, 
ומהו ייחודה של תפילה בכל אחד מהמצבים האלה? 

השיעור נע בין סיפורים שונים. 

שיעור חמישי 
תפילה אישית. על מה מתפללים?

נבקש להאדיר את היכולת לפנות לה' בכל זמן ובכל מקום. 
השיעור ילווה בסיפורים ויסתיים ביצירה.
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שיעור שישי
תערוכת סידורים

ניצור תערוכה משותפת ונלמד באמצעותה על הסידורים 
ועל הקשר עם הדורות הקודמים. 

שיעור שביעי
רגשות של תפילה

נכיר מגוון שמות של רגשות המתעוררים בעת 
התפילה. 

במהלך השיעור נאזין לניגונים ונתבונן בתמונות.

שיעור שמיני
מדברים על הנשמה

נשים לב אל הנשמה שלנו, ונאיר אותה דרך סיפורים. 

שיעור תשיעי
שבח, בקשה והודיה

נכיר תנועות שונות בנפש המתעוררות בזמן התפילה. 
נתמקד בתחושת ההודיה באמצעות סיפורים אישיים. 

שיעור עשירי
הנהגות בזמן תפילה 

נכיר את ההנהגות השונות בתפילה דרך התבוננות בציורים.

רוצים להיות חלק מקבוצה? לקבל ליווי למורות ומורים בתהליך הלמידה 
לקראת קבלת הסידור?

לפרטים נוספים, הדס- 052.209.0885

ׁשֶהָאִיׁש הוּא ּתפִלָה וְהוּא 
ּ חוּט נוֹגֵַע בְּמַה ׁשֶאֵינֶנו

בְּמַגָּע ׁשֶל רֹךְ וְַדקּוּת.
)מתוך בראשית ברא אלוהים, רבקה מרים(

לצפייה

https://www.youtube.com/watch?v=vBo7sV25WeQ&ab_channel=%D7%9C%D6%B5%D7%91%D7%9C%D6%B8%D7%93%D6%B7%D7%A2%D6%B7%D7%AA
http://www.levladaat.org/lesson/7035
http://www.levladaat.org/lesson/7013
http://www.levladaat.org/lesson/7014
http://www.levladaat.org/lesson/7018
http://www.levladaat.org/lesson/7023
http://www.levladaat.org/lesson/7025
http://www.levladaat.org/lesson/7024
http://www.levladaat.org/lesson/7026
http://www.levladaat.org/lesson/7027
http://www.levladaat.org/lesson/7029

