
 

 

 איגרות שנה טובה

 שיעור מערך

 למורים מידע

 קצר תיאור

 השיעור של

 

". גרות "שנה טובהיהתלמידים יצפו בסרטון המסכם את ההיסטוריה של א

בעקבות  TimeToastלאחר מכן יעברו לפעילות יצירת ציר זמן באתר 

שנה טובה מתקופות שונות, ויבחנו את הדימויים, הערכים  איגרות

 ,יים המשתקפים בכל תקופה בגלויות אלו. לסיכוםוהאירועים ההיסטור

 תקופתנו. המשקפת את  ,בסגנון דומה איגרתצרו יי

 עם ישראל וארץ ישראל בראי חגי ישראל –כיתות ה': תרבות ישראל  יעד קהל

 בין מסורת לחידוש :חגי ישראל –כיתות ו': תרבות ישראל 

 מקור פריטי

 שהשיעור

 מתבסס

 עליהם

 ר גדול לחרותנושופב תקע, טובה שנה גלוית  

 "גלוית שנה טובה, "ושמחת בחגך  

 דרייפוס אלפרד, טובה שנה גלוית  

  ,הדלקת נרות חנוכה משפחתיתגלוית שנה טובה  

 ה טובה, חיילים והרצלאיגרת שנ  

 וילדיה, אם איגרת שנה טובה  

 איגרת שנה טובה, חיילים בכותל 

 איגרת שנה טובה, הורה 

 איגרת שנה טובה, חיילים וכנסת 

 איגרת שנה טובה, מנורה חקוקה בסלע 

 מצגת ובה מאורגנות כל איגרות הברכה  

 אורך

 הפעילות

 דקות 45

 רקע חומר

  למורה

 

  באתר הספרייה מסורת יהודית וישראלית –ברכות ראש השנה ,

 הלאומית

 אוניברסיטת בר אילןגרות הברכהסרטון הסבר על התפתחות מנהג אי , 

 והכנות ציוד

 מוקדמות

 אמצעי הקרנה והאזנה 

 כיתת מחשבים 

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700276001&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3Dfacet%26dscnt%3D2%26ct%3Dsearch%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%2590%25D7%2592%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%25AA%2520%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%2594%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700276038&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3Dfacet%26dscnt%3D2%26ct%3Dsearch%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%2520%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2594%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700276038&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3Dfacet%26dscnt%3D2%26ct%3Dsearch%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%2520%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2594%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700275834&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3Dfacet%26dscnt%3D2%26ct%3Dsearch%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D1%26vl(freeText0)%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700276007&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26dscnt%3D0%26dum%3Dtrue%26indx%3D11%26dstmp%3D1437976178547%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%2520%25D7%2598%25D7%2595%25D7%2591%25D7%2594%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700333878&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26dscnt%3D0%26dum%3Dtrue%26indx%3D21%26dstmp%3D1432127237002%26vl(freeText0)%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26fn%3Dsearch%26vid%3DNLI_EDU%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700354129&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3D%26pag%3D%26indx%3D1%26fctN%3Dfacet_local4%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26dstmp%3D1437031407177%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D11%26rfnGrpCounter%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26vid%3DNLI_EDU%26fn%3Dsearch
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700276048&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dlsr16%2Cexact%2C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98+%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%26query%3Dany%2Ccontains%2C%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26indx%3D1%26bulkSize%3D10
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?docid=NNL03_EDU700276048&presentorid=NLI_EDU&searchurl=http%3A%2F%2Fweb.nli.org.il%2Fsites%2Fnlis%2Fhe%2Feducation%2Fpages%2Fresults.aspx%23%3Fquery%3Dlsr16%2Cexact%2C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98+%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%26query%3Dany%2Ccontains%2C%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94+%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D%26institution%3DNNL%26vid%3DNLI_EDU%26loc%3Dlocal%2Cscope%3A(NNL_EDU1)%26sortField%3Dpopularity%26indx%3D1%26bulkSize%3D10
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700354131&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3D%26pag%3D%26indx%3D1%26fctN%3Dfacet_local4%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26dstmp%3D1437379247230%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D11%26rfnGrpCounter%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26vid%3DNLI_EDU%26fn%3Dsearch
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700354131&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3D%26pag%3D%26indx%3D1%26fctN%3Dfacet_local4%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26dstmp%3D1437379247230%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D11%26rfnGrpCounter%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26vid%3DNLI_EDU%26fn%3Dsearch
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700333883&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D1%26fctN%3Dfacet_local4%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26dstmp%3D1437378558039%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D21%26rfnGrpCounter%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26vid%3DNLI_EDU%26fn%3Dsearch
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700333883&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D1%26fctN%3Dfacet_local4%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26dstmp%3D1437378558039%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D21%26rfnGrpCounter%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26vid%3DNLI_EDU%26fn%3Dsearch
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700354130&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D1%26fctN%3Dfacet_local4%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26dstmp%3D1437378558039%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D21%26rfnGrpCounter%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26vid%3DNLI_EDU%26fn%3Dsearch
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/pages/viewer.aspx?presentorid=NLI_EDU&DocID=NNL03_EDU700354130&SearchUrl=http%3A%2F%2Fmerhav.nli.org.il%3A80%2Fprimo_library%2Flibweb%2Faction%2Fsearch.do%3Fct%3DNext%2BPage%26pag%3Dnxt%26indx%3D1%26fctN%3Dfacet_local4%26dscnt%3D0%26rfnGrp%3D1%26fctV%3D%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%25A9%2520%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%25A0%25D7%2594%26dstmp%3D1437378558039%26ct%3DNext%2520Page%26mode%3DBasic%26dum%3Dtrue%26indx%3D21%26rfnGrpCounter%3D1%26vl%28freeText0%29%3D%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2598%25D7%2599%2520%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%26vid%3DNLI_EDU%26fn%3Dsearch
https://docs.google.com/presentation/d/1DQ9Vyj5IXEwZ7ZrFeoVEClldU1Ia2Aw3B46-99YtgeU/present?slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1DQ9Vyj5IXEwZ7ZrFeoVEClldU1Ia2Aw3B46-99YtgeU/present?slide=id.p
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/digitallibrary/gallery/yearly_cycle/Rosh_Hashana/Pages/RoshHashana-2012.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ORdVR9iW_J0


 

 

 מהלך השיעור 

  ההוראה מהלך

  משוער ואורך

 הפעילות תיאור

 

פתיחה 

 10במליאה, 

 דקות

 

גרות הברכה. יהתפתחות מנהג אעל  הסרטוןפתחו את השיעור בהצגת 

לסכם אילו דימויים הופיעו  בקשו מהתלמידיםלאחר הצפייה בסרטון, 

 .השניםגרות הברכה לאורך יעל א

דימויים, אבל הרעיון השתנו רבים מה שעם הזמןאפשר לראות 

כדאי  – היה דומה. הגלויות משקפות בעיקר שלושה דבריםשבבסיסם 

 :לרשום אותם על הלוח

 ;תרבות או מהמסורת )שולחן חג, דגל ישראל(נושאים מה -

 ;אירועים והתרחשויות בתקופה )ציונות, הגירה לאמריקה, מלחמות( -

 .הבעת תקווה ואיחולים -

הנושאים  מתבטאיםה איך ראבפעילות הקרובה נתבונן במגוון גלויות ונ

בתקופות שונות: אילו מאפיינים תרבותיים יש בכל תקופה?  הזכרנוש

 יסטוריים משתקפים? מהם האיחולים השונים?אירועים האילו 

פעילות יצירת 

 20, ציר זמן

 דקות

 

ניתן גם  .המאורגנות במצגת בגלויותלהתבונן את התלמידים הנחו 

בגלויות באתר הספרייה הלאומית בעזרת הקישורים המופיעים  להתבונן

על התלמידים ליצור ציר זמן באתר בטבלת המידע למורה לעיל. 

TimeToast (ולמקם עליו את הגלויות עללהדרכה )  .לצד פי תאריכים

כל גלויה עליהם לפרט את הטקסט הכתוב על הגלויה ודימויים מרכזיים 

 המופיעים בה. 

את על ציר הזמן למקם לחפש ברשת והורו להם  ,כך לענוסף 

 : הבאיםהיסטוריים התאריכים ה

 הקונגרס הציוני הראשון .1

 משפט דרייפוס .2

 מדינת ישראלהקמת  .3

 מלחמת ששת הימים .4

 

 :במחברתם יר עליהם לבצע שתי משימותבסיום בניית הצ

 מצאו חיבור בין שני אירועים היסטוריים לפחות לתיאורי הגלויות. 

https://www.youtube.com/watch?v=ORdVR9iW_J0
https://docs.google.com/presentation/d/1DQ9Vyj5IXEwZ7ZrFeoVEClldU1Ia2Aw3B46-99YtgeU/present?slide=id.p
https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R62-SHK1GrM


 

 

 

 מויים )איור, סמלים, לבוש ועוד( ימצאו הבדל עקרוני בין הד

תחילת המאה העשרים לבין מחוץ לארץ בהמופיעים בגלויות 

  מחצית השנייה של המאה.הדימויים מארץ ישראל ב

 

 . שאלות לדיון:את הממצאיםסכמו בכיתה 

  בגלויות? מתבטאיםאילו מאורעות היסטוריים 

  ,אילו ערכים היו מרכזיים וחשובים בתקופות שונות על פי הגלויות

 ובמקומות שונים?

  האם יש איחולים שחוזרים על עצמם בתקופות שונות? אילו

 ?מסוימת ייחודיים לתקופהאיחולים 

 

אישית פעילות 

 15מסכמת, 

 דקות

 

 המתאימה לתקופתנו. מסכמת, כל תלמיד ייצור גלויה פעילות הב

הזכירו מה מכילות הגלויות: תמונה או דימוי המשקפים ערך תרבותי, 

 , וכן איחול.וכד', חברתי מסורתי

ערך או  םלדעת התלמידים ימצאו ברשת איור או תמונה המשקפים

מובן. משהו חיובי, כאשר מייצגים , כיום בחיינו בארץ מרכזינושא 

שאר י, ואם י(להדרכה) ingsGoogle Draw -אפשר ליצור את הגלויה ב

הנחה אותם כיתה ויסבירו מה באת יצירתם יציגו זמן, תלמידים שירצו 

 יחול.בבחירת התמונה והא

 

סכמו את השיעור בכך שגלויות "שנה טובה" מלמדות אותנו הרבה על 

הגלויות . ערכים ועל אירועים שהיו דומיננטיים בכל תקופה ותקופה

ניצחון,  –הביעו את התקווה שהדימויים החיוביים המופיעים בהן 

 ימשיכו ויתקיימו –וכדומה  , עצמאות לאומיתשלום ושקט, חיי משפחה

 ובה.גם בשנה הקר

 – דברים שחוזרים על עצמם בכל התקופות נםיששברור משום כך, 

ובראשם , בכל זמן ובכל תקופה רעיונות בסיסיים שנתפסים כמרכזיים

 "שנה טובה".שתהיה הרצון הפשוט 

https://docs.google.com/drawings
https://www.youtube.com/watch?v=T3Sz-XXC5P0

