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 כרטיסיות משימה 14

 דף מיומנו של הרב גורן
 חשוב לנהל דיון ערכי בכיתה על  . מיליםבדף היומן ובמשימות מדובר על כוחן של

 .טובותועל השפעתן של מילים , על ההרגשה שיש תפילה שלא נענית, תפילה וכוחה
 ך ובמקורות מידע שאינם בנספחים"דורשות עיון בתנ 10-13המשימות בכרטיסים. 



  האם לדעתכם השם של דף היומן מתאים? 
 נמקו תשובתכם  

   היומןתנו שם נוסף לדף 

   החדשהביאו נימוקים מתוך דף היומן לשם 

 



 בדף היומן שני סיפורים על כוחן של מילים

  כתבו סיפור שקרה לכם או ספור דמיוני שהכותרת
 :(בחרו אחת האפשרויות)היא שלו 

 "שנענתההתפילה "  

 "שלא נענתההתפילה "  

 אחר

 



 ביישוב  , על דבר שהייתם רוצים שיתקיים בביתחשבו
 .וחברו עליו תפילה -או לכלל עם ישראל 

 .הודיה ובקשה, שבח: תפילהכתיבת מבנה 

 ..מודה, ..אנא, ..יהי רצון ש: מיליםמחסן 

 .בדף היומן מסופר כל התפילה לצנחן שכתב הרב גורן

 ל  "צהלחיילי " מי שברך"הרב גורן חיבר גם את תפילת 



 הראשוןאת הסיפור קראו. 

 אמןכתבו דף מיומנו של הקצין שלא רצה להגיד. 

 בדף היומן שני סיפורים על כוחן של מילים



 טהרת  "קראו את הסיפור השני מדף היומן בנושא
 .הקציניםלהיכנס לדמותו של אחד נסו . " הלשון

 זוכתבו את הסיפור מנקוד מבט. 

 בדף היומן שני סיפורים על כוחן של מילים



 

 כשרות בצנחנים: "על הרב גורןאת הסיפור קראו." 

 ח יאכל חמץ"הפלמ: "קטע המידעקראו את." 

 ילדיוהמקורות לדברי משלושת דוגמאות הביאו. 

 :  ילדיו של הרב גורן מעידים עליו

צבא שכולם  ' צבא של כולם'ל יהיה "הרב שאף לכך שצה"
 "יוכלו לשרת בו



 בסיפורכתבו מהן הדמויות המופיעות. 

 מהדמויותציירו אחת. 

  מתחת לציור צטטו את המשפט המתאים ביותר
 .לדעתכם

 דמויותבדף היומן שני סיפורים ובהם מופיעות 



 מילה  הרגשתם את השפעתה של אישית בה חוויה כתבו
 .טובה

 הרגשתם שאילו הייתם  כתבו חוויה אישית בה
התוצאה הייתה יכולה להיות   -טובה במילה משתמשים 

 .יותרטובה 

 על כוחן של מיליםבדף היומן שני סיפורים 



 חיבור  "כמה נימוקים בעד ונגד הנושא הציגו
 ".תפילה אישית

 עמדתכםכתבו פסקת טיעון המציגה את. 

 

 

 מופיעות תמונותבדף היומן 



 סואץבמפה את תעלה מצאו 

ציור או בפלסטלינהי "הדגימו את המפה ע 

 סואץחפשו עוד פרטים מעניינים על תעלת 

 

לכוון  הרב גורן נסע הסיפור השני בדף היומן ארע כאשר 
 תעלת סואץ



 את ידיעותיכם על מלחמת ההתשההרחיבו: 

מי היה ראש , תוצאות המלחמה, מדינות שותפות, מיקום, תאריך
 .'ל ועוד"מי היה הרמטכ, הממשלה באותה מלחמה

  כתבו קטע מידע המרחיב את אחד הנושאים
 אתכםשעניינו 

 הסיפור השני בדף היומן מתרחש במלחמת ההתשה



 שוניםך תפילות שנאמרו בזמנים "בתנחפשו. 

ציינו מי   -כתבו את הפסוק הראשון של כל תפילה
 .נאמרהמי אמר אותה ולשם מה , חיבר אותה

 בדף היומן מוזכרות תפילות



 במאגרי המידע תפילות שונות שחוברו על  חפשו
 .השונותידי יהודים שונים בתקופות 

הסיבות   -הציגו את התפילה וכתוב את המניעים
 .אלולכתיבת תפילות 

 עליהבחרו תפילה אחת והרחיבו. 

 בדף היומן מוזכרות תפילות



 ...לאחר הקריאה

  ציינו תכונות המאפיינות את הרב גורן ועולות מדף
 .זהיומן 

את  נמקו , בחרו תכונה אחת שאתם מעריכים במיוחד
 .בחירתכם


