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שימו לב, ביחידה זו אנו מציעים למלא טופס אינטרנטי המציג נתונים בצורה גרפית נעימה 
ומאפשר שיתוף קל וזמין של תשובות התלמידים. על מנת שנוכל לשלוח אליכם קישור אישי 
לטופס, עליכם לפנות אלינו בדואר אלקטרוני כמה ימים לפני השיעור. התהליך פשוט מאוד 

ומומלץ מאוד!

מטרות
1. התלמידים והתלמידות יערכו בירור אישי ומשפחתי על מנת לזהות מה המשמעות של 

ההשתייכות לעם היהודי עבורם;
2. התלמידים והתלמידות יבררו לעצמם מה המשמעות של גיל מצוות בשבילם;

3. התלמידים והתלמידות יכירו את הדומה והשונה בינם לבין תלמידים בני גילם מהתפוצות
בנוגע לתפיסות של גיל מצוות ושל השתייכות לעם היהודי.

מהלך הפעילות
מפגש ראשון

המפגש הראשון מהווה שער כניסה לעיסוק בנושא הזהות היהודית, לפיכך יינתן משקל 
רב יותר לבירור האישי של התלמידים, כפי שמגדירות שתי המטרות הראשונות. במפגש 

הראשון יתוודעו התלמידים למשמעות של השתייכותם לעם היהודי בהקשר של גיל מצוות. 

השאלה “מיהו יהודי” נשאלה פעמים רבות בהקשרים ובזמנים שונים. התשובה עליה 
היא כמובן מורכבת. המורכבות נובעת קודם כול מכך שהזהות היהודית נוגעת לכמה 

תחומים: ללאום, לתרבות, לדת ולמוצא אתני. בנוסף לזה, על השאלה “מה פירושו של 
דבר להיות יהודי” אפשר לענות תשובות שונות, בהתאם לתחום שעל פיו בוחנים את 

השאלה.

במדינת ישראל המשמעות של היות אדם יהודי נוגעת למעמד אישי, להגירה 
ולהתאזרחות, לכפיפות לחוקים דתיים ועוד. בתפוצות יש משמעויות אחרות ְלהיות 

אדם יהודי.

בישראל ובתפוצות גם יחד משתנה ההתייחסות של אדם ליהדותו בגילאים השונים. 
מעגל החיים ְמזמן לנו התבוננות מזווית שונה מדי תקופה, והתבוננות זו מסייעת לנו 

בעיצוב זהותנו היהודית.

גיל מצוות הוא ההזדמנות המודעת הראשונה להצהרת שייכות לעם היהודי. משמעותה 
של הצהרה זו היא ההכרה בהיותנו חלק משלם גדול. בגיל הנעורים מתחילים להבין את 

המשמעות של הבחירה ושל ההצהרה.

ביחידה זו נעסוק בזהות היהודית של התלמידים בהקשר של גיל מצוות. נעשה זאת 
בעזרת בחינה אישית של סוגיות הנוגעות לנושא, היכרות עם מושגים וטקסטים 

רלוונטיים ובחינת השתקפות הזהות היהודית שלנו בעמיתים מהתפוצות.

Jewish - זהות יהודית בהקשר של גיל מצוות
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יחידה

1
פתיחה

נפתח במשחק שמטרתו לאפשר לתלמידים לזהות את עמדתם בנושא הנידון, ולאחר מכן 
להביע אותה. בנוסף לכך, המשחק מאפשר לתלמידים לבחון כמה שותפים עוד לעמדה זו.

ניתן לשחק את המשחק בשתי דרכים, לבחירת המורה.

אפשרות אחת: הרוח נושבת

מהלך המשחק: מסדרים מעגל של כיסאות כמספר הילדים המשתתפים פחות אחד. כל 
התלמידים יושבים על הכיסאות, למעט תלמיד אחד העומד במרכז המעגל. 

נאמר: הרוח נושבת על כל מי ש...)ראו אפשרויות מומלצות להלן(. כל מי שהמשפט נכון עבורו 
צריך לקום ממקומו ולמצוא כיסא פנוי אחר )אסור לו לשבת בכיסא שלימינו או לשמאלו(. 
בזמן החלפת המקומות, התלמיד שעומד במרכז צריך לנסות להתיישב על אחד מהכיסאות 

שהתפנו. בסופו של כל סיבוב במשחק )היגד ובעקבותיו החלפת מקומות( יישאר תלמיד אחד 
עומד )תלמיד שלא הצליח למצוא מקום ישיבה פנוי(, והוא ינסה לתפוס לעצמו מקום בסבב 

ההחלפות הבא. 
מדי כמה משפטים מומלץ לפנות לחלק מהתלמידים ולבקש שיסבירו את בחירתם.

הרוח נושבת על כל...
 מי שמתכנן לחגוג בר/בת מצווה

 מי שעולה לתורה
 מי שחושב שגיל 13 הוא כמו כל גיל אחר

 מי שחושב שלחגוג בר/בת מצווה זה חשוב
 מי שיש לו קרובי משפחה בחו”ל שחגגו בר/בת מצווה

 מי שיודע מהי פרשת השבוע שלו
 מי שיודע איך ההורים שלו חגגו בר/בת מצווה
 מי שיודע איך הסבים שלו חגגו בר/בת מצווה

 מי שחושב שלעמוד מול כולם ולשאת דרשה זה מלחיץ
 מי שמאמין שיש לנו מה ללמוד בנושא בר מצווה מיהודים בחו”ל

 מי שמאמין שיש לנו מה ללמד יהודים בחו”ל בנושא בר מצווה
 מי שחושב שלחגוג בר/בת מצווה בחו”ל שונה מלחגוג בארץ

אפשרות שנייה: 

לתלות כרטיסיות ברחבי הכיתה; על כל כרטיסייה כתובה עמדה אחת מן העמדות המוצעות 
לעיל )הכרטיסיות מצורפות בנספח(. התלמידים נעים בין הכרטיסיות ומתבקשים לכתוב את 

שמם על כל כרטיסייה המציגה עמדה שהם מזדהים ִעמה. לחלופין, ניתן לצייר סקאלה מתחת 
לכל היגד: מסכים / לא מסכים, וכל תלמיד חותם את שמו במקום המתאים לו ברצף. 

בסיום המשחק נספר לתלמידים כי אנחנו מתחילים תכנית קשר עם כיתה מהתפוצות. נסביר 
על הכיתה השותפה, היכן היא נמצאת, כמה תלמידים יש בה וכו’. נספר כי בתכנית זו נעסוק 

בתכנים הקשורים לגיל מצוות, ובתוך כך נכיר את החברים החדשים שלנו ונלמד מה הם 
חושבים על הנושא. חלק מהתוצרים שנכין בכיתה במהלך השנה יישלחו אליהם, ואנו נקבל 

תוצרים מהפעילויות שלהם.
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מי אני?
קוראים לי:

חוגג יום הולדת בתאריך:                                           תאריך עברי: 

ארץ לידה:

אמא
שם פרטי:              שם משפחה:         

שם נעורים:        ארץ לידה:

ארץ לידה של סבתא:      ארץ לידה של סבא:

אבא
שם פרטי:        שם משפחה:         

שם נעורים:        ארץ לידה:

ארץ לידה של סבתא:      ארץ לידה של סבא:

איך אני מתכנן לחגוג בר מצווה?

איך אבא חגג? 

עבודה אישית
בשלב זה יחשוב כל תלמיד על חגיגת בר/בת המצווה שלו ועל האופן שבו ציינו במשפחתו את 

גיל המצוות.

בנינו עבורכם טופס ממוחשב המציע סיכום נתונים והצגה גרפית קלה להבנה, וכך תוכלו 
לראות את התשובות של כל תלמידי הכיתה שלכם בצורה פשוטה ובהירה ולשתף בתשובות 

את תלמידי הכיתה השותפה. לקבלת קישור אישי לטופס צרו עמנו קשר בדוא”ל: 

 hinuch@reform.org.il

אם אין באפשרותכם למלא את השאלון באינטרנט, ניתן למלא את הגרסה המודפסת הנמצאת 
בחוברת לתלמיד בעמוד 1 ולשלוח אותה לשותפים בדואר אלקטרוני )סרוקה( או בדואר רגיל. 
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שלושה אירועים או מצבים שבהם אני זוכר שהרגשתי יהודי: 

מהן התחנות בחייו של כל יהודי?

מה המשמעות של להיות בר מצווה?

מה המשמעות של להיות בת מצווה?

מה חשוב לי שיקרה בבר/בת מצווה שלי?

* מי שמתקשה לענות על השאלות הנוגעות להורים, ישלים את התשובות בבית כמשימה משפחתית.

.1

.2

.3

האם עלה לתורה?  כן  /  לא  

איך ההורים שלו חגגו?  

איך אמא חגגה? 

האם עלתה לתורה?  כן  /  לא  

איך ההורים שלה חגגו?

אחים או אחיות גדולים ממני שחגגו בר/בת מצווה: 

יחידה

1
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צפייה מודרכת בסרט
לאחר שסיימנו לברר לעצמנו עמדות הנוגעות לחוויה האישית שלנו בנוגע להיותנו בני ובנות 

מצווה, נפנה להתבונן בחוויות של אחרים שזכו להתמודד עם המעמד.

על מנת לטעום חלק מהתחושות שנערים החוגגים בר/בת מצווה מתמודדים ִאתן, נצפה יחד 
בשתי דוגמאות. חשוב לצפות בשני הקטעים ללא הדרכה מוקדמת. בהמשך נספר לתלמידים 

את ההקשר של כל אחד מן הקטעים.  את הסרט הראשון ניתן למצוא באינטרנט. הסרט השני 
נמצא בדיסק אשר מצורף למדריך למורה.

דוגמה ראשונה

קטע קצר מתוך סרט אמריקאי, המציג טקס בר מצווה של דני, ילד יהודי בבית כנסת אמריקאי.
 את הסרטון ניתן לראות באתר YouTube בקישור הבא: 

http://www.youtube.com/watch?v=i4SJ-qp4204

דוגמה שנייה

סרטון המתאר את קורותיה של קשת ליבליך, ילדה מישראל המתכוננת לחגיגת בת המצווה 
שלה.  

כאמור, הסרטון נמצא בדיסק המצורף למדריך למורה

עם סיום הצפיה, נבקש מן התלמידים למלא את הקומיקס המופיע בחוברת לתלמיד בעמוד 3 
ובו הדמויות מהסרטים בהם צפינו, פוגשות אלו את אלו. 
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יחידה

1

דני וקשת נפגשים יום לפני החגיגה שלהם
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דני וקשת נפגשים ביום שאחרי החגיגה
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חבר של דני שישב בבית הכנסת פוגש את קאי
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אמא של דני פוגשת את אמא של קשת
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אבא של קשת פוגש את אבא של דני
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אורח מהקהל בבר מצווה של דני פוגש 
אורחת שמוזמנת למסיבה של קשת
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החזן בבר המצווה של דני פוגש את הדי-ג’י של קשת
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לאחר השלמת הקומיקס נקיים דיון בכיתה. לפני הדיון חשוב להסביר לתלמידים כי שני 
הקטעים מנסים להציג תופעה חברתית בצורה הומוריסטית. כל סרט מתאר

תופעה מוכרת ונפוצה בחברה שבה חיים יוצרי הסרט, אבל מקצין אותה; בכל אחד מהסרטים 
יש גרעין של אמת, שהורחב ופותח והוצג בגיחוך ובהגזמה כדי להדגיש את הפן ההומוריסטי.

נשאל:
 מה הרגשתם בעת הצפייה בכל אחד מהסרטים?

 מה משמעות האירוע עבור הילדים שראינו בסרטונים? 
 האם הייתם רוצים להיות במעמד דומה לזה של אחד הילדים מהסרטונים? נמקו.

 מה אפשר ללמוד מכל אחד מהסרטים?
 איך קשורים הסרטים לרעיון של המצווה הגלום במונח בר/בת מצווה? 

בסיום השיעור נספר לתלמידים כי הטופס הממוחשב שמילאו יישלח לכיתה השותפה, 
ובמפגש הבא נקבל את השאלונים שלהם. אם בוחרים לשלוח גם את הקומיקס, יש לספר על 

כך לתלמידים ולדאוג לתרגם את הטקסטים.

אפשרות: בתיאום עם המורה של הכיתה השותפה אפשר לבחור חלק מהשאלות שנידונו 
בכיתה אחרי הצפייה בסרט ולהעלות אותן לפורום באתר. נבקש מהתלמידים להעלות את 

תשובותיהם לאתר.

פעילות לבחירה- ניתן להציע לתלמידים לצלם סרטון וידאו בו נפגשות הדמויות מן הסרטים. 

מפגש שני
במפגש הקודם עסקנו בבירור התחושות והעמדות של התלמידים בנוגע להשתייכותם לעם 

היהודי ולקשר של גיל מצוות להשתייכות זאת.
במפגש זה נרחיב את נקודת המבט ונלמד על התחושות ועל העמדות של התלמידים מהכיתה 
השותפה. נבחן יחד מה נוכל ללמוד ולקבל מההיכרות הזאת. נפתח את המבט אל ֵעבר האחר 

במפגש עם דמות הידועה לנו ולהם, ולאחר מכן נמשיך בהיכרות הכיתתית. 

היכרות עם דמות
סיפור יציאת מצרים הוא סיפור מכונן בתרבות היהודית. מדי שנה אנו מצווים לספר בו ולהעביר 

אותו בשרשרת הדורות כחלק מהמחויבות שלנו לחיבור של הצעירים למסורת. גיל מצוות 
הוא נקודת חיבור של הנערים למסורת היהודית, וזוהי הזדמנות עבורנו לחבר אותם למסורת 

האבות. כל סיפור מורכב כמובן לא רק מהתרחשויות אלא גם מהדמויות הפועלות בתוכו 
ומהבחירות שלהן. לכל בחירה ולכל פעולה ישנן השלכות המקרינות על הסיפור ומתוך כך גם 

על ההיסטוריה.
מרים, אחותם של משה ואהרן, היא דמות בעלת תפקיד מרכזי בסיפור יציאת מצרים. התפקיד 

שלה החל בשמירה אקטיבית על חייו של משה, שהפך ברבות הימים למנהיג דגול, ונמשך בליווי 
של העם ובתמיכה בו במהלך המסע במדבר. בפעולות שמרים נקטה היא הבטיחה למעשה את 
המשכיות העם היהודי. נאפשר לתלמידים להתוודע לפעולותיה של מרים, ובד בבד לחשוב על 

האפשרות שלהם לפעול בדרך שתהיה לה השפעה משמעותית על החיים האישיים שלהם ועל 
ההמשכיות של העם היהודי.



21 20

נקרא יחד עם התלמידים טקסטים מן התנ”ך והמשנה הנוגעים למרים הנביאה.
הטקסטים מופיעים בחוברת לתלמיד בעמוד 10.

ה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא ֹאתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו  ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת-ַּבת-ֵלִוי. ַוַּתַהר ָהִאּׁשָ

ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחים. ְוֹלא ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת ַוָּתֶׂשם ָּבּה 

ֶאת-ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר. ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו. ַוֵּתֶרד ַּבת-

ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַוֵּתֶרא ֶאת-ַהֵּתָבה ְּבתֹוְך ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח 

ה ֵמיֶנֶקת ִמן  ֶאת-ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה... ַוֹּתאֶמר ֲאֹחתֹו ֶאל-ַּבת-ַּפְרֹעה ַהֵאֵלְך ְוָקָראִתי ָלְך ִאּׁשָ

ָהִעְבִרֹּית ְוֵתיִנק ָלְך ֶאת-ַהָּיֶלד. ַוֹּתאֶמר-ָלּה ַּבת-ַּפְרֹעה ֵלִכי; ַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמה ַוִּתְקָרא ֶאת-ֵאם ַהָּיֶלד. 

ה  ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת-ַּפְרֹעה ֵהיִליִכי ֶאת-ַהֶּיֶלד ַהֶּזה ְוֵהיִנִקהּו ִלי, ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת-ְׂשָכֵרְך; ַוִּתַּקח ָהִאּׁשָ

ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו.

)שמות ב, א–ט(

“וילך איש מבית לוי” )שמות ב, א( – להיכן הלך?
אמר רב יהודה בר זבינא: שהלך בעצת ִּבתו.

תנא: עמרם גדול הדור היה, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר: 
לשוא אנו עמלין! עמד וגירש את אשתו, עמדו כולן וגירשו את נשותיהן.

אמרה לו ִּבתו: אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה 
גזרת על הזכרים ועל הנקבות! פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה בעולם הזה ולעולם 

הבא! פרעה הרשע, ספק מתקיימת גזירתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק בודאי שגזירתך 
מתקיימת, שנאמר: )איוב כב, כח( “ותגזר אומר ויקם לך!”
עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן.

)בבלי סוטה יב ע”א(

נשאל בעקבות קריאת הטקסטים:
 איזה סיפור יהודי מוזכר בטקסטים הללו?

 איזו אחריות קיבלה על עצמה מרים?
 איזו השפעה יש למעשים שעשתה מרים על חיינו כיום?

 מה אני, ילד בכיתה ו’ בשנות האלפיים, יכול ללמוד ממרים?
 באיזה אופן קשור הסיפור הזה לאורח החיים של יהודים החיים בתפוצות?

משחק המראות

“המראה שבה משתקפת הדמות שלנו כפי שאנו חושבים שאחרים רואים אותנו, מכונה 

המראה החברתית ... הצפייה במראה החברתית משפיעה על התפיסה העצמית, הדמות 

שאני רואה במראה הזאת נתפסת כמי שאני באמת. למראה זו השלכות דרמטיות על חיינו.

אספר לכם אגדה:

כמו בכל האגדות, יש נסיך ונסיכה, אבל במקום תפוח מורעל יש בה מראה קסם. אדם 

מתבונן במראת הקסם ולא רואה את עצמו – אלא את האחר. וראה זה פלא, אין לאחר 

פנים כמו שלי, לא רגשות כשלי והוא מתנהג אחרת. הוא אינו בבואה שלי ואני גם לא מצפה 

יחידה
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שיהיה השתקפות שלי. במראה הזאת, כשאני מרימה יד שמאל, הוא מרים יד ימין, וכשאני 

מחייכת האחר לפעמים רציני...”

)מתוך הספר “תמונות פסיכולוגיות” מאת ד”ר ניצה אייל(

התבוננות במראה יכולה ללמד אותנו דברים רבים על עצמנו. אנחנו יכולים ללמוד דברים 
רבים גם מהדרך שבה אנחנו משתקפים בעיניהם של אחרים. על מנת להכין את התלמידים 

להיכרות עם התלמידים מהכיתה השותפה, נשחק ביחד את משחק המראות:
התלמידים עומדים במעגל; נציג תנועה, וכל התלמידים מחקים את התנועה כאילו הם צופים 

במראה. לאחר שנציג כמה תנועות, נבחר מתנדב שיקבל את תפקיד המנחה ויציג תנועות 
לחיקוי. בהמשך, נתחלק לזוגות; אחד מבני הזוג מציג תנועה, והשני משקף אותו, ולאחר מכן 

מתחלפים בתפקידים. אפשר להשמיע מוזיקה ברקע כדי להנעים את האווירה.
תנועות לדוגמה: 

 להרים את יד שמאל בִאטיות למעלה עד לגובה הכתף
 להרים את יד ימין בִאטיות למעלה עד לגובה הכתף

 להרים את שתי הידיים מעל הראש ולהוריד אותן בִאטיות למטה
 להרים את שתי הידיים קדימה ולפרוש את אצבעות כפות הידיים

 להוריד את הידיים בזו אחר זו
 להזיז את הראש מצד לצד בִאטיות

 לכופף ברכיים קדימה בִאטיות ולהתיישר
 לסובב את כתף ימין קדימה, ולאחר מכן את כתף שמאל
 לסובב את כתף ימין אחורה, ולאחר מכן את כתף שמאל

 לסובב את שתי הכתפיים קדימה, ואחר כך אחורה
 להרים את רגל שמאל הִצדה בִאטיות, ולאחר מכן את רגל ימין 

 לקפוץ קפיצה לגובה

* ניתן כמובן להוסיף תנועות שונות בהתאם לרמת שיתוף הפעולה של הכיתה.

דיון בעקבות המשחק:
 מה הרגשתי כאשר חיקיתי את המורה?

 מה הרגשתי כאשר חיקיתי תלמיד אחר?
 מה מלמדת אותנו ההשתקפות במראה?

 מה ניתן ללמוד מהתבוננות במראה בכל הנוגע לכיוונים )ימין הופך לשמאל וכו’(? 
האם המראה משקפת את המציאות? האם היא מציגה תמונה הפוכה?

 מתי אנחנו לומדים על עצמנו יותר – כאשר אנחנו מתבוננים במראה או כאשר אנחנו
שואלים אחרים שאלות על עצמנו?

 מה אנחנו יכולים ללמוד על עצמנו מן המידע המגיע מחברינו בכיתה השותפה?
 האם השוני שלהם מאתנו הוא בהכרח ההפך שלנו או שהוא השתקפות כמו השתקפות

ימין ושמאל במראה?
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ניתוח נתונים
נתבונן יחד בגרפים שהתקבלו מהכיתה השותפה, ונסב את תשומת לב התלמידים לתוצאות 

הבולטות ביותר. נתבונן יחד בנתונים הדומים ובנתונים השונים בין הגרפים שלנו לגרפים 
שלהם, ונשאל מה ניתן ללמוד מן הגרפים הללו. 

במידה ובחרתם באפשרות של טופס לא ממוחשב, חלקו לתלמידים את טפסי התשובות 
שקיבלתן מן הכתה השותפה וקראו יחד עם התלמידים את הנתונים.

עבודה אישית
נבקש מהתלמידים לענות על השאלות ולכתוב את התשובות בחוברת לתלמיד:
 מה הופתעתי לגלות כאשר התבוננתי בגרפים שקיבלנו מן הכיתה השותפה? 

 מה לא הופתעתי לגלות בגרפים הללו? 
 ִּכתבו מסר לאחד מהתלמידים בכיתה השותפה: ”בעיניי להיות יהודי זה...”.

בסיום הכתיבה כדאי לאסוף את המסרים שכתבו התלמידים לכדי מכתב אחד מן הכיתה 
שלנו לכיתה השותפה.

סיכום 
עיסוק בזהות, בשאלות “מי אני” ו”מה אני אוהב לעשות, לאכול, לראות או לשמוע” הוא 
בדרך כלל תהליך המלווה את האדם לאורך תחנות שונות בחייו. עיסוק בשאלות הרבות 

הנוגעות לזהות היהודית מתחיל בדרך כלל בהגיענו לגיל מצוות; בחלק מן השאלות הללו 
נגענו ביחידה זו. יש לנו הזכות לעסוק בנושא הזה בשיתוף חברים יהודים ממקום אחר 

בעולם, וכך נוכל לקבל תמונה רחבה יותר של הזהות היהודית ומשמעויותיה, ואף לבחון את 
ההשתקפות של התכונות והמאפיינים שלנו באחרים.

במפגשים הבאים נעסוק בשאלות “מהו עם” ו”מה משמעות ההשתייכות לעם” ונמשיך את 
ההיכרות שלנו עם הכיתה השותפה.
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נספח למורה | יחידה ראשונה | מפגש ראשון | פתיחה- כרטיסיות עמדות
במידה ובחרתם בפעילות זו, יש לצלם את עמודים 29 - 24 על דפים בגודל A3 , לגזור כל כרטיסיה 

ולתלות במקומות שונים בכתה

 מי שעולה לתורה

 מי שמתכנן לחגוג בר/בת מצווה



25 24

 מי שחושב שגיל 13 הוא
כמו כל גיל אחר

 מי שחושב שלחגוג
בר/בת מצווה זה חשוב
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 מי שיודע מהי פרשת השבוע שלו

 מי שיש לו קרובי משפחה בחו”ל 
שחגגו בר/בת מצווה
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 מי שיודע איך ההורים שלו
חגגו בר/בת מצווה

 מי שיודע איך הסבים שלו
חגגו בר/בת מצווה
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 מי שמאמין שיש לנו מה ללמוד
בנושא בר מצווה מיהודים בחו”ל

 מי שחושב שלעמוד מול כולם
ולשאת דרשה זה מלחיץ
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 מי שמאמין שיש לנו מה ללמד
יהודים בחו”ל בנושא בר מצווה

 מי שחושב שלחגוג בר/בת מצווה 
בחו”ל שונה מלחגוג בארץ


