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Cc-by-sa-3.0 ,צילום: בני וודו

כתיבה:  נעה דוקוב
קראה והעירה: שושנה בן-דור

עריכת לשון: מיטל שרף
עיצוב גרפי: גלית סבג "טו דו דיזיין"

נושא השיעור  .1

כוח הדיבור - שיעור מסכם לחומש במדבר

רציונל לבחירת הנושא  .2

בחומש במדבר שנלמד בכיתה י' בלט כוחו הגדול של הדיבור: דיבור יכול להביא ברכה וטוב, דיבור 
עלול גם להזיק. זהו גורם מזמן להרחיב את העיסוק הן בכוחו של הדיבור והן בהכרות עם תרבותה 

העשירה של קהילת ביתא ישראל בשימוש בביטויים ייחודיים.

מטרות מעשיות  .3

בתחום התוכן: הכרת מילים וביטויים ומשמעותם מהחומש ומקהילת ביתא ישראל.  •

בתחום המיומנויות: קריאה מעמיקה בתנ"ך, עריכת השוואה, הסקת מסקנות.   •
פיתוח מיכולת הבנה ושימוש בביטויים מקהילת ביתא ישראל.     

בתחום הערכים: הבנה כי המילים שאנו אומרים יכולים לבנות או להרוס.   •
           פיתוח הערכה לעושר תרבותי של קהילת ביתא ישראל.

מושגים מרכזיים בשיעור   .4

צורות דיבור שמזיקות  •

צורות דיבור שמיטיבות  •

הביטוי כמעביר מסר  •

מספר שיעורים מומלץ: 2

תנ”ך // ממלכתי דתי

כוח הדיבור // חט"ע - י'
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5. מקורות המידע לתלמיד 

חומש במדבר   •

אוסף פתגמים קהילת ביתא ישראל  •

ספר הפתגמים: עשן ואמיץ מאת דניאל בלטה  •

6. מהלך השיעור

למדנו את חומש במדבר וכעת נסכם אותו מזווית ייחודית: "כח הדיבור". בחומש זה למדנו על אנשים 
רבים שדיברו. כמוהם - כמונו, מדברים ומדברים... האם הדיבור חשוב? האם ישנה חשיבות לדברים 

שאנו אומרים ולאופן אמירתם?  בשיעור זה נבחן את הדברים ונקדיש לכך מחשבה תוך לימוד והכרות  
של ביטויים  בקרב הקהילה האתיופית.

חלק ראשון
אספו חמישה מקרים שונים מתוך הפרקים שלמדנו בחומש במדבר, שבהם נוכל לראות צורת דיבור 

שמזיקה. 

השלימו את הטבלה: 

מהו 
האירוע? 

מי 
המדבר? 

 מה הייתה ציטוט מדבריו
מטרת דבריו? 

מה הייתה התוצאה 
של דבריו?

כתוב: במה היה יכול 
לתקן את דיבורו? 

הקליקו

http://www.iaej.co.il/?page_id=1726
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חלק שני
מצא שלוש דוגמאות בחומש זה לדיבור שמטרתו טובה - להיטיב, להשכין שלום, לגשר, להרגיע.

 מה הייתה ציטוט מדבריומי המדבר? מהו האירוע? 
מטרת דבריו? 

מה הייתה התוצאה 
של דבריו?

חלק שלישי
 הכרות עם ביטויים של הקהילה האתיופית 

בקהילת ביתא ישאל של יהודי אתיופיה נוהגים להשתמש בפתגמים שונים, לדוגמה: 

 נקע של הפה 
 אי אפשר לרפא 
 אם מדברים במסז' של חמאה

רעות - הבטן 
תישאר ריקה

הדיבור - אין לו 

זרעים
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בקש הסבר לפתגמים מאיש מבוגר בן העדה. כתוב הסבר לשני פתגמים לפחות.   •

תן דוגמה לשני הפתגמים שבחרת מתוך מה שלמדנו בחומש במדבר.  •

חפש כ-5 ביטויים נוספים של קהילת ביתא ישראל מהמקורות הבאים, כתוב להם הסבר.   • 
תן דוגמאות לשימוש שהיית עושה בביטויים אלו.

המקורות:   
אוסף פתגמים, קהילת ביתא ישראל, דני בודובסקי.   •

ספר הפתגמים: עשן ואמיץ מאת דניאל בלטה   •
הקליקו

http://www.iaej.co.il/?page_id=1726

