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  מצרים שעבוד
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  למורות. מנוסח בלשו� זכר, אבל הוא מיועד ג� למורי� וג� "המדרי� למורה"*

 

 ,*מורי� יקרי�

פרשת שמות פותחת את סיפור גאולתו של ע� ישראל ממצרי� דווקא 

בתיאור שלב השעבוד הקשה, אשר בו בולטי� העינוי והסבל. סבל זה א� 

כאשר השליחות הראשונה של משה אל פרעה נכשלת, ופרעה מחרי�  לגֵד 

 את גזרותיו הקשות נגד בני ישראל. 

מצב הקשה הזה יש השגחה מיוחדת על בני המסר של הפרשה הוא שג� ב

 ישראל, וכבר בו נזרעי� הזרעי� לתהלי� הגאולה:

ר ְיַעּנּו ד כדברי הכתוב: ובני ישראל מתרבי� ומתעצמי� מא− "ְוַכֲאׁשֶ

ה ְוֵכן ִיְפֹרץ"!  -ֹאתֹו  ן ִיְרּבֶ  (שמות ב, יב)ּכֵ

לגאול כדי שליח ה' לה ומתמנֶ גֵדל ש� בארמו� פרעה,  דמשה רבנו נולָ −

 את הע�.

ֲאֵמן הקרבה: בבגאולה ו ,משה מעורר את הע� לאמונה בקב"ה− "ַוּיַ

ָראֵ  ֵני ִיׂשְ י ָפַקד ה' ֶאת ּבְ ְמעּו ּכִ ׁשְ  . ל ְוִכי ָרָאה ֶאת ָעְנָים"ָהָעם ַוּיִ

 (שמות ד, לא)

 של פרעה  היבטי� של הפרשה: גזרותיושני העוסקת בהמשימה 

 ). 3(ו 2) וסיפורו של משה (שלבי� 4(ו 1(שלבי� 

, הבאי� לידי נשי�על מעשי הגבורה והאמונה של  ג�דגש במשימה זו יש 

 בהצלתו של משה. �לגזרות פרעה ובמעורבות �בהתנגדות ביטוי
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  שעבוד מצרים

  
  קודם ידע
  ה; –פרשת שמות פרקי� א  .1

  השלבי� בתקופת שעבוד מצרי�, דמויות הנשי�, דמותו של משה.  .2

  
  נבדקותהמיומנויות היעדי המשימה ו

  ;)4, 2, 1שכתוב פסוקי� בלשו� התלמיד (שלבי�   .1

  ;)3זיהוי הרצ� הכרונולוגי בפרשה וסידור האירועי� לפי סדר (שלב   .2

  .)3פסוקי� (שלב של המקורות האיתור   .3

  התנאים לביצוע המשימה   
  בכיתה; אישיתעבודה   .1

  .בכיתה שני שיעורי�  .2

  המצופה מהתלמידהתוצר   
  ;)1כרוז ראשו� בשלב ( 0ְר.ז מל� מצרי�  – גֵזרות השעבוד  .1

  תיאור פעולותיה� נגד הגזרות; –נשי� בתקופת שעבוד מצרי�   .2

פסוק התאמת ו התרחשות האירועי�של סדר הלפי הדבקת תמונות  –הולדת משה ושליחותו   .3

  לכל תמונה; 

  .)4כרוז שני בשלב (0ְר.ז מל� מצרי�   –הכבדת הגזרות   .4

  ביצוע המשימהלהחומרים   
  :שבה אמצעי העזר האלה "שעבוד מצרי�"המשימה לתלמיד 

 הגזרות; –מל� מצרי� של כרוז תבנית ל  .1

 מצרי�;בשעבוד הנשי� בתקופת ד� שאלות על   .2

 שליחותו;בהולדת משה וב העוסקי�תמונות ופסוקי�   .3

  הכבדת הגזרות. –צרי� ממל� של כרוז תבנית ל  .4
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  הנחיות לביצוע המשימה
  בחמ"ד.י� היסודיבתי הספר המשימה הראשונה במאגר המשימות לתלמידי  אהי"שעבוד מצרי�"  המשימה

גיל, יש בהתא� לשהמשימה ערוכה  א� על פי ,לכ� .מעי� זאת תלמידי� נדרשי� לבצע משימהזו הפע� הראשונה ששתכ� יי

  שלב לשלב.מבחלוקת הדפי� ובארגונ�, בהקראת ההוראות ובמעבר  –ללוות את התלמידי� בכל שלבי המשימה 

לקרוא בקול את מומל1 משימת הערכה איננה מבח�, והתלמידי� אינ� נבחני� על הבנת ההוראות. בתחילת העבודה 

  נדרש מה� בכל שלב. שמה את לוודא כי התלמידי� מביני� כדי ההוראות 

  

  ארבעה שלבי�: במשימה .המקובליכולה להחלי� את המבח�  והיאהמשימה מסכמת את פרשת שמות, 

  

   גזרותהכרוז מלך מצרים: : 1שלב 

  בלשו� התלמיד פסוקי�שכתוב  –מיומנות ה

   .טז–ח, א קפר תשמו בחומשעל התלמידי� לכתוב בלשונ� כרוז מאת מל� מצרי� לפי הכתוב 

  .בלשונ� �ויכתבו אותהפסוקי�, מתו� את גזרות מל� מצרי� התלמידי� יאתרו 

  צרים מ בתקופת שעבודנשים  :2שלב 

  בלשו� התלמיד שכתוב פסוקי� –מיומנות ה

לדות, מרי� ובת יולכתוב מה עשו הנשי� המתוארות בפרק (המי, פרק ב שמות בחומשלעיי�  התלמידי�יצטרכו בשלב זה 

  מל� מצרי�.נגד גזרות פרעה) 

   ושליחותומשה  : הולדת3שלב 

  על סמ� המקור סידור נכו� של רצ� אירועי� –מיומנות ה

  הפסוקי� הנכוני� לכל תמונה. ויתאימו את הכרונולוגי רצ�ה לפיתמונות  התלמידי�יסדרו בשלב זה 

 6), ד� תמונות לגזירה (עמוד בחוברת לתלמיד 5(עמוד שבו טבלה ריקה להדבקה התלמידי� יקבלו שלשה דפי�: ד� 

  ).בחוברת לתלמיד 7) וד� פסוקי� (עמוד בחוברת לתלמיד

  . 5בעמוד ולהדביק�  ,ד–התרחשות האירועי� המתוארי� בפרקי� בשל סדר הלסדר את התמונות לפי יידרשו התלמידי� 

  כו�.מומל1 להנחות את התלמידי� לסדר את כל התמונות לפני ההדבקה ולוודא כי זהו הרצ� הנ

  מתחת לתמונה במקו� המתאי� בד�.אותו לאחר מכ� יתאימו התלמידי� פסוק לכל תמונה וידביקו 

יש לצלמו . ראשו� ע� כל המשימההאותו בשלב  חלקמומל1 שלא ל לכ�, ד� התמונות הוא ד� המוש� את העי� שימו לב!

לעקוב אחר ביצוע  תוכלוכ� המשימה שלב אחר שלב. דפי לתת את ככלל כדאי בנפרד כדי שיהיה אפשר לגזור אותו. 

  .יתר קלותבהמשימה 

  הכבדת הגזרותכרוז מלך מצרים: – 4שלב 

  בלשו� התלמיד פסוקי�שכתוב  –מיומנות ה

  פרק ה.שמות לפי הכתוב ב ,מל� מצרי�של גזרות ה הכבדת בעקבותהתלמידי� כרוז "מעודכ�"  יכתבובשלב זה 

   :נו חלק ממשימת ההערכהאשר אי, להשתמש בה כבסיס לדיו� מסכ�אפשר  לאחר סיו� המשימה

הגזרות  –מעשי פרעה והמצרי�  –מצד אחד  ה הכללית של הפרשה מבליטה שני תהליכי� העומדי� זה כנגד זה:יהראי

והשגחת ה' על משה וישראל, שה� צמיחת� ופועל� של אנשי אמונה,  – , ומצד אחרמחריפי�והולכי� השעבוד שא�  שייוק

הפתח לגאולה שעתידה לבוא.
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  מחוון

  הנושא
  ת ביצוערמ

  
  �קריטריו

  בתחילת הדר�  קרוב להשגת היעד  השגת היעד

  : 1שלב 

כרוז  מל� 

מצרי�: 

  הגזרות 

תוכ� השכתוב 

  התלמיד בלשו�

פרעה של גזרות הש ושל כתיבת

  בלשו� התלמיד: 

   ;סי� לבניית ערי מסכנות. ִמ 1

                   עבודת פר� "בכל עבודה בשדה";. 2

"כל הב� הילוד  – רת הבני�. גזֵ 3

  .רה תשליכהו"אוהי

� כתוביכתיבה של פרטי� ה

על הבנה בפסוקי� באופ� המעיד 

  מלאה של התלמיד;

המתאי� ניסוח בלשו� התלמיד 

  כרוז.לניסוח 

חת כתיבה של גזרה א

או שתיי� בלשו� 

מעיד התלמיד באופ� ה

של  הבנה מלאהעל 

  התלמיד. 

  או 

גזרות כתיבה של שלוש 

באופ� שמעיד על הבנה 

  .של התלמיד חלקית

 ניסוח בלשו� התלמיד

לניסוח שאינו מתאי� 

  כרוז.

פסוקי�  ציטוט

העוסקי� בגזרות 

מהתורה, ללא כתיבה 

  .בלשו� התלמיד

: 2שלב 

נשי� 

בתקופת 

שעבוד 

  �מצרי

תוכ� השכתוב 

  בלשו� התלמיד

התוכ� בלשו�  שכתוב מלא של

  התלמיד:

  המל� לא שמעו לצו –. המיילדות 1

  והחיו את הבני�;     

  הצילה את משה  –. בת פרעה 2

  שיאכילו אותו;  דאגהו    

  שמרה על משה ביאור. –. מרי� 3

חלק חלקי של שכתוב 

  מהפסוקי�.

ציטוט פסוקי� ללא 

  שכתוב�.

  

  : 3שלב 

משה  הולדת

  ושליחותו

סידור של רצ� 

על  אירועי�ה

  מקורסמ� ה

  

  ארגו� וסידור פרטי� ברצ�:

בתו� ארגו� נכו� של רצ� החטיבות 

לידת משה, משה יוצא אל  :סיפורה

  . אחיו, משה בורח למדיי�

בתו� ארגו� נכו� של האיורי� 

  . החטיבות

התאמת כל הפסוקי� מהחומש 

  .לאיורי�

ארגו� נכו� של רצ� 

בתו� החטיבות 

: לידת משה, סיפורה

יוצא אל אחיו, משה 

י�, א� ימשה בורח למד

טעות אחת ברצ� יש 

בתו� החטיבה פרטי� ה

משה פוגש את  לדוגמה(

אהר� לפני המעשה על 

  . הבאר)

טעות אחת בהתאמת יש 

  לאיור. פסוקה

ברצ�  טעותיש 

 בתו� הסיפור בותהחטי

משה בורח  (לדוגמה:

ני שהוא יוצא למדיי� לפ

  או:  אל אחיו).

טעות בסדר האירועי� 

  . או: חטיבההבתו� 

טעויות כמה יש 

 פסוקי�ה תבהתאמ

  לאיורי�.

  : 4שלב 
כרוז  מל� 
מצרי�: 
הכבדת 
  הגזרות

תוכ� ה שכתוב

  בלשו� התלמיד

הגזרות בלשו� מלא של שכתוב 

  . תלמידה

על  הפרטי� השוני� מעידה תכתיב

  כ� שהתלמיד הבי� את הנושא. 

מתאי� ניסוח בלשו� התלמיד ה

  כרוז. לניסוח

חלקי של שכתוב 

  .הגזרות בלשו� התלמיד

כתיבת הפרטי� מעידה 

על כ� שהתלמיד הבי� 

   .את הנושא באופ� חלקי

פסוקי� או  ציטוט

חלקי פסוקי� 

  . העוסקי� בגזרות

כתיבת הפרטי� מעידה 

על כ� שהתלמיד לא 

  הבי� את הנושא.
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  1שלב  –דוגמאות לתשובות תלמידים 
  

 
  התשובה של והערכה ניתוח  התשובה

 םת על עם ישראל ומי שלא יקיים אותאני גוזר גזירו

  אוי לו!

  חובה לעשות את הגזירות האלו:

 יהיה לכל עם ישראל מיסים כבדים מאד! .1

כל בני ישראל השפלים יהיו עבדים למצרים  .2

לעבודות קשות בכל מקום ובכל עבודה שהמצרי 

 ירצה!

בן שנולד יזרקו המצרים יחפשו אצל היהודים וכל  .3

  אותו ליאור מיד!

  ממני, מלככם החכם והמפואר פרעה

  היעד השגת  –יצוע הברמת 

מידע וכ� השת פרטי והכרוז כולל את של

נוספי� הרלוונטיי� של הפרטי� ההרחבה 

י�", "בכל מקו� ובכל "השפל" ("אוי לו!

  .) עבודה" וכד'

ויש בו , הכרוז מנוסח בצורה ברורה

על . הכרוז מעיד שצפויהוראות בנוגע למה 

  הבנת התוכ�.

פרעה אמר למילדות כל בן שנולד להרוג אותו וכל 

בת תישאר בחיים. פרעה אמר למילדות בילדכם את 

  .העבריות וראיתם על האבנים

  היעד השגתקרוב ל  –רמת הביצוע 

ד כותב בלשונו, אול� מביא רק  התלמי

  רה אחת מתו� השלש.גז

   .לשו� של כרוזבניסוח לא באה לידי ביטוי 

  הדר� בתחילת –רמת ביצוע   "וישמו עליו שרי מסים", "פרך".

ואינו התלמיד מצטט מילי� מהפסוק 

  כותב בלשונו. 

  . של כרוז מתאי� לניסוחהניסוח אינו 

ר�" לבדה אי אפשר ללמוד המילה "פמ

  רה. בי� את משמעות הגזֵ שהתלמיד ה

 שעניינהרה העוסק בגזֵ ט תוכ� חסר פר

  הבני� הנולדי�. 


