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התורה היא דבר ה'.
תחילת לימוד התורה הוא בהרכבת אותיות ומילים ,המשכה בהבנת סיפורים ומצוות ,וסופה
בהשפעתה על חיי האדם ,על אמונותיו מעשיו ותפיסת עולמו.
כל ישראל יש להם חלק בלימוד תורת ה' ,מהמתמיד הגדול ההוגה בתורה יומם ולילה ועד
ליהודי המקיים את מצוות תלמוד תורה במינימום של קריאת שמע ערבית ושחרית.
אולם ,אין לימוד התורה כהוראתה! הלימוד שייך לכל יהודי ויהודיה ,ואילו ההוראה היא מקצוע
המיועד אך ורק לאוהבים את ילדי ישראל ,למסורים לתורה ה' ולמקצוענים בהוראתה.
כמו בכל לימוד ,גם למורי התורה יש צורך ב"ארגז כלים" המסייעים להוראה .יש כלים
המסייעים בידינו לקרוא את המילים ולדייק בקריאתן ,יש כלים המובילים אותנו להבנת עומק
הסיפור ועולמם של הדמויות ,יש כלים שמבנים בפנינו את עולם ההלכה שבתורה ,ויש כלים
המנחים את הנפש להתחבר לתורה ולמצוא בה את המשען והמצפן לבניין חיינו על פיה.
זכינו ,וצוות מורים מנוסים ישב וכתב מסמך מיומנויות להוראת התורה ביסודי .מסמך זה נועד
להיות ארגז הכלים של מורי התנ"ך בכל הנוגע להוראת התורה.
אתר "ללמוד וללמד" נותן את התמונה המלאה של שיעור תורה – תכנון שנתי ,למידה
מעמיקה של המורה ,קביעת יעדים לימודיים וערכיים ,הצבת ערך ומסר לכל יחידת לימוד
והצעות לדרכי הוראת היחידה .מסמך המיומנויות משלים את התכנית המופיעה באתר,
ומעמיד לרשות המורה כלי התמקצעות בהוראת הפסוקים לצד העיסוק הנרחב בתכנים
ובערכים המופיעים באתר.
[אנו מקווים שבע"ה נכתוב בעתיד מסמך המשך ,המבנה דרכי חינוך מתוך לימוד התורה,
מסמך המציע דרכים להפנמת ערכים ולהזדהות עם עולמה של תורה].
תודתי העמוקה ליאיר ליברמן ,מדריך תנ"ך ארצי ליסודי ,שהוביל את כתיבת המסמך המעמיק
והמפורט יחד עם עקיבא גולן ואודי קוזין.
שנזכה להמשיך ללמוד וללמד את תורת ה' באהבה.

הרב יהודה טרופר
מפמ"ר תנ"ך בחמ"ד
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תכנית הלימודים בתנ"ך
הקניית מיומנויות בלימוד
מבוא

ִּכי ִּאם ְּבתוֹ ַרת ה' חֶ ְּפצוֹ
ו ְּבתוֹ ָרתוֹ י ְֶּהגֶה יוֹ ָמם וָלָ יְּלָ ה

"מתחילה היא נקראת תורת ה' ומשעמל בה היא נעשית תורתו"
(תהלים פרק א פס' א-ב ,ורש"י)

עיקרו של הלימוד בבית הספר היסודי הוא העברת מסורת ישראל סבא מדור לדור .במסגרת זו
מוקדשות שעות רבות ללימוד ספרי תורה ונביאים.
שלש מטרות ללימוד זה:
 .1הקניית האהבה לתורה
 .2הקניית התוכן של התנ"ך  -ידיעות והערכים
 .3הקניית היכולת ללמוד
מסמך זה עוסק במטרה השלישית – הקניית היכולת ללמוד בספר באופן עצמאי ,לגדל תלמיד חכם
ששערי הלימוד פתוחים בפניו .בשביל שהתלמיד יגיע בבגרותו למטרה זו אנו נדרשים להתחיל ולהניח
את היסודות לכך כבר בבית הספר היסודי.
עלינו להרגיל את התלמידים בצורה מובנית מגיל צעיר ,בפיתוח יכולות הלימוד בתורה .כך נקנה
לתלמידים מעבר לידיעות ולערכים העולים מכל פרק ופרק ,גם את הרצון והיכולת להמשיך וללמוד
תורה.
"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה"!
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 10המיומנויות הנדרשות בבית הספר היסודי:
 .1קריאה מדויקת מוטעמת ומונגנת
 .2פענוח מילים וביטויים והקניית אוצר מילים
 .3זיהוי נושא והגדרתו
 .4ביסוס התוכן בפסוקים וציון מקורות
 .5אפיון דמויות והכרת פועלם
 .6בקיאות והתמצאות כללית
 .7שאילת שאלות
 .8השוואה והבחנה
 .9שימוש בפירוש רש"י
 .10שימוש במפת ארץ ישראל

המיומנות היא יכולת מתפתחת ,ואפשר לעסוק כמעט בכל מיומנות בכל גיל  -ברמה מתאימה.
הדרך צריכה להיעשות בצורה מדודה מאד .בתחילת הלימוד (חומש בראשית ,כיתות א-ב) איננו
מדגישים את מרכיב המיומנויות בלימוד .מכיתה ג והלאה אנו מתחילים בצעדים ראשונים בהם
התלמידים נשאלים בתוך השיעור ,או בתרגול ,שאלות הנוגעות למיומנות.
השימוש בפירוש רש"י מתחיל בכיתה ד .גם השימוש במפה מתחיל בכיתה ד.
רשימת  10המיומנויות הן מכלול יכולות שעימן יוצא התלמיד מבית הספר היסודי בסוף כיתה ו.
אנו מצפים כי התלמיד ירכוש את המיומנויות הללו באופן בסיסי וברמה התואמת את כיתה ו.
על בסיס זה ימשיך התלמיד להתפתח בלימודיו בחטיבה ובתיכון.

עקרונות כלליים בהקניית מיומנות:
בכל יחידה ישנם פרטים רבים בהן אפשר לתרגל מיומנות .המורה צריך לוודא כי נשמר יחס נכון בין
העיסוק בתוכן – (ידע וערכים) לבין העיסוק במיומנות .לימוד המיומנות נלווה לשיעור ומשרת את
הקניית התוכן ,ולא ההפך.
על מנת לשמר יחס זה כדאי לשים לב לשלשה דברים:
 .1חלוקת הזמן  -אין להכביד או להעמיס בהקניית מיומנות .זהו חלק נלווה לשיעור ודי לעסוק בו
בנקודה אחת או שתים בשיעור .גם בדפי עבודה ובמטלות הבית ,אין להפוך את העיסוק במיומנות
לעיקר .תרגול המיומנות הוא חשוב מאד ,ויש לתת לו את המקום כשם שנותנים מקום למרכיבים
האחרים בלימוד :פיתוח הערכים ,המחשה ,הפעלה ,וכו'.
 .2בחירת הפרטים – בכל יחידה ניתן לבחור פרטים רבים שבאמצעותם נתרגל מיומנות .חשוב
להשתדל לבחור פרט משמעותי בלימוד ,שהעיסוק בו יהווה חוליה המסייעת להבנת התוכן המרכזי.
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גילוי "חוליה חסרה " להשלמת התוכן ולהבנתו ,יכולה בהחלט להיות אתגר נעים וחווייתי לתלמידים.
ובכלל ,לימוד/גילוי עצמאי היא חוליה חשובה בשיעור ,שיכולה להיות משמעותית וחווייתית מאד
לתלמיד.
 .3הקפדה על רמה מתאימה  -תמיד נבחר להקנות מיומנות באמצעות משימה המתאימה לרמת
התלמיד .מתן משימה מעבר לרמת התלמיד תלאה את התלמיד ותעכב את הלימוד .מתן משימה
הנמוכה מרמת התלמיד איננה מפתחת יכולת.

שלבי ההקניה של מיומנות
הקניית מיומנות היא תהליך הדרגתי .התהליך מתחיל בכיתות הראשונות בשלב פאסיבי ,בו המורה
מדגים את השימוש במיומנות תוך כדי הלימוד.
לאחר מכן מתחיל את התהליך האקטיבי ברכישת המיומנות .השלב האקטיבי מורכב מלמידה
ומהתנסות ,ולאחר מכן המשגה ויישום.
בדרך כלל הנחינו כי בכיתות א-ב המורה ידגים ,ובכיתה ג יתרחש המעבר לשלב האקטיבי:
מתן מטלה/משימה עצמאית  -מיומנות היא אופן חשיבה ,מעין "מפתח" ,שבאמצעות השימוש בו
מצליח התלמיד להפוך מ"אינו יודע" ל"יודע" על ידי התנסות ,תהיה והסקה עצמאית ,ומבלי שהמורה
גילה לו את התשובה .על מנת לזמן לתלמיד עיסוק במיומנות על המורה להקפיד כי התלמיד ניצב
בעצמו בפני השאלה.
בשלב זה על המורה להימנע מלומר לתלמיד את התוכן .בהקניית מיומנות המורה מדריך את התלמיד
בדרך לגילוי עצמאי של התשובה – ביאור המילה ,הגדרת הנושא או מרכיבי השוואה .התלמיד ישהה
בשלב בו הוא מנסה להגיע לתשובה בכוחות עצמו .המטלה איננה צריכה להיות ארוכה .היא יכולה
להיות שאלה קצרה מאד בתוך שיעור (לדוגמה" :מה לדעתכם פירוש המילה הזו"?) או משימה קצרה
במחברת.
הכוונה – בהתמודדות עם המטלה התלמיד מעלה שיקולי דעת ,אפשרויות שונות – נכונות ,חלקיות או
שגויות .המורה יכול להכווין את התלמיד ולסייע לו כיצד יוכל לגלות את התשובה – הסבת תשומת
הלב לפרטים מסוימים ,מיקוד התלמיד ,וחידוד דרכים להגעה לתשובה הנכונה.
המשגה – כיצד גילינו את התשובה? נגדיר זאת בקצרה על מנת נוכל להשתמש בכך בפעם הבאה
כאשר ניתקל בדבר דומה (כגון  -שמנו לב לפסוק פתיחה וסיום להגדרת הנושא ,השתמשנו במשפחת
מילים כדי לבאר מילה וכיו"ב).

בדפים הבאים נציג את  10המיומנויות בתנ"ך תוך מתן כלים ודוגמאות לשימוש בשיעור.
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מיומנות מס1 .
קריאה מדויקת מוטעמת ומונגנת
"הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס ...רב דימי מנהרדעא
אמר :מותבינן דדייק ולא גריס ,שבשתא  -כיון דעל על"..
(תרגום :שני מלמדי תינוקות  -אחד מרבה בגירסת הלימוד ואינו מדייק בה ,ואחד מדייק בגירסתו אך אינו מרבה
בה..רב דימי מנהרדעא אמר  -מושיבים את המלמד שמדייק בגרסא שהרי שיבוש  -כיוון שמשתרש קשה להוציאו)

(בבלי ,בבא בתרא כא).

הקדמה
מסורת ישראל היא ללמד את הילדים לקרוא בתורה בצורה מדויקת.
אינה דומה הקריאה בתורה לאף קריאה אחרת ,שהרי לכל אות ותג שבתורה יש משמעות .חכמי
ישראל הקדמונים נקראו "סופרים"  -שהיו סופרים ומדקדקים בכל אות שבתורה  -איזו יתרה ואיזו
חסרה .את מפעלם המשיכו "חכמי המסורה" אשר דקדקו בהעברת מסורת הכתיבה והקריאה של כל
מילה ואות  -כיצד הן נהגות ,צורות כתיבה מיוחדות וכדו'.
הדיוק בקריאה מתחיל בהקניית הגירסה בגיל צעיר ,ומי שמרגיל את התלמידים בכך הם המורים
בבתי הספר .הקריאה בתורה היא מצוה שבציבור ,והחל מגיל החיוב במצוות נדרש כל יהודי מישראל
לקרוא בפסוקים ובסידור ,ביחיד ובפומבי.
ההרגל נרכש על ידי קריאה נכונה מתוך הספר ,בצורה עקבית ,ומתוך תשומת לב .התפתחות הקריאה
המדויקת נעשית במקביל להתפתחות הבנת הנקרא .הקורא המתחיל אינו מסוגל לפסק ולקרוא
באינטונציה מתאימה .מי שמרגיל בקריאה הנכונה הוא המורה – בקריאתו שלו (שאחריה חוזרים

הילדים) ,בהפניית תשומת לב לדיוק בניקוד או לצורות מיוחדת ,וכן במתן משוב לקריאת התלמידים.
קריאה מדויקת הכרחית להבנה ,במיוחד בלימוד התורה בגלל שפת התורה הייחודית ,אשר שונה לא
פעם בצורותיה ,הטיותיה ומשמעויותיה משפת היום-יום .קורא יעיל ,המפיק משמעות מן הנקרא,
מסוגל לפסק את הנקרא ולקרוא באינטונציה מתאימה.

הקריאה הנכונה:
א .ברמת המילה:


דיוק בעיצורים ובתנועות; הטעמה  -מלעיל /מלרע; מפיק



הכרת אותיות שימוש  -וי"ו היפוך ,וי"ו חיבור



ה"א השאלה /ה"א המגמה

ב .ברמת הפסוק:
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פיסוק על-פי הטעמים המפסיקים העיקריים



הנגנה–אינטונציה

הדיוק
החל מראשית הלימוד בכיתה א המורה הוא שקורא את הפסוקים בצורה מדויקת ,והתלמידים חוזרים
אחריו .יש להתמיד בהרגל זה בכל הכיתות.
בכיתה ב מצופה מן התלמיד להתחיל לדייק בעצמו בקריאת מילים פשוטות מתוך הפסוק ,תוך
התייחסות לעיצורים ולתנועות .המורה יוכל לשתף את התלמידים בקריאת חלקים פשוטים בתוך
הפסוקים.
לדוגמה – בראשית פרק מ :המורה משתף את התלמידים בקריאת חלקי הפסוקים הקלים יותר:
ָא ַקח ֶאת הָ עֲ נ ִָּבים"
"וַי ִֵּּתן א ָֹתם ְּב ִּמ ְּש ַמר" ",וְּ כוֹ ס ַפ ְּרעֹה ְּבי ִָּדי ו ֶ
יב ָך ַעל
ֲש ְּ
ֹאש ָך ַוה ִּ
ִּשא פַ ְּרעֹה ֶאת ר ֶ
ואילו את הצורות המיוחדות יותר בפרק המורה יקרא בעצמו" :י ָ
"כי גֻנֹב גֻנ ְַּב ִּתי מֵּ ֶא ֶרץ הָ ִּע ְּב ִּרים".
ַכנ ֶָך" ִּ ,
ניתן לעשות זאת בכל פרק שהמורה יבחר.
ישנם מקומות שההטעמה משנה את משמעות המילה .המורה יבחר מקומות כאלו על מנת להסב את
תשומת לב התלמידים לצורך לדייק בהטעמת המילה.
דוגמה
בראשית טו  -יא
>
ַשב א ָֹתם ַא ְּב ָרם"
"וַי ֵֶּרד הָ ַעיִּט ַעל הַ ְּפ ָג ִּרים וַי ֵּ
(מלשון נשב ,כמו רוח מנשבת" ,משיב הרוח")
לעומת  -בראשית כ פסוק יד
>
ָשב לוֹ ֵּאת ָש ָרה ִּא ְּשתוֹ "
"וַי ִַּקח אֲ ִּבימֶ לֶ ְּך צֹאן ובָ ָקר וַעֲ בָ ִּדים ו ְּשפָ חֹת וַי ִֵּּתן ְּל ַא ְּב ָרהָ ם וַי ֶ
(מלשון שוב = להשיב ,להחזיר)
הפיסוק
תלמידים הקוראים בקביעות בטעמי המקרא מורגלים בפיסוק על פי הטעמים .גם בקריאה רגילה ,על
התלמידים להכיר ולהשתמש בטעמים המפסיקים המרכזיים :סוף פסוק ואתנחתא.
דוגמא לחלוקה לפי אתנחתא וסוף פסוק:

יג וַיִּגְּ ַ ַּ֖דל הָ אִּ ִ֑יש | ֵֵּּ֤וַילֶ ְּך הָ לוֹ ְּ ְ֙ך וְּ ג ֵּ ֵָ֔דל ַעַ֥ד ִִּּֽכי־ ג ַ ַָּ֖דל ְּמ ִּֽ ֹאד׃| יד ִַּֽוי ְִּּהי־ ֵּ֤לוֹ ִּמ ְּקנֵּה־ צֹא ְ֙ן ו ִּמ ְּק ֵֵּ֣נה בָ ֵָ֔קר וַעֲ בֻ ָ ַּ֖דה ַר ָבִ֑ה |
(בראשית כו ,יג)
ַוי ְַּקנְּ ַ֥או א ַֹּ֖תוֹ ְּפ ִּל ְּשתִִּּֽים׃|
המורה יבקש מהתלמיד לקרוא ולשהות לאחר אתנחתא וסוף פסוק.

7

ההנגנה
הנגנה (אינטונציה) נכונה של מילים (בנימה של תמיהה ,תוכחה וכדו') תורמת להבנת הפסוקים
ומוסיפה להם פן חווייתי .ככלל ,איננו מצפים מתלמידים בכיתות הצעירות להגיע בכוחות עצמם
להנגנה נכונה של פסוקים ,אלא המורה הוא שקורא בצורה מונגנת והתלמידים מתרגלים לסגנון זה.
בפסוקים בהם ההנגנה בולטת המורה ישתף את התלמידים בקריאת הפסוקים בהנגנה.
לדוגמה -בראשית יח ,ט
ֹאמרו ֵּאלָ יו:
וַי ְּ
ַאיֵּה ָש ָרה ִּא ְּש ֶת ָך?
וַיֹאמֶ רִּ :הנֵּה בָ אֹהֶ ל.
המורה יקרא את הפסוק במנגינה של שאלה ותשובה ואח"כ יבקש מהתלמידים לקרוא מהחומש
במנגינה דומה.
אפשר להציע לקרוא את הפסוקים עם חלוקת תפקידים לקוראים השונים.
בכיתות ה-ו יוכל המורה לתת לתלמידים להתנסות עצמאית בהנגנה במקומות בהם הפסוק מובן
וההנגנה מובהקת .לדוגמא:
(כח) וַי ְִּּפ ַתח ה' ֶאת ִּפי הָ ָאתוֹ ן וַתֹאמֶ ר ְּל ִּב ְּל ָעם:
יתנִּ י זֶה ָשלֹש ְּרג ִָּלים?
יתי ְּל ָך ִּכי ִּה ִּכ ַ
מֶ ה ָע ִּש ִּ
(כט) וַיֹאמֶ ר ִּב ְּל ָעם לָ ָאתוֹ ן:
ִּכי ִּה ְּת ַע ַל ְּל ְּת ִּבי! לו יֶש חֶ ֶרב ְּבי ִָּדי ִּכי ַע ָתה ה ֲַרגְּ ִּת ְּ
יך!
(ל) וַתֹאמֶ ר הָ ָאתוֹ ן ֶאל ִּב ְּל ָעם:
שר ָרכַ ְּב ָת ָעלַ י מֵּ עוֹ ְּד ָך ַעד הַ יוֹ ם הַ זֶה!
הֲלוֹ א ָאנ ִֹּכי אֲ תֹנְּ ָך אֲ ֶ
הַ הַ ְּס ֵּכן ִּה ְּס ַכנְּ ִּתי לַ עֲ שוֹ ת ְּל ָך כֹה?!
(במדבר כ"ב)

וַיֹאמֶ ר :לֹא.

המורה יבקש מהתלמידים לקרוא לבדם את הפסוקים לפני הקריאה הכללית בכיתה ולחשוב כיצד
יקראו את הפסוקים בהנגנה נכונה (שאלה ,תשובה).
הכרת אותיות השימוש
מצופה מן התלמיד להכיר את:
וי"ו היפוך (נקראת בפתח).
שנָה הַ ִּהוא מֵּ ָאה ְּש ָע ִּרים ויְּבָ ֲרכֵּ הו ה"( :בראשית פרק כו)
"ו ִּיז ְַּרע י ְִּּצחָ ק ָב ָא ֶרץ הַ ִּהוא וַי ְִּּמצָ א ַב ָ

לעומת-
ו"ו החיבור (נקראת בשווא):
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"ונ ֶֶא ְּספו ָש ָמה כָ ל הָ עֲ ָד ִּרים ו ָגלֲלו ֶאת הָ ֶאבֶ ן מֵּ ַעל ִּפי הַ ְּב ֵּאר ו ִּה ְּשקו ֶאת הַ צֹאן והֵּ ִּשיבו ֶאת הָ ֶאבֶ ן ַעל ִּפי
הַ ְּב ֵּאר ִּל ְּמק ָֹמה":

(בראשית פרק כ"ט)

(אין צורך להרחיב עם התלמידים בהסבר המושג וי"ו ההיפוך ,משום שהתלמידים מבינים גם כך שמדובר על
העבר ודווקא ההסבר יכול לבלבל אותם ..יש להקפיד על קריאתה הנכונה של האות וי"ו המנוקדת בפתח .זוהי
הצורה שבה התורה מספרת על הדברים שהיו)

דוגמה  -הבדלי ניקוד וי"ו החיבור וי"ו ההיפוך באותו הפסוק:
ֹשה ֶאת יָדוֹ
ֹש ְּךַ :ויֵּט מ ֶ
ֹש ְּך ַעל אֶ ֶרץ ִּמ ְּצ ָריִּם וְּ ָימֵּ ש ח ֶ
יהי ח ֶ
ֹשה נְּ טֵּ ה י ְָּד ָך ַעל הַ ָש ַמיִּם וִּ ִּ
כא וַיֹאמֶ ר ה' ֶאל מ ֶ
ֹש ְּך אֲ פֵּ לָ ה ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם ְּשל ֶֹשת י ִָּמים
ַעל הַ ָש ָמיִּם ַוי ְִּּהי ח ֶ
(ברמת הקריאה  -המורה יתן ביטוי להבדלי הניקוד בקריאה נכונה .אין צורך להסביר לתלמידים את ההבדל
הדקדוקי בין האותיות)

ה"א השאלה:
ֹאמרו י ָָד ְּענו":
"וַיֹאמֶ ר לָ הֶ ם הי ְַּד ְּע ֶתם ֶאת לָ בָ ן ֶבן נָחוֹ ר וַי ְּ
שלוֹ ם וְּ ִּהנֵּה ָרחֵּ ל ִּבתוֹ ָב ָאה ִּעם הַ צֹאן" (בראשית פרק כ"ט)
ֹאמרו ָ
"וַיֹאמֶ ר לָ הֶ ם ה ָשלוֹ ם לוֹ וַי ְּ

ה"א המגמה:
וַי ְֵּּצאו לָ לֶ כֶ ת ַא ְּרצָ ה ְּכנ ַַען ו ַָיבֹאו ַא ְּרצָ ה ְּכנ ַָען
ַוי ְִּּהי ָר ָעב ָב ָא ֶרץ וַי ֵֶּרד ַא ְּב ָרם ִּמ ְּצ ַרי ְָּמה לָ גור ָשם

(בראשית פרק י"ב)

כ"ף הדמיון:
דיוק בקריאתה .דוגמה  3 -צורות ניקוד שונות בפסוק אחד:
"כִּּנְּ חָ ִּלים נִּ טָּיוּ כְּּ ַגנֹּת עֲ לֵּ י נָהָ ר כַּאֲ הָ ִּלים נָטַ ע ה' כַּאֲ ָרזִּים עֲ לֵּ י ָמיִּם"
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(במדבר כד ,ו)

מיומנות מס 2
פענוח מילים והקניית אוצר מילים מלשון התורה

"ואחפש היטב דקדוק כל מילה בכל מאוד
ואחר כן אפרשנה כפי אשר תשיג ידי"
(אבן עזרא ,הקדמה לפירוש התורה)

הקדמה
במהלך הלימוד וההוראה של הפסוקים ניתן לפתח את היכולת להתמודד עם מילים חדשות,
ולהעמיק את ההבנה של המילים .זו היא גם דרך להרחיב את אוצר המילים והביטויים מלשון התנ"ך.
ביאור מילים חדשות ,שאינן מוכרות ,היא אחת המיומנויות המצויות והחשובות ביותר בלימוד.
מעבר לתועלת שבהבנת הנלמד ישנו רווח נוסף ,והוא :העשרת השפה העברית והכרות עם ביטויים
ומטבעות לשון הלקוחים מן התנ"ך וקיימים בעברית בת ימינו.
יש להדגיש כי בכל שיעור ישנם מילים בלתי מוכרות שהמורה מבאר ,כחלק מהסבר הפסוקים
ובמסגרת הידע .זוהי איננה הקניית מיומנות .הקניית מיומנות מתבצעת כאשר המורה נותן לתלמיד
לנסות ולפרש מילה חדשה בעצמו ,בעוד המורה מכוון ומתווך במידת הצורך .עיסוק שכזה בביאור
מילים יכול להתבצע באמצעות מילה-שתים בשיעור .המורה יבחר במילה/ביטוי מרכזיים ,אשר
הבנתם הינה חלק חיוני ממהלך הלמידה של התוכן .פענוח מילה חדשה ,המשמעותית לתוכן
השיעור ,יכולה להיות חוויה מעניינת ומאתגרת לתלמיד( .בשיח עם התלמידים נעדיף את הביטוי
"מילים חדשות" ולא "מילים קשות")

*

חלק א :פענוח מילים חדשות
כיצד נפענח מילים חדשות?
א .על פי ההקשר של המילה בפסוק.
ב .באמצעות הקשת המשמעות למילים אחרות מאותה משפחת מילים (שורש המילה).
ג .באמצעות פסוקים שכבר נלמדו בעבר ,או תקבולת בפסוק עצמו.
ד .באמצעות עיון עצמאי בפירוש רש"י.

השלבים
במהלך שנות הלימוד בכיתות היסודי עולה רמת הקושי של המילים החדשות אותן רוכש התלמיד:
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בשלבים הראשונים נבחר מילה חדשה הקרובה לעברית מדוברת ,המוכרת לתלמיד.
בהמשך (כיתה ד) ,נוכל לבחור גם מילים נדירות יותר ,השימושיות בשפה ממשלב לשוני גבוה (שפה
ספרותית).
החל מכיתה ה' ניתן לתרגל גם מילים השימושיות רק בשפה המקראית .לרמה זו שייכות גם מילים

שמשמעותם שונה מהעברית המדוברת בת-ימינו.
הערה :יש לשים לב לסביבת המילים בפסוק שבה נמצאת המילה החדשה ,שהרי גם ההקשר קובע
את דרגת הקושי .קל יותר לפענח מילה הנמצאת בפסוק ששאר המילים בו מוכרות ,ממילה התלויה
בהבנה של מילים קשות נוספות בפסוק.
להלן דוגמאות לפי שלבים לכל אחת מהדרכים שהזכרנו:

א .על פי ההקשר של המילה בפסוק.
רמת קושי קלה:
"וַי ְַּש ֵּכם אֲ ִּבימֶ לֶ ְּך ַבב ֶֹקר וַי ְִּּק ָרא ְּלכָ ל עֲ בָ ָדיו"

(בראשית כ ,ח )

את המילה וישכם ניתן להבין גם לפי ההקשר הכללי של הפסוק וגם לפי משפחת-מילים (השכמה).

רמת קושי בינונית:
ֹשה ו ְּל ַא ֲהרֹן וַיֹאמֶ ר הַ ְּע ִּתירו ֶאל ה' וְּ יָסֵּ ר הַ ְּצפַ ְּר ְּד ִּעים ִּמ ֶמ ִּני
"וַי ְִּּק ָרא פַ ְּרעֹה ְּלמ ֶ

ומֵּ ַע ִּמי" (שמות ח ,ד)

רמת קושי מורכבת:
ֹשה ִּל ְּבנֵּי ָגד וְּ ִּל ְּבנֵּי ְּראובֵּ ן הַ ַאחֵּ יכֶ ם ָיבֹאו לַ ִּמ ְּלחָ ָמה וְּ ַא ֶתם ֵּת ְּשבו פֹה וְּ לָ ָמה ְּתנִּ יאון ֶאת לֵּ ב ְּבנֵּי
"וַיֹאמֶ ר מ ֶ
ִּש ָר ֵּאל מֵּ עֲ בֹר ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר נ ַָתן לָ הֶ ם ה' :כֹה ָעשו אֲ ב ֵֹּתיכֶ ם ְּב ָש ְּל ִּחי א ָֹתם ִּמ ָק ֵּדש ַב ְּרנ ֵַּע ִּל ְּראוֹ ת ֶאת
י ְּ
שר
ִּש ָר ֵּאל ְּל ִּב ְּל ִּתי בֹא ֶאל הָ ָא ֶרץ אֲ ֶ
הָ ָא ֶרץ וַיַעֲ לו ַעד נַחַ ל ֶא ְּשכוֹ ל וַי ְִּּראו ֶאת הָ ָא ֶרץ וַיָנִּ יאו ֶאת לֵּ ב ְּבנֵּי י ְּ
נ ַָתן לָ הֶ ם ה'".

(במדבר לב ,ו-ט )

המילה שימושית בשפה ממשלב גבוה ,ומצויה בשפה מקראית .ניתן להבין עפ"י ההקשר הכפול בפסוק.

או:
ֹשה ֶאל אֹהֶ ל הָ ֵּעדות וְּ ִּהנֵּה ָפ ַרח ַמ ֵּטה ַא ֲהרֹן ְּלבֵּ ית לֵּ וִּ י וַיֹצֵּ א פֶ ַרח וַיָצֵּ ץ ִּציץ וַיִּגְּ מֹל
" ַוי ְִּּהי ִּמ ָמח ֳָרת ו ַָיבֹא מ ֶ
ְּש ֵּק ִּדים".

(במדבר יז ,כג)

המילה "ויגמול" הינה מילה שימושית בשפה ספרותית-מקראית .ניתן להבינה באמצעות ההקשר בפסוק.

ב .באמצעות משפחת מילים (שורש המילה).
רמת קושי קלה:
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" ִּש ְּלחו ִּמ ֶכם ֶאחָ ד וְּ י ִַּקח ֶאת אֲ ִּחיכֶ ם וְּ ַא ֶתם הֵּ ָא ְּסרו "

(בראשית מ"ב ,ט"ז)

משמעות המילה "האסרו" תובן מהקשת המילה למילה אסיר/מאסר המוכרת לתלמידים.
או:
יך וְּ ֶאת ַאחֶ ָ
שב ֶאת ָא ִּב ָ
" ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם ְּלפָ נ ָ
יך"
ֶיך ִּהוא ְּבמֵּ יטַ ב הָ ָא ֶרץ הוֹ ֵּ
משמעות המילה "מיטב" תתבאר ממשפחת המילים "טוב"" ,טובה" שהם מילים המוכרות לתלמיד בשפה

או:
יתה פַ ְּרעֹה ובֵּ ית עֲ בָ ָדיו ו ְּבכָ ל ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם ִּת ָשחֵּ ת הָ ָא ֶרץ ִּמ ְּפנֵּי
"וַי ַַעש ה' ֵּכן ו ַָיבֹא ָערֹב ָכבֵּ ד ֵּב ָ
הֶ ָערֹב"

(שמות ח ,כ)

משמעות המילה "תשחת" תתבאר ממשפחת המילים "השחית""/בל תשחית" המוכרות לתלמיד בשפה
מדוברת.

רמת קושי בינונית:
"ו ְַּתכַ ל ְּלהַ ְּשקֹתוֹ וַתֹאמֶ ר גַם ִּלגְּ מַ ֶל ָ
יך ֶא ְּש ָאב ַעד ִּאם ִּכלו ִּל ְּשתֹת ו ְַּת ַמהֵּ ר ו ְַּת ַער ַכ ָדה ֶאל הַ ש ֶֹקת
ו ַָת ָרץ עוֹ ד ֶאל הַ ְּב ֵּאר ִּל ְּשאֹב ו ִַּת ְּש ַאב ְּלכָ ל ְּג ַמ ָליו"

(בראשית כד ,יט -כ)

מילה חדשה' :ש ֹּׁקֶ ת' נלמדת משורש ש.ק.ת .המופיע בתחילת הפסוק .מילה זו לקוחה משפה ספרותית ולכן
קשה יותר לפיענוח.

או:
ִּש ָר ֵּאל ִּת ְּפ ְּקדו א ָֹתם ְּל ִּצ ְּבא ָֹתם ַא ָתה וְּ ַא ֲהרֹן"
" ִּמ ֶבן ֶע ְּש ִּרים ָשנָה ו ַָמ ְּעלָ ה ָכל יֹצֵּ א צָ בָ א ְּבי ְּ

(במדבר א ,ג)

"תפקדו" שייך למשפחת המילים" :מפקד"" ,לפקוד" .מילה זו משפה ספרותית.

או:
שר הֵּ ָמה ַמ ִּלינִּ ים
ִּש ָר ֵּאל אֲ ֶ
שר הֵּ ָמה מַ ִּלינִּ ים ָעלָ י ֶאת ְּתלֻ נוֹ ת ְּבנֵּי י ְּ
"עד ָמ ַתי לָ ֵּע ָדה הָ ָר ָעה הַ זֹאת אֲ ֶ
ַ
ָעלַ י ָש ָמ ְּע ִּתי"

(במדבר יד ,כז)

משמעות הפועל 'מַ לִּינִּים' תובן מהקשת המילה למילה המוכרת "תלונה" (המילה הסמוכה "תלונות" מסייעת לכך).

רמת קושי מורכבת:
שר י ְִּּבחַ ר יְּהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך בוֹ "
" וְּ נ ַָת ָתה ַב ָכסֶ ף וְּ צַ ְּר ָת הַ ֶכסֶ ף ְּבי ְָּד ָך וְּ הָ לַ ְּכ ָת ֶאל-הַ ָמקוֹ ם אֲ ֶ
המילה "וצרת" הינה מילה מקראית ותתבהר מהשורש צ.ר.ר.
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(דברים י"ד ,כ"ה)

"איש ִּכי יִּדֹר נ ֶֶדר לַ ה' אוֹ ִּה ָשבַ ע ְּשבֻ ָעה לֶ ְּאסֹר ִּא ָסר ַעל נ ְַּפשוֹ לֹא יַחֵּ ל ְּדבָ רוֹ ְּככָ ל הַ יֹצֵּ א ִּמ ִּפיו
ִּ
שה
יַעֲ ֶ

(במדבר ל ,ג)

המילה איסר שמשמעותה הגבלה מזכירה את המילה "אסור" (וכן" :ויאסר את רכבו" .לשון קשירה).
מילה זו הינה מקראית ולכן נלמדת בשלב מורכב יותר.

ג .באמצעות תקבולת בין פסוקים ,או מפסוקים וממקורות שכבר נלמדו בעבר
תקבולת  -בראשית ד ,כג:
ָשיו
"וַיֹאמֶ ר לֶ מֶ ְּך ְּלנ ָ
ָע ָדה וְּ ִּצ ָלה ְּש ַמ ַען קוֹ ִּלי

שי לֶ מֶ ְּך הַ ְּאזֵּנָה ִּא ְּמ ָר ִּתי"
נְּ ֵּ

בסגנון של שיר  -חוזרים על מילים בצורות שונות .את המילה "האזנה" אפשר להבין מתוך כתיבת שני חלקי
הפסוק במקביל ,וההקבלה למילה "שמען".

או( :רמת קושי מורכבת):
שמות טו ,טו:
"אז נִּ ְּבהֲלו ַאלופֵּ י אֱ דוֹ ם
ָ

ֵּאילֵּ י מוֹ ָאב יֹא ֲחזֵּמוֹ ָר ַעד"

"אילי" מואב מקביל ל"אלופי" אדום .שניהם במשמעות של מנהיגי העם.

מקורות שנלמדו בעבר :
שר ַב ְּיאֹר ָתמות ובָ ַאש הַ ְּיאֹר וְּ נִּ ְּלאו ִּמ ְּצ ַריִּם ִּל ְּשתוֹ ת ַמיִּם ִּמן הַ ְּיאֹר"
" וְּ הַ ָדגָה אֲ ֶ

(שמות ז ,יח)

יילמד ממה שלמדנו לפני שני פרקים:

שר ִּה ְּב ַא ְּש ֶתם ֶאת ֵּריחֵּ נו ְּב ֵּעינֵּי פַ ְּרעֹה ו ְּב ֵּעינֵּי עֲ בָ ָדיו"..
ִּשפֹט אֲ ֶ
"י ֵֶּרא ה' עֲ לֵּ יכֶ ם וְּ י ְּ

(שמות ה ,כא)

המורה ישאל בתחילת את התלמידים מה פירוש המילה ובאש וכאשר לא ידעו יציג להם המורה את
פסוק כ"א שילמדו להעזר בידע קודם.

או:
שה לוֹ "
"וַי ִַּניחו אֹתוֹ ַב ִּמ ְּש ָמר ִּכי לֹא פ ַֹרש ַמה י ֵָּע ֶ

(במדבר טו ,ד)

יבואר כאשר נפנה את התלמידים לפסוק שנלמד בעבר ,שם המילה גם ברורה יותר מתוך ההקשר:

שר יוֹ סֵּ ף ָאסור ָשם"
"וַי ִֵּּתן א ָֹתם ְּב ִּמ ְּש ַמר ֵּבית ַשר הַ ַט ָב ִּחים ֶאל ֵּבית הַ סֹהַ ר ְּמקוֹ ם אֲ ֶ

(בראשית מ ,ג)

או:
יש ְּך ִּהנ ִָּקי ִּמ ֵּמי הַ ָמ ִּרים הַ ְּמ ָא ְּר ִּרים הָ ֵּא ֶלה"
" ..וְּ ִּאם לֹא ָש ִּטית טֻ ְּמ ָאה ַתחַ ת ִּא ֵּ
המילה ארורה שימושית בשפה ממשלב גבוה .ילמד ממקומות אחרים אחר ,כאשר מפנים את התלמיד לפסוק
התומך (אחרת ,הילדים עלולים לחשוב שפירוש המילה מאררים הוא מר וכדו') .לדוגמה:
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ֹאכלֶ נָה כֹל יְּמֵּ י חַ י ָ
ֶיך"
"ו ְּל ָא ָדם ָא ַמר...אֲ רו ָרה הָ אֲ ָד ָמה ַבעֲ בו ֶרך ְּב ִּע ָצבוֹ ן ת ְּ

( בראשית ג ,יז)

ית זֹאת ָארור ַא ָתה ִּמ ָכל הַ ְּבהֵּ ָמה( "..בראשית ג ,יד)
"וַיֹאמֶ ר ה' אֱ -ל ִֹּהים ֶאל הַ נָחָ ש ִּכי ָע ִּש ָ
"וַאֲ בָ ֲרכָ ה ְּמבָ ְּרכֶ ָ
יך ו ְּמ ַק ֶל ְּל ָך ָאאֹר וְּ נִּ ְּב ְּרכו ְּב ָך כֹל ִּמ ְּש ְּפחֹת הָ אֲ ָד ָמה" (בראשית יב ,ג)
ד .באמצעות עיון עצמאי בפירוש רש"י
דרך רווחת לביאור מילה חדשה היא העיון בדברי המפרשים ,ובעיקר רש"י .המורה מפנה את התלמידים
לפירוש ועל ידי כך מתבאר המובן של המילה החדשה.
בלימוד בבית הספר ביסודי אנו משתמשים בדרך זו החל מכיתה ד .במסמך זה התמקדנו במיומנות בו התלמיד
מנסה לבאר בצורה עצמאית ,אולם ברור כי ביאור מילה נע שה פעמים רבות גם על ידי שימוש ברש"י (ובשלבים
מתקדמים יותר גם באמצעות מפרשים אחרים).
ברשימת 'דיבורי המתחיל' בתכנית הלימודים ניתן למצוא 'דיבורי המתחיל' בהם רש"י מבאר מילה מרכזית
בפרשה.

לדוגמה:
אשית עֲ ִּרס ֵֹּתכֶ ם חַ ָלה ָת ִּרימו ְּתרו ָמה"
"ר ִּ
ֵּ

רש"י :כדי עיסותיכם

שה"
"לֹא יַחֵּ ל ְּדבָ רוֹ ְּככָ ל הַ יֹצֵּ א ִּמ ִּפיו יַעֲ ֶ

רש"י :לא יחלל דבריו

חלק ב :תשומת לב לתופעות בלשון התורה
עניין נוסף בהקניית המיומנות הוא הפנית תשומת הלב של התלמיד למספר תופעות בלשון התורה:

 .1מילים בעלות משמעות שונה משפת היום-יום
דבר נוסף שהתלמיד רוכש תוך כדי הלימוד הוא ההכרה שישנן בשפת המקרא מילים שמשמעותן שונה
בהשוואה לשפה המדוברת כיום .גם כאן ,כאשר נגיע למילים כאלו ונבאר אותן ,ננצל זאת כדי להסביר תופעה זו
לתלמידים ,ולהרגיל אותם לשים לב לכך.
לדוגמה:

"וְּ ַא ְּב ָרם ָכבֵּ ד ְּמאֹד ַב ִּמ ְּקנֶה ַב ֶכסֶ ף ובַ זָהָ ב"

(בראשית יג ,ב ופירושו  -מרובה)

שה ְּלבֵּ ית ָאבֹת
ִּש ָר ֵּאל לֵּ אמֹר ֶב ָעשֹר לַ ח ֶֹדש הַ זֶה וְּ י ְִּּקחו לָ הֶ ם ִּאיש ֶ
"ד ְּברו ֶאל ָכל עֲ ַדת י ְּ
ַ
שה לַ ָביִּת
ֶ

(שמות יב ,ג ופירושו  -משפחה).

או:
שמֶ ש ְּת ִּשיבֶ נו לוֹ "
ִּאם חָ בֹל ַת ְּחבֹל ַש ְּל ַמת ֵּר ֶע ָך ַעד בֹא הַ ֶ

או:
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(שמות כב ,כד ופירושו – נטילת משכון)

"וַי ִָּביאו ֶאת ָק ְּר ָבנָם ִּל ְּפנֵּי ה' ֵּשש ֶעגְּ לֹת צָ ב"..

(במדבר ז ,ג .ופירושו  -עגלות מלאות ,או :מכוסות)

או:
"סָ ר ִּצ ָלם מֵּ עֲ לֵּ יהֶ ם וַה' ִּא ָתנו ַאל ִּת ָיראֻ ם"

(במדבר יד ,ט ופירושו :המגן שלהם)

או:
ִּיתם ֶאת ה'"
ו ְּב ַת ְּב ֵּע ָרה ו ְּב ַמ ָסה ו ְּב ִּק ְּברֹת הַ ַתאֲ וָה ַמ ְּק ִּצ ִּפים ֱהי ֶ

(דברים ט ,כא ,ופירושו  -מכעיסים)

 .2לימוד והסבר של ביטויים וצירופי לשון
ישנם מילים ,או צירופי לשון ,שאין צורך לבאר אותם מילולית אלא במשמעות הכוללת של הביטוי ,ללא ניתוח
והסבר של המילים בנפרד.
כאשר אנו נתקלים בדוגמה כזו ,ננצל זאת על מנת להקנות לתלמידים את ההכרה ואת תשומת הלב לכך שזוהי
תופעה חוזרת .בלשון התורה ישנם ביטויים שאינם מתבארות באמצעות פירוש מילולי ישיר.

לדוגמא:
ָא ָשא ֶא ְּתכֶ ם ַעל ַכנְּ פֵּ י נְּ ָש ִּרים ו ָָא ִּבא ֶא ְּתכֶ ם ֵּאלָ י"
יתי ְּל ִּמ ְּצ ָריִּם ו ֶ
שר ָע ִּש ִּ
יתם אֲ ֶ
" ַא ֶתם ְּר ִּא ֶ
שר ָעבַ ְּרנו בָ ה לָ תור א ָֹתה ֶא ֶרץ אֹכֶ לֶ ת יוֹ ְּשבֶ יהָ
"הָ ָא ֶרץ אֲ ֶ

ִּהוא"

(שמות יט ,ד)

(במדבר יג ,לב)

"אנָה אֲ נ ְַּחנו ע ִֹּלים ַאחֵּ ינו הֵּ ַמסו ֶאת ְּלבָ בֵּ נו לֵּ אמֹר ַעם גָדוֹ ל ו ָָרם ִּמ ֶמנו"..
ָ

(דברים א ,כח)

או:
" ָוא ַֹמר ַאעֲ לֶ ה ֶא ְּתכֶ ם מֵּ עֳ נִּ י ִּמ ְּצ ַריִּםֶ ...אל ֶא ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ו ְּדבָ ש"
שיבָ ה ָתקום וְּ הָ ַד ְּר ָת ְּפנֵּי ז ֵָּקן"
"מ ְּפנֵּי ֵּ
ִּ

(שמות ג ,יז)

(ויקרא ,יט לב)

צירופי לשון מצריכים את המורה לעשות מעין "פירוק והסבר" ,למשל :כיצד נוצר הביטוי "המסו את לבבנו" -
ביטוי מושאל שניתן להמחיש  -גלידה נמסה ,שלג נמס ,כך גם לבו של הפחדן "נמס".

 .3מילים מורכבות/מחוברות
התורה משתמשת במילים ובכינויים חבורים ,כך שבמילה אחת "מסתתרות" לפעמים שתי מילים ואפילו שלש.
המורה יסביר מספר מקומות (בלבד) במשך השנה בכדי לוודא כי התלמידים מבינים את הצורות הללו.
דוגמאות:

ש ְּלחָ ם"
בראשית יח" :וְּ ַא ְּב ָרהָ ם הֹלֵּ ְּך ִּע ָמם ְּל ַ

ְּל ַש ְּלחָ ם = לשלח  +אותם

שמות א" :הַ ְּיא ָֹרה ַת ְּש ִּליכֻ הו"

ַת ְּש ִּליכֻ הו = אתן תשליכו אותו

במדבר יאַ " :ע ָתה ִּת ְּר ֶאה ֲהי ְִּּק ְּר ָך ְּדבָ ִּרי"

ֲה ִּי ְּק ְּר ָך = האם יקרה אותך
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בס"ד

מיומנות מס3 .
ביסוס התוכן בפסוקים וציון מקורות
"..שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך
שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו
אלא אמור לו מיד.
שנאמר "אמור לחכמה אחותי את"
ואומר :קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך"..
(בבלי ,קידושין ל-.ל):

הקדמה
לימוד התורה כולו מבוסס על הכוונת התלמיד לעיון וללימוד מתוך הפסוקים.
באופן זה התלמיד הוא שותף פעיל בלימוד ,והספר משמש לו מקור חי ממנו נובע הלימוד
והשיח בשיעור.
כאשר המורה איננו רק מספר את התוכן לתלמידים ,אלא גם מכוון את התלמידים לעיין
בפסוקים ,לאתר פרטים ,לציין או לצטט מקורות ,אזי הוא קושר את הלימוד אל הכתוב ,ואת
התלמיד אל הספר " -לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה".
בנוסף ,התבוננות ממוקדת בפרטים תוך כדי הלימוד היא מטלה פשוטה המסייעת בשילוב
התלמידים בשיעור.
מיומנות זו מתפתחת כאשר המורה נמנע מלומר או להסביר פרטים מסוימים בפסוקים אלא מבקש
מהתלמיד לאתר בעצמו את הפרטים מתוך הפסוקים.
המיומנות בנויה משלושה מרכיבים:
 .1איתור פרטים
 .2התבססות על מקור -ציטוט המקור
 .3שכתוב התוכן בלשון התלמיד

חלוקה לרמות:
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 .1איתור פרטים:

רמת קושי קלה (סוף כיתה א – כיתה ב)
בשלב זה נבקש מהתלמידים לאתר פרט מתוך פסוק אחד ,או מתוך מספר פרטים בודדים ,כאשר
מסגרת הפסוק מבוארת ע"י המורה.
הפרט המבוקש יהיה נקודתי ובד"כ יתייחס לשמות אנשים ,מקומות ,עצמים וכדו'.
התשובה צריכה להיות באורך של מילה אחת או שתיים.
לדוגמה:
שבַ ע ָפרוֹ ת יְּפוֹ ת ַמ ְּר ֶאה
" ַוי ְִּּהי ִּמ ֵּקץ ְּשנ ַָתיִּם י ִָּמים ופַ ְּרעֹה חֹלֵּ ם וְּ ִּהנֵּה עֹמֵּ ד ַעל הַ ְּיאֹר :וְּ ִּהנֵּה ִּמן הַ ְּיאֹר עֹלֹת ֶ
ו ְּב ִּריאֹת ָב ָשר ו ִַּת ְּר ֶעינָה ָב ָאחו":

(בראשית מא ,א-ב)

בפסוק א' -להשיב/לסמן :מי חלם את החלום?
בפסוק ב' -להשיב/לסמן :מה עלה מן היאור?

או:
"וַיֵּצֵּ א יַעֲ קֹב ִּמ ְּב ֵּאר ָשבַ ע וַיֵּלֶ ְּך חָ ָרנָה"

(בראשית כח ,י)

המורה יבקש מהתלמידים להקיף את שמות המקומות המוזכרים בפסוק.

רמת קושי בינונית (כיתות ג-ד)
בדומה לשלב הקודם ,גם בשלב זה המורה מבאר את מסגרת היחידה ,אולם בשלב זה יחידת
הפסוקים רחבה יותר .התלמידים יידרשו לאתר פרטים מתוך פרשיה ובה כמה פסוקים (4-7
פסוקים).
בשלב זה הפרטים שאותם צריך לאתר הם פחות נקודתיים ,והם יכולים להיות גם ציטוט של דברי
דמות ,או סיבת דבר המפורשת בלשון הכתוב.
לדוגמא:
ְּ
"ו ֵַּת ֶרד ַבת ַפ ְּרעֹה ִּל ְּרחֹץ ַעל הַ ְּיאֹר וְּ נַעֲ ר ֶֹתיהָ ה ְֹּלכֹת ַעל יַד הַ ְּיאֹר ו ֵַּת ֶרא ֶאת הַ ֵּתבָ ה ְּבתוֹ ך הַ סוף ו ִַּת ְּשלַ ח ֶאת
אֲ ָמ ָתה ו ִַּת ָקחֶ הָ  :ו ִַּת ְּפ ַתח ו ִַּת ְּר ֵּאהו ֶאת הַ יֶלֶ ד וְּ ִּהנֵּה נ ַַער בֹכֶ ה ו ַַת ְּחמֹל ָעלָ יו וַתֹאמֶ ר ִּמי ְַּל ֵּדי הָ ִּע ְּב ִּרים זֶה:
אתי לָ ְּך ִּא ָשה מֵּ ינ ֶֶקת ִּמן הָ ִּע ְּב ִּריֹת וְּ ֵּתינִּ ק לָ ְּך ֶאת הַ יָלֶ ד :וַתֹאמֶ ר
וַתֹאמֶ ר אֲ חֹתוֹ ֶאל ַבת ַפ ְּרעֹה הַ ֵּאלֵּ ְּך וְּ ָק ָר ִּ
יכי ֶאת הַ יֶלֶ ד הַ זֶה
יל ִּ
לָ ה ַבת ַפ ְּרעֹה לֵּ ִּכי ו ֵַּתלֶ ְּך הָ ַע ְּל ָמה ו ִַּת ְּק ָרא ֶאת ֵּאם הַ יָלֶ ד :וַתֹאמֶ ר לָ ה ַבת ַפ ְּרעֹה הֵּ ִּ
יקהו:
וְּ הֵּ ינִּ ִּקהו ִּלי וַאֲ נִּ י ֶא ֵּתן ֶאת ְּשכָ ֵּר ְּך ו ִַּת ַקח הָ ִּא ָשה הַ יֶלֶ ד ו ְַּתנִּ ֵּ
(שמות פרק ב ,פס' ה-י)

לאחר שהמורה הסביר בע"פ את הפסוקים יתבקשו התלמידים:
לסמן/לצטט את השאלה ששאלה אחות משה את בת פרעה.
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או:
יעי ְּב ָא ְּס ְּפכֶ ם ֶאת ְּתבו ַאת הָ ָא ֶרץ ָתחֹגו ֶאת חַ ג ה' ִּש ְּב ַעת י ִָּמים ַביוֹ ם
" ַא ְּך ַבח ֲִּמ ָשה ָע ָשר יוֹ ם לַ ח ֶֹדש הַ ְּש ִּב ִּ
הָ ִּראשוֹ ן ַש ָבתוֹ ן ובַ יוֹ ם הַ ְּש ִּמינִּ י ַש ָבתוֹ ן :ו ְּל ַק ְּח ֶתם לָ כֶ ם ַביוֹ ם הָ ִּראשוֹ ן ְּפ ִּרי ֵּעץ הָ ָדר ַכפֹת ְּת ָמ ִּרים וַעֲ נַף ֵּעץ
ָעבֹת וְּ ַע ְּרבֵּ י נָחַ ל ו ְּשמַ ְּח ֶתם ִּלפְּ נֵּי ה' אֱ -לֹהֵּ יכֶ ם ִּש ְּב ַעת י ִָּמים :וְּ חַ ג ֶֹתם אֹתוֹ חַ ג לַ ה' ִּש ְּב ַעת י ִָּמים ַב ָשנָה חֻ ַקת
ִּש ָראֵּ ל י ְֵּּשבו ַב ֻסכֹת:
יעי ָתחֹגו אֹתוֹ ַ :ב ֻסכֹת ֵּת ְּשבו ִּש ְּב ַעת י ִָּמים ָכל הָ ֶאז ְָּרח ְּבי ְּ
עוֹ לָ ם ְּלדֹר ֵֹּתיכֶ ם ַבח ֶֹדש הַ ְּש ִּב ִּ
יאי אוֹ ָתם מֵּ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ָריִּם אֲ נִּ י ה' אֱ -לֹהֵּ יכֶ ם:
ִּש ָר ֵּאל ְּבהוֹ ִּצ ִּ
ְּל ַמ ַען י ְֵּּדעו דֹר ֵֹּתיכֶ ם ִּכי בַ ֻסכוֹ ת הוֹ ַש ְּב ִּתי ֶאת ְּבנֵּי י ְּ
ִּש ָר ֵּאל"
ֹשה ֶאת מֹעֲ ֵּדי ה' ֶאל ְּבנֵּי י ְּ
ַ .וי ְַּד ֵּבר מ ֶ
(ויקרא פרק כג פס' לט  -מג)

לאחר שהמורה הסביר בע"פ את הפסוקים יתבקשו התלמידים:
לסמן/לצטט את הסיבה לישיבה בסוכה כפי שהיא כתובה בפסוקים.

רמת קושי מורכבת (כיתות ה-ו)
בשלב זה המורה יכול להציג פרשיה ולתת לתלמידים לאתר פרטים מתוך יחידת הפסוקים לאחר
הצגה כללית בלבד של מסגרת הפרשיה (כמבואר בדוגמאות) .חשוב לבחור את היחידה בהתאם
ליכולת הכיתה.
יש להדגיש כי בגיל זה עדיין לא מצופה מהתלמיד לקרוא ולהבין מכלול של פרק בעצמו ,אלא רק
לאתר ולדלות פרטים מסוימים בהתאם להכוונת המורה.
לדוגמה:
ספר במדבר פרק ט"ו – המורה מקדים לתלמידים כי הפרק עוסק במספר מצוות ,לפני שמתחילים
לקרוא יחד את הפסוקים .המורה יבקש מהתלמידים לציין אילו פסוקים בפרק מתייחסים למצוות
ציצית.
או:
ספר דברים פרק כ' -המורה מקדים ומסביר כי הפרק עוסק בהכנות ליציאה למלחמה .המורה
יבקש מהתלמידים לציין מה הם דברי העידוד של הכהן אל העם ביציאה לקרב.

 .2ציטוט פסוקים והתבססות על מקור
במהלך דיון ער בשיעור תנ"ך ,מורה טוב ישאל את תלמידיו "היכן אתה רואה את דבריך בפסוקים"?
"מנין לך"? "על מה התבססת"? לב ליבו של שיעור תנ"ך הוא ,שהדיון מתקיים בזיקה לפסוקים
ובנסיון להבינם וללמוד מהם.
מיומנות זו מתחילה כבר בגיל צעיר ,כאשר אנו מכוונים את התלמידים לקשור את דבריהם למילים
ספציפיות מהפסוקים ולציין אותם כבסיס לתשובתם או לדעתם.
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בפרשות הלכתיות ישנה חשיבות מיוחדת למונח "מקור" ,משום שההלכה נלמדת ממקור מדויק,
ואמנם ,בשפת התורה שבעל פה ישנן מילים וביטויים המורים על מקור בתורה שבכתב ,כגון:
"שנאמר"" ,תלמוד לומר".
בכל פעם שתלמיד משיב תשובה ,טוען טענה או שואל שאלה ,והוא גם מוצא סימוכין לדבריו
במילים מסוימות בתורה הוא מפתח את המיומנות" :התבססות על פסוקים -ציטוט מקור".

רמת קושי קלה (כיתה ג-ד):
ברמה זו התלמיד יידרש לענות באמצעות ציטוט/העתקת מילה או מספר מילים בודדות בפסוק
נתון .לדוגמה:
"וַיֹאמֶ ר ַפ ְּרעֹה ָאנ ִֹּכי אֲ ַש ַלח ֶא ְּתכֶ ם וזְּבַ ְּח ֶתם לַ ה' אֱ -לֹהֵּ יכֶ ם ַב ִּמ ְּד ָבר ַרק הַ ְּרחֵּ ק לֹא ַת ְּר ִּחיקו לָ לֶ כֶ ת הַ ְּע ִּתירו
ַבעֲ ִּדי" (שמות ח ,כד)

צטט מתוך הפסוקים את שתי הבקשות שביקש פרעה ממשה בתמורה להסכמתו לשחררם?
או:
ֹשה אֲ לֵּ הֶ ם ִּאיש ַאל יוֹ ֵּתר ִּמ ֶמנו ַעד ב ֶֹקר"
"וַיֹאמֶ ר מ ֶ

(שמות טז ,יט)

צטט את אזהרתו של משה בנוגע למן.

ברמת קושי בינונית (כיתה ה)
בשלב זה התלמיד יידרש לבסס את דבריו באמצעות כמה מילים שלעיתים גם מפוזרות בפסוקים
בודדים.
לדוגמה:
חטא המרגלים  -במדבר פרק יד ,פסוקים א-י
מה היתה תלונת העם כנגד משה? בססו תשובתכם על ציטוטים מהכתוב.
מה השיבו יהושע וכלב כנגד טענה זו? צטטו תשובתכם מן הכתוב.
\

רמת קושי מורכבת(כיתה ו)
התלמיד מתבקש להשיב תשובה לשאלה (מרכזית) בקטע נתון כאשר עליו להוכיח ,או לבסס את
תשובתו ,על ציטוט מפסוק .לדוגמה:
שר ִּתז ְַּרע ֶאת ַז ְּרעֲ ָך
אתם ִּמ ָשם אֲ ֶ
שר יְּצָ ֶ
שר ַא ָתה בָ א ָש ָמה ְּל ִּר ְּש ָתה לֹא ְּכ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם ִּהוא אֲ ֶ
ִּכי הָ ָא ֶרץ אֲ ֶ
שר ַא ֶתם ע ְֹּב ִּרים ָש ָמה ְּל ִּר ְּש ָתה ֶא ֶרץ הָ ִּרים ו ְּב ָקעֹת ִּל ְּמטַ ר הַ ָש ַמיִּם
ית ְּב ַרגְּ ְּל ָך ְּכגַן הַ י ָָרק :וְּ הָ ָא ֶרץ אֲ ֶ
וְּ ִּה ְּש ִּק ָ
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יך ד ֵֹּרש א ָֹתה ָת ִּמיד ֵּעינֵּי ה' אֱ -לֹהֶ ָ
שר ה' אֱ -לֹהֶ ָ
יך ָבה מֵּ ֵּר ִּשית הַ ָשנָה וְּ ַעד ַאח ֲִּרית
ִּת ְּש ֶתה ָמיִּםֶ :א ֶרץ אֲ ֶ
ָשנָה:
(דברים יא ,י-יב)

השאלה :מהי מעלתה של ארץ ישראל על פני מצרים? מאלו מילים בפסוק למדת את תשובתך?
או:
מצוות הענקה לעבד:
"כי י ִָּמכֵּ ר ְּל ָך ָא ִּח ָ
יעת ְּת ַש ְּלחֶ נו חָ ְּפ ִּשי מֵּ ִּע ָמ ְּך :וְּ ִּכי
שש ָשנִּ ים ובַ ָשנָה הַ ְּש ִּב ִּ
יך הָ ִּע ְּב ִּרי אוֹ הָ ִּע ְּב ִּריָה וַעֲ בָ ְּד ָך ֵּ
ִּ
שר ֵּב ַר ְּכ ָך ה' אֱ לֹהֶ ָ
יך
יקם :הַ עֲ נֵּק ַתעֲ נִּ יק לוֹ ִּמצֹאנְּ ָך ו ִּמג ְָּרנְּ ָך ו ִּמי ְִּּקבֶ ָך אֲ ֶ
ש ְּלחֶ נו ֵּר ָ
ְּת ַש ְּלחֶ נו חָ ְּפ ִּשי מֵּ ִּע ָמ ְּך לֹא ְּת ַ
ִּית ְּב ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם וַי ְִּּפ ְּד ָך ה' אֱ -לֹהֶ ָ
יך ַעל ֵּכן ָאנ ִֹּכי ְּמצַ ְּו ָך ֶאת הַ ָדבָ ר הַ זֶה
ִּת ֶתן לוֹ  :וְּ זָכַ ְּר ָת ִּכי ֶעבֶ ד הָ י ָ
ֹאמר ֵּאלֶ ָ
ית ָך ִּכי טוֹ ב לוֹ ִּע ָמ ְּך :וְּ לָ ַק ְּח ָת אֶ ת הַ ַמ ְּרצֵּ ַע
יך לֹא ֵּאצֵּ א מֵּ ִּע ָמ ְּך ִּכי אֲ הֵּ ְּב ָך וְּ ֶאת ֵּב ֶ
הַ יוֹ ם :וְּ הָ יָה ִּכי י ַ
שה ְּב ֵּעינ ֶָך ְּב ַש ֵּלח ָ
ֲך אֹתוֹ חָ ְּפ ִּשי
שה ֵּכן :לֹא י ְִּּק ֶ
וְּ נ ַָת ָתה ְּב ָאזְּנוֹ ובַ ֶדלֶ ת וְּ הָ יָה ְּל ָך ֶעבֶ ד עוֹ לָ ם וְּ ַאף לַ אֲ ָמ ְּת ָך ַתעֲ ֶ
שש ָשנִּ ים ובֵּ ַר ְּכ ָך ה' אֱ -ל ֹהֶ ָ
שה:
שר ַתעֲ ֶ
יך ְּבכֹל אֲ ֶ
מֵּ ִּע ָמ ְּך ִּכי ִּמ ְּשנֶה ְּשכַ ר ָש ִּכיר עֲ בָ ְּד ָך ֵּ
(דברים טו ,י-יח)

השאלה :צטט מצוות עשה ומצוות לא תעשה החלות על האדון.
אם התלמידים מתקשים ניתן למקד את המטלה .לדוגמה:
צטט אלו מצוות עשה מופיעות בפסוקים י-יב.
או:
לבנות "מדרגת ביניים" שתסייע לענות על השאלה:
א .העתק/סמן את הפעמים בהם מופיעה המילה "לא".
ב .באיזה מהמילים המסומנות מופיעה מצוות לא תעשה?

 .3שכתוב התוכן בלשון התלמיד
בשכתוב פסוק ("כתוב בלשונך") על התלמיד לתרגם את הפסוק לשפה הברורה לו.
כתיבת התוכן בלשון התלמיד מייצגת ,לרוב ,את מידת הבנתו את הפסוק.
בדרך כלל נשתמש בפעולה זו לאחר שהמורה הסביר את התוכן ,וכעת על התלמיד להסביר
בלשונו .בפעולת השכתוב התלמיד ממיר את לשון התורה ללשון מדוברת אותה יכול להבין האדם
השומע מן הצד .כך נדע כי התלמיד הבין את המילים ,או את המשמעות.

רמת קושי קלה (סוף כיתה א  -כיתה ב):
המורה מסביר פסוק סיפורי ו"פשוט"
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לדוגמא:
"וְּ לֹא ָיכֹל יוֹ סֵּ ף ְּל ִּה ְּת ַא ֵּפק ְּלכֹל הַ ִּנ ָצ ִּבים ָעלָ יו וַי ְִּּק ָרא הוֹ ִּציאו כָ ל ִּאיש מֵּ ָעלָ י וְּ לֹא ָע ַמד ִּאיש ִּאתוֹ ְּב ִּה ְּתו ַַדע
ִּש ַמע ֵּבית ַפ ְּרעֹה":
ִּש ְּמעו ִּמ ְּצ ַריִּם וַי ְּ
יוֹ סֵּ ף ֶאל ֶאחָ יו :וַי ִֵּּתן ֶאת קֹלוֹ ִּב ְּב ִּכי וַי ְּ

(בראשית מה ,א-ב)

המורה מבקש מהתלמיד לכתוב בלשונו (או לתאר) את מעשי יוסף בפסוק א ,או בפסוק ב.

רמת קושי בינונית (כיתות ג-ד):
ברמה זו התלמיד יידרש לשכתב לבדו קטע סיפורי בן כמה פסוקים ,לדוגמא:
ִּש ָר ֵּאל ַרב וְּ ָעצום ִּמ ֶמנו:
שר לֹא י ַָדע ֶאת יוֹ סֵּ ף :וַיֹאמֶ ר ֶאל ַעמוֹ ִּהנֵּה ַעם ְּבנֵּי י ְּ
"וַי ָָקם מֶ לֶ ְּך חָ ָדש ַעל ִּמ ְּצ ָריִּם אֲ ֶ
הָ בָ ה נִּ ְּתחַ ְּכ ָמה לוֹ ֶפן י ְִּּר ֶבה וְּ הָ יָה ִּכי ִּת ְּק ֶראנָה ִּמ ְּלחָ ָמה וְּ נוֹ סַ ף גַם הוא ַעל שֹנְּ ֵּאינו וְּ נִּ ְּלחַ ם ָבנו וְּ ָעלָ ה ִּמן הָ ָא ֶרץ:
(שמות א ,ח-י)

המורה ישאל :כיצד שכנע פרעה את העם המצרי להעביד את עם בני ישראל? כתוב בלשונך.
המורה ישים לב למידת הזיקה שבין תשובת התלמיד לפרטים המופיעים בפסוק ויכוון אותו
בהתאמה.

רמת קושי מורכבת (כיתות ה-ו):
ברמה זו התלמיד ישכתב גם פרשה שאיננה סיפורית ,לדוגמא:
שר ַא ֶתם ָב ִּאים
שר ִּצוַנִּ י ה' אֱ -לֹהָ י לַ עֲ שוֹ ת ֵּכן ְּב ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ אֲ ֶ
"ר ֵּאה ִּל ַמ ְּד ִּתי ֶא ְּתכֶ ם חֻ ִּקים ו ִּמ ְּש ָפ ִּטיםַ ,כאֲ ֶ
ְּ
ִּש ְּמעון ֵּאת ָכל הַ חֻ ִּקים
שר י ְּ
יתם ִּכי ִּהוא חָ ְּכ ַמ ְּתכֶ ם ו ִּבינ ְַּתכֶ ם ְּל ֵּעינֵּי הָ ַע ִּמים אֲ ֶ
ָש ָמה ְּל ִּר ְּש ָתה :ו ְּש ַמ ְּר ֶתם וַעֲ ִּש ֶ
הָ ֵּא ֶלה וְּ ָא ְּמרו ַרק ַעם חָ כָ ם וְּ נָבוֹ ן הַ גוֹ י הַ ָגדוֹ ל הַ זֶה"

(דברים ד ,ה-ו)

המורה ישאל :הסבר בלשונך את הדברים שיאמרו העמים על עם ישראל
הערה כללית למיומנות  :3הצגנו את המיומנות של ההתבססות על הכתובים ,החל מהשלב
הראשון המתמקד באיתור פרטים נקודתיים .צריך לדעת כי בשלבים מתקדמים מיומנות זו תהיה
כרוכה לא פעם במיומנויות נוספות כמו :הסקת מסקנות והכללה .מיומנויות אלו הן מיומנויות
חשיבה ש אינן מיוחדות לתנ"ך ולכן לא עסקנו בהן במסמך זה ,אולם ברור כי גם בלימוד תנ"ך אנו
מצפים מתלמידינו לדעת לקשר ולהכליל פרטים לכדי רעיון או מסקנה ,ולא רק לדעת לדלות ולציין
פרטים באופן נקודתי.
דוגמה לתהליך של איתור פרטים והכללה ניתן למצוא במאגר המשימות  -משימת "מעבר הירדן" שבה
נדרשים תלמידי כיתה ו' לנסח קוים מנחים לעם ישראל במספר תחומים ,לאור מקורות מתוך נאום
משה רבנו בספר דברים .מצ"ב קישור למאגר המשימות המופיע באתר ראמ"ה וכן באתר "ללמוד
וללמד":
מעבר הירדן – מתוך מאגר המשימות
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מיומנות מס4 .
זיהוי הנושא והגדרתו

בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין

(רש"י ויקרא א ,וספרא דיבורא דנדבא)

הקדמה
מיומנות זו היא ,למעשה ,היכולת לתת תשובה לשאלות" :על מה מדובר כאן"?" ,מהו הנושא
בו עוסק הפרק"? .זוהי יכולת יסודית ,המאפשרת ללמוד בצורה יעילה ולהגיע להבנה ברורה
ועמוקה יותר של הנלמד– לא רק זיכרון מצטבר של פרטי מידע ,אלא הבנה המבוססת על
הכרת העניין השלם וחלקיו.
מיומנות זו נשענת על יכולות שפתיות וחשיבתיות כדוגמת :הבנה מילולית מדויקת של הנקרא,
חשיבה מכלילה ,זיהוי רעיון מרכזי ויכולת לסכם ולתמצת רעיון מרכזי.

במה נוכל להיעזר כדי לזהות את הנושא ולהגדירו?
א .באמצעות איתור פרטי תוכן עיקריים.
ב .באמצעות גבולות היחידה זיהוי פסוקים/מילים/ביטויים של פתיחה וסיום.

ג .באמצעים ספרותיים– שימוש במילה מנחה/מילה מרכזית.
ד .באמצעות זיהוי פרשיות (פתוחה/סתומה).

דרגות הקושי:
הקניית המיומנות נעשית במדורג.
בכיתות הצעירות המורה תמיד ידגים את כל התהליך בעצמו :כתיבת הכותרת; קריאה
וכתיבה של פסוקים מרכזיים ,הדגשת פסוקי פתיחה וכדו' .בשלב זה אין צורך לעסוק במושג
'מיומנויות' או להזכיר את המילים "זיהוי נושא" ,אלא לסגל דרך הוראה המראה לתלמידים כי
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גם בחומש אפשר לתת כותרת לכל נושא ,וכי יש גבולות ליחידות (פסוקים ,פתיחות ,סיומים).
לעיתים ,המורה יכול ,על פי שיקול דעתו ,לשתף מעט את התלמידים על ידי שאלות בכיתה:
בהצעת כותרת ,פרטי תוכן מרכזיים בנושא וסימון יחד עם התלמידים של פסוק פותח לנושא.
אך עדיין אין לצפות לעבודה עצמית של התלמיד.
בהמשך (כיתות ג-ד) העבודה יכולה להתחלק בין המורה לתלמיד ,כאשר :התלמיד מאתר
פרטי התוכן העיקריים בנושא והמורה נותן את הכותרת ליחידה או להיפך.
המורה יכול להפנות את התלמידים לפרטים מרכזיים המזמנים את ההגדרה של הנושא.
לדוגמה:


בקטעים רבים ניתן לשאול את הילדים :על מי מסופר בפסוקים?



בראשית פרק י"ח פסוקים א-ח :השאלה המופנית לילדים :איזו מצווה מקיים אברהם
בפסוקים אלו? התשובה "הכנסת אורחים" יכולה להיות גם כותרת מתאימה.



בראשית פרק כ"ד :נשאל את הילדים מה מחפש עבד אברהם? התשובה" :אישה
ליצחק" התשובה מובילה לכותרת הפרק.

החל מכיתה ה ניתן לשלב עבודה עצמאית של התלמיד:
התלמיד מאתר את הנושא המרכזי ,או נותן כותרת.
התלמיד מאתר את הנושא המרכזי בעזרת איתור מילת מפתח – מילה מנחה או מרכזית.
הערה :הדרגה זו היא ברמת "חלוקת העבודה" בין המורה והתלמיד ,אולם רמת הקושי של
המשימה – איתור הנושא -משתנה בהתאם למכלול המרכיבים ביחידה הנתונה ,כגון :מהו
אורך היחידה? מהי רמת הקושי של המילים? עד כמה בולטים פרטי התוכן המרכזיים? האם
ישנם פסוקי פתיחה וסיום מובהקים?
על המורה לשקול איזו יחידה מתאימה לרמת התלמידים ,ובה אפשר לתת להם לזהות
בעצמם את הנושא .כך המיומנות משתלבת בהוראת היחידה ,כאשר המורה והתלמידים
מזהים ומגדירים יחד את הנושא התוכני של היחידה כחלק מהלימוד.

דרכים לזיהוי נושא היחידה – דוגמאות:
א .באמצעות איתור פרטי תוכן עיקריים
רמת קושי קלה:
שמות פרק א  -מהו הנושא בפסוקים ח-יד?
הפרטים:
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ִּש ָר ֵּאל ְּבפָ ֶר ְּך ַוי ְָּמ ְּררו ֶאת חַ יֵּיהֶ ם ַבעֲ ב ָֹדה ָק ָשה ...ו ְּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַב ָש ֶדה ֵּאת ָכל
" ַויַעֲ ִּבדו ִּמ ְּצ ַריִּם ֶאת ְּבנֵּי י ְּ
שר ָע ְּבדו בָ הֶ ם ְּבפָ ֶר ְּך"
עֲ ב ָֹד ָתם אֲ ֶ

הנושא הוא :השעבוד
או:
מהו הנושא בפסוקים יד-כא?
יתן ַעל הָ ָא ְּב ָניִּם ִּאם ֵּבן הוא ַוה ֲִּמ ֶתן
וַיֹאמֶ ר מֶ לֶ ְּך ִּמ ְּצ ַריִּם לַ ְּמי ְַּלדֹת הָ ִּע ְּב ִּריֹתְּ ..בי ֶַל ְּדכֶ ן ֶאת הָ ִּע ְּב ִּריוֹ ת ו ְּר ִּא ֶ
אֹתוֹ וְּ ִּאם ַבת ִּהוא וָחָ יָה"

הנושא הוא :הגזירה על המיילדות.
או:
ויקרא כו ג-יג:
יתם א ָֹתם :וְּ נ ַָת ִּתי גִּ ְּשמֵּ יכֶ ם ְּב ִּע ָתם וְּ נ ְָּתנָה הָ ָא ֶרץ יְּבולָ ה וְּ ֵּעץ
ִּאם ְּבחֻ ק ַֹתי ֵּתלֵּ כו וְּ ֶאת ִּמ ְּצוֹ ַתי ִּת ְּש ְּמרו וַעֲ ִּש ֶ
יש ְּב ֶתם
הַ ָש ֶדה י ִֵּּתן ִּפ ְּריוֹ  :וְּ ִּה ִּשיג לָ כֶ ם ַדיִּש ֶאתָ -ב ִּציר ובָ ִּציר י ִַּשיג ֶאת ז ַָרע וַאֲ כַ ְּל ֶתם לַ ְּח ְּמכֶ ם לָ שֹבַ ע וִּ ַ
ִּיתי לָ כֶ ם לֵּ א-ל ִֹּהים וְּ ַא ֶתם ִּת ְּהיו ִּלי ְּל ָעם. :אֲ נִּ י ה' אֱ -לֹהֵּ יכֶ ם
לָ בֶ טַ ח ְּב ַא ְּרצְּ כֶ ם ...וְּ ִּה ְּתהַ ַל ְּכ ִּתי ְּבתוֹ ְּככֶ ם וְּ הָ י ִּ
מטֹת עֻ ְּלכֶ ם וָאוֹ לֵּ ְּך ֶא ְּתכֶ ם קוֹ ְּמ ִּמיות"
ָא ְּשבֹר ֹ
אתי ֶא ְּתכֶ ם מֵּ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם ִּמ ְּהיֹת לָ הֶ ם עֲ בָ ִּדים ו ֶ
שר הוֹ צֵּ ִּ
אֲ ֶ

הנושא הוא :שכר קיום המצוות (פרטי התוכן – תנאי מפורש ,וברכות רבות)
או:
באמצעות דמויות ,כגון:
שמות ב יא-כב :מעשיו הראשונים של משה
במדבר טז א-יט :מרד קרח ועדתו

רמת קושי מורכבת:
ויקרא פרק כה ,פסוקים כה-נד
" ִּכי יָמו ְּך ָא ִּח ָ
ָאל ...וְּ יָצָ א ַביֹבֵּ ל וְּ ָשב לַ אֲ חֻ זָתוֹ "
יך ו ָמכַ ר מֵּ אֲ חֻ זָתוֹ ובָ א גֹאֲ לוֹ הַ ָקרֹב ֵּאלָ יו וְּ ג ַ
"וְּ ִּכי יָמו ְּך ָא ִּח ָ
ֶש ְּך"
...את ַכ ְּס ְּפ ָך לֹא ִּת ֵּתן לוֹ ְּבנ ֶ
יך ו ָמ ָטה יָדוֹ ִּע ָמ ְּך וְּ הֶ ֱחז ְַּק ָת בוֹ ֶ
"וְּ ִּכי יָמו ְּך ָא ִּח ָ
יך ִּע ָמ ְּך וְּ נִּ ְּמ ַכר לָ ְּך לֹא ַתעֲ בֹד בוֹ עֲ ב ַֹדת ָעבֶ דְּ ..כ ָש ִּכיר ְּכתוֹ ָשב י ְִּּהיֶה ִּע ָמ ְּך ַעד ְּשנַת הַ יֹבֵּ ְּל
יַעֲ בֹד ִּע ָמ ְּך"
מהו הנושא בחלקו השני של הפרק?
נוכל להפנות לפרטי התוכן – במה עוסק הענין? פרטי תוכן :הפרשה עוסקת באדם שירד מנכסיו ונקלע
למצוקות שונות:
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ישנם פרטי תוכן זהים לאורך היחידה ,הנתמכים גם בביטויים חוזרים ("ימוך אחיך" "והחזקת"') .בכל
אחד מתתי היחידות משתנים פרטי התוכן (מכירת קרקעות ,הלוואת כסף ,מכירה לעבדות) .החלוקה
לתתי יחידות נתמכת גם באמצעות פסוקי פתיחה.
המבט על הפרטים המרכזיים כבר מצביע על הנושא ,והוא :חובת הסיוע לאדם שירד מנכסיו וממעמדו.

ב .באמצעות זיהוי גבולות היחידה ,מילים/ביטויים של פתיחה וסיום
זיהוי תבניות לשון או מילים נפוצות הפותחות/סוגרות יחידה כמו:

"ויאמר ה' אל' / '...וידבר ה' אל' / '...דבר אל'/ '...ויהי ...
"זאת תורת ה"...
"כי" "אם"

"(בכל התורה)

(בעיקר בחומש ויקרא)

(בפרשיות הלכתיות רבות)

כמו כן ,ישנן תבניות לשון ספציפיות המשמשות לחלוקה בין יחידות משנה בפרשה ספציפית:
"לבני שמעון תולדתם /לבני גד תולדתם"..

(במדבר א')

"ויהי ערב ויהי בוקר"

(בראשית א)

'אשה ריח ניחוח לה'

(ויקרא פרקים א' ,ג')

"ועשו ארון  /ועשית כפורת"

(שמות פרק כה')

במקומות רבים פסוקי הפתיחה והסיום מדגישים את התוכן המרכזי של הפרק.
לדוגמה :במדבר פרק ב .פסוק הפתיחה -

ִּש ָראֵּ ל ִּמ ֶנגֶד
אתֹת ְּלבֵּ ית אֲ ב ָֹתם ַיחֲנו ְּבנֵּי י ְּ
ֹשה וְּ אֶ ל ַא ֲהרֹן לֵּ אמֹרִּ :איש ַעל ִּדגְּ לוֹ ְּב ֹ
" ַוי ְַּד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
סָ ִּביב ְּלאֹהֶ ל מוֹ ֵּעד ַיחֲנו":
ופסוק הסיום (לד):

ֹשה ֵּכן חָ נו ְּל ִּדגְּ לֵּ יהֶ ם וְּ כֵּ ן נָסָ עו ִּאיש ְּל ִּמ ְּש ְּפח ָֹתיו
שר ִּצוָה ה' אֶ ת מ ֶ
ִּש ָראֵּ ל ְּככֹל אֲ ֶ
"וַיַעֲ שו ְּבנֵּי י ְּ
לבית אֲ ב ָֹתיו":
ַע ֵּ
או:
במדבר פרק ו .פסוקי הפתיחה (א-ב):

או ִּא ָשה ִּכי י ְַּפ ִּלא ִּלנְּ דֹר
ִּש ָראֵּ ל וְּ ָאמַ ְּר ָת אֲ לֵּ הֶ ם ִּאיש ֹ
לבנֵּי י ְּ
ֹשה ֵּלאמֹרַ :ד ֵּבר ֶא ְּ
ַוי ְַּד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
נ ֶֶדר ָנזִּיר ְּלהַ זִּיר לַ ה'"
ופסוק הסיום (כא):

שר יִּדֹר ֵּכן
שר ַת ִּשיג יָדוֹ ְּכפִּ י נִּ ְּדרוֹ אֲ ֶ
שר יִּדֹר ָק ְּר ָבנוֹ לַ ה' ַעל נִּ זְּרוֹ ִּמ ְּלבַ ד אֲ ֶ
"זֹאת תוֹ ַרת הַ ָנזִּיר אֲ ֶ
שה ַעל תוֹ ַרת נִּ זְּרוֹ "
יַעֲ ֶ
ג .שימוש במילה מנחה/מילה מרכזית
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מילה החוזרת על עצמה יכולה להצביע על נושא היחידה ולזהות את גבולותיה.
לדוגמה:

בראשית פרק ט
שר ִּא ְּתכֶ ם
שר אֲ נִּ י נ ֵֹּתן ֵּבינִּ י ובֵּ ינֵּיכֶ ם ובֵּ ין ָכל נֶפֶ ש חַ יָה אֲ ֶ
"וַיֹאמֶ ר אֱ -לֹקים זֹאת אוֹ ת הַ ְּב ִּרית אֲ ֶ
ְּלדֹרֹת עוֹ לָ ם :אֶ ת ַק ְּש ִּתי נ ַָת ִּתי ֶב ָענָן וְּ הָ י ְָּתה ְּלאוֹ ת ְּב ִּרית ֵּבינִּ י ובֵּ ין הָ ָא ֶרץ :וְּ הָ יָה ְּב ַענְּ נִּ י ָענָן ַעל
שר ֵּבינִּ י ובֵּ ינֵּיכֶ ם ובֵּ ין ָכל נֶפֶ ש חַ יָה ְּבכָ ל
יתי אֲ ֶ
שת ֶב ָענָן :וְּ זָכַ ְּר ִּתי אֶ ת ְּב ִּר ִּ
הָ ָא ֶרץ וְּ נִּ ְּראֲ ָתה הַ ֶק ֶ
יתיהָ ִּלזְּכֹר ְּב ִּרית
שת ֶב ָענָן ו ְּר ִּא ִּ
שחֵּ ת ָכל ָב ָשר :וְּ הָ י ְָּתה הַ ֶק ֶ
ָב ָשר וְּ לֹא י ְִּּהיֶה עוֹ ד הַ ַמיִּם ְּלמַ בול ְּל ַ
שר ַעל הָ ָא ֶרץ :וַיֹאמֶ ר אֱ -לֹקים ֶאל נֹחַ זֹאת
עוֹ לָ ם ֵּבין אֱ -לֹקים ובֵּ ין ָכל נֶפֶ ש חַ יָה ְּבכָ ל ָב ָשר אֲ ֶ
שר ַעל הָ ָא ֶרץ":
שר ה ֲִּקמ ִֹּתי ֵּבינִּ י ובֵּ ין ָכל ָב ָשר אֲ ֶ
אוֹ תהַ ְּב ִּרית אֲ ֶ
הנושא :הקשת (סימן לברית בין הקב"ה לבין כל חי)

רמת קושי מורכבת:
ישנם מקומות שהמילים אינן חוזרות על עצמן בתבנית קבועה (כמו" :ברית" או "אור" שהובאו
בדוגמה הקודמת) אלא שורש החוזר בהטיות שונות.

לדוגמה – במדבר פרק ג ,פס' ה-י:

ש ְּרתו אֹתו:
ֹשה ֵּלאמֹר :הַ ְּק ֵּרב אֶ ת מַ ֵּטה לֵּ וִּ י וְּ הַ עֲ מַ ְּד ָת אֹתוֹ ִּל ְּפנֵּי ַא ֲהרֹן הַ כֹהֵּ ן וְּ ֵּ
ַוי ְַּד ֵּבר ה' אֶ ל מ ֶ
וְּ ָש ְּמרו אֶ ת ִּמ ְּשמַ ְּרתוֹ וְּ אֶ ת ִּמ ְּשמֶ ֶרת ָכל הָ ֵּע ָדה ִּל ְּפנֵּי אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד לַ עֲ בֹד ֶאת עֲ ב ַֹדת
ִּש ָר ֵּאל לַ עֲ בֹד ֶאת עֲ ב ַֹדת הַ ִּמ ְּש ָכן:
הַ ִּמ ְּש ָכן :וְּ ָש ְּמרו אֶ ת ָכל ְּכלֵּ י אֹהֶ ל מוֹ ֵּעד וְּ אֶ ת ִּמ ְּשמֶ ֶרת ְּבנֵּי י ְּ
ִּש ָר ֵּאל :וְּ ֶאת ַא ֲהרֹן וְּ אֶ ת ָבנָיו
וְּ נ ַָת ָתה ֶאת הַ ְּלוִּ יִּם ְּל ַא ֲהרֹן ו ְּלבָ נָיו נְּ תונִּ ם נְּ תונִּ ם הֵּ ָמה לוֹ מֵּ ֵּאת ְּבנֵּי י ְּ
ִּת ְּפקֹד וְּ ָש ְּמרו אֶ ת ְּכהֻ נ ָָתם וְּ הַ זָר הַ ָק ֵּרב יומָ ת:
הנושא :תפקיד הלויים (משמרת לכהנים ולישראל).

וכן:
הפעלים נ.ס.ע  /ח.נ.ה

בחומש במדבר ,פרק ט

הפעלים ט.מ.א/.ט.ה.ר .בחומש ויקרא פרק יא
ד .זיהוי פרשיות (פתוחה/סתומה)
זוהי מלאכה קלה ,יחסית .אם התלמיד מחזיק בידיו חומש קורן ,הפרשיות הפתוחות והסגורות
"קופצות מול העיניים" ,ומסיעות פעמים רבות לזהות גבולות של יחידה במקרא.
גם בהוצאות אחרות כדאי שהתלמידים יכירו את הסימנים המציינים פרשה פתוחה וסגורה.
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מיומנות מס5 .
אפיון הדמויות והכרת פועלם

הַ ִּביטו ֶאל ַא ְּב ָרהָ ם אֲ ִּביכֶ ם וְּ ֶאל ָש ָרה ְּתחוֹ לֶ ְּלכֶ ם"

"לומד אדם ספר בראשית ..אינו משים לב כלל שמעשי אבות תורה שלמה היא:
תורת האמונה ,הדעות ,המידות וכל שלמות האדם"
(ר' חיים יצחק אייזיק שר זצ"ל ,ראש ישיבת סלבודקא).

ערכים רבים בלימוד התורה נקנים מתוך לימוד אודות דמויות ופועלם.
במהלך הלימוד רוכש התלמיד את היכולת לאפיין את הדמות שעליה הוא לומד – מהם
הערכים והמידות המיוחדות לה מתוך המסופר אודותיה בתנ"ך.
זהו בסיס ליצירת הזדהות והליכה בדרכי אבות.

שלב א (כיתות א-ב)

בשלב זה המורה מדגים כיצד הוא משייך מידות ותכונות לפרטים המופיעים בפסוק .המורה
יתמקד בפעולה ,או באמירה ,אחת ויציין את התכונה או המידה הנלמדים ממנה .בשלב זה
נבחר פסוק שהמסר ,או הערך ,עולה ממנו בצורה ברורה.
לדוגמא:
בראשית י"ב – מסע אברהם לארץ ישראל:
בפרק מתוארות פעולות שונות של אברהם אבינו .המורה יתמקד בפעולה אחת של אברהם
מתוך מכלול הפרטים ,ויראה לתלמידים כיצד ניתן ללמוד על דמותו של אברהם מתוך פעולה
זו:
שר ִּד ֶבר ֵּאלָ יו ה'"  -אברהם מאמין בה' ,ומתגבר על הקשיים שבעזיבת ארצו,
"וַיֵּלֶ ְּך ַא ְּב ָרם ַכאֲ ֶ
כדי לקיים את מצוות ה'.
שם ה'" אברהם מאמין בה' ומגדל את שמו בין אנשי הארץ.
"וַיִּבֶ ן ָשם ִּמז ְֵּּבחַ לַ ה' וַי ְִּּק ָרא ְּב ֵּ
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שלב ב (כיתות ג-ה)

בשלב זה המורה מלמד פרטים על הדמות מתוך הפסוקים ,ומבקש מהתלמידים לציין אלו
ערכים/תכונות/מידות הקשורות לפרטים אלו.
לדוגמא:
שמות פרק ב:
ָשים ִּע ְּב ִּרים נִּ ִּצים וַיֹאמֶ ר לָ ָר ָשע לָ ָמה ַת ֶכה ֵּר ֶע ָך"
שנִּ י וְּ ִּהנֵּה ְּשנֵּי אֲ נ ִּ
"וַיֵּצֵּ א ַביוֹ ם הַ ֵּ
המורה ישאל את התלמידים מה ניתן ללמוד מפסוק זה על מידתו של משה.
או:
במעשה המרגלים בפרשת שלח:
ָשים
ֹשה וַיֹאמֶ ר ָעל ֹה נַעֲ לֶ ה וְּ י ַָר ְּשנו א ָֹתה ִּכי יָכוֹ ל נוכַ ל לָ ה :וְּ הָ אֲ נ ִּ
"וַיַהַ ס ָכלֵּ ב ֶאת הָ ָעם אֶ ל מ ֶ
שר ָעלו ִּעמוֹ ָא ְּמרו לֹא נוכַ ל לַ עֲ לוֹ ת ֶאל הָ ָעם ִּכי חָ זָק הוא ִּמ ֶמנו:
אֲ ֶ
המורה ישאל את התלמידים מה ניתן ללמוד ממעשיו של כלב ,על דמותו ותכונותיו?
ָשים
ֹשה וַיֹאמֶ ר ָעל ֹה נַעֲ לֶ ה וְּ י ַָר ְּשנו א ָֹתה ִּכי יָכוֹ ל נוכַ ל לָ ה :וְּ הָ אֲ נ ִּ
"וַיַהַ ס ָכלֵּ ב אֶ ת הָ ָעם אֶ ל מ ֶ
שר ָעלו ִּעמוֹ ָא ְּמרו לֹא נוכַ ל לַ עֲ לוֹ ת ֶאל הָ ָעם ִּכי חָ זָק הוא ִּמ ֶמנו:
אֲ ֶ
המורה ישאל את התלמידים מה ניתן ללמוד מדבריו של כלב ,על דמותו ותכונותיו?

שלב ג (כיתה ו)

החל מכיתה ו נבקש מהתלמיד לאפיין דמות מתוך המסופר עליה במספר מקורות.
כמו כן נבקש מהתלמיד לחשוב מה ניתן ללמוד מאותה דמות.
כך ילמד התלמיד להתבונן במסופר על דמויות בתנ"ך ,ולהזדהות עם הדמות וערכיה.
דוגמה לאפיון דמות על בסיס מספר מקורות ניתן למצוא במשימת הערכה מסכמת על דמותו
של משה רבנו .את המשימות ניתן למצוא במאגר המשימות המופיע באתר ראמ"ה וכן באתר
"ללמוד וללמד".
משימות הערכה ,משה רבנו
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נספח למיומנות  – 5זיהוי דמויות ומאזכרים
חשוב להכיר מרכיב בסיסי יותר בלימוד אודות דמויות ,והוא :זיהוי הדמויות ביחידה .בטרם
יוכל התלמיד לאפיין דמויות וללמוד מהן ,עליו ראשית לזהות אותן בפסוקים.
בנוסף ,התלמיד צריך לדעת לשייך לדמות מעשים/ציטוטים המופיעים בפסוקים .לא פעם
ישנה התייחסות לדמות בפסוקים באמצעות מאזכרים ("ויאמר""/ויקח"  -מי אמר /מי לקח? מי

שנזכר קודם בפסוק) ועל התלמיד להכיר זאת.
רק כאשר התלמיד מבין לאיזו דמות מתייחסות הפעולות/האמירות הוא יכול להסיק מכך על
תכונות ומידות.
לדוגמא:
ְּ " )1שמָ ֵּענו אֲ דֹנִּ י נְּ ִּשיא אֱ -ל ִֹּהים ַא ָתה ְּבתוֹ כֵּ נו"

(התלמיד צריך לזהות כי מדובר על אברהם)

 )2ו ַיֹאמֶ ר י ְִּּצחָ ק אֶ ל ְּבנוֹ מַ ה זֶה ִּמהַ ְּר ָת ִּל ְּמצֹא ְּבנִּ י וַיֹאמֶ ר ִּכי ִּה ְּק ָרה ה' אֱ -לֹהֶ ָ
יך ְּלפָ נָי:
(התלמיד צריך לזהות כי המשיב הוא יעקב)

דברים אלו נכונים במיוחד בפרקים שבהם יש ריבוי דמויות .נדגים זאת בקצרה באמצעות
קטע מחומש במדבר (פרק יב ,פסוקים ה-ח).

ה וַי ֵֶּרד ה' ְּב ַעמוד ָענָן וַיַעֲ מֹד ֶפ ַתח הָ אֹהֶ ל וַי ְִּּק ָרא ַא ֲהרֹן ו ִּמ ְּריָם וַיֵּצְּ או ְּשנֵּיהֶ ם
ו וַיֹאמֶ ר ִּש ְּמעו נָא ְּדבָ ָרי
ִּאם י ְִּּהיֶה נְּ ִּביאֲ כֶ ם ה'
ַב ַמ ְּר ָאה ֵּאלָ יו אֶ ְּתו ַָדע ַבחֲלוֹ ם אֲ ַד ֶבר בוֹ
יתי נֶאֱ ָמן הוא
ֹשה ְּבכָ ל ֵּב ִּ
ז לֹא כֵּ ן ַע ְּב ִּדי מ ֶ
ח ֶפה ֶאל ֶפה אֲ ַד ֶבר בוֹ ו ַמ ְּר ֶאה וְּ לֹא ְּב ִּחידֹת ו ְּתמֻ נַת ה' י ִַּביט
ֹשה
אתם ְּל ַד ֵּבר ְּב ַע ְּב ִּדי ְּבמ ֶ
ומַ דו ַע לֹא י ְֵּּר ֶ

בפסוקים אלו:


מופיעים משה אהרן ומרים



ה' מדבר עם אהרן ומרים אודות משה.



בדברי ה' ישנה השוואה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים.

התלמיד צריך לזהות את המאזכרים (כגון" :הוא" – משה" ,אליו" -נביא רגיל).
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הערה :אפיון הדמות הוא שלב בדרך להפנמת ערכים ומידות .על כן חשוב להמשיך את
הלימוד בשאלות הפנמה שמעמיקות את ההבנה/הזדהות עם הדמות/תכונה הנלמדת ,כגון:
על איזה קושי התגבר כלב כשאמר "עלה נעלה כי יכול נוכל לה"? איזו תכונה אפשרה לו
לעמוד כנגד  10המרגלים האחרים?
האם אתה מכיר אדם אחר בתנ"ך או בימינו שהיתה לו תכונה דומה? היכן בחייך ניתן ליישם
מידה זו?
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מיומנות מס6 .
בקיאות והתמצאות כללית

אלא מצרפן ועושה אותן סלעים
ופורט ומוצא בכל מקום שירצה."..
(אוצר המדרשים ,וספרי דברים)

הקדמה
לבקיאות ולהתמצאות של התלמיד בחומש  -מספר מטרות:
ראשית ,ההתמצאות הטכנית (על פי פרק ופסוק) מאפשרת לתלמיד לפתוח את החומש
ולהתחיל בלמידה.
שנית ,הבנת סדר האירועים בחומש מסייעת להבנת הפסוקים בהם הוא עוסק.
ובנוסף ,הבנת סדר ורצף מאפשרים זכרון טוב יותר של הנלמד.

השלבים
 .1האיתור הטכני :בשלב הראשון ילמדו התלמידים כיצד להתמצא בחומש באופן טכני,
ולפתוח בפרק ובפסוק ,או בפרשה הנכונה ,בחומש הנלמד .בהמשך (כיתה ג) נוכל לבקש
מהתלמידים לפתוח מקור בחומש אחר ,או בספר אחר מהתנ"ך ,הגם שלא נלמדים בשנה זו.
כמו כן ,התלמידים צריכים להכיר את סדר הפרשות בחומש הנלמד.
 .2איתור והתמצאות על פי רצף והקשר :החל מכיתה ג' נצפה מתלמידים להבין ולסדר כראוי
רצף של אירועים .בשלב מתקדם יותר (כיתה ו) נצפה מהתלמידים גם לראיה כללית יותר של
פרשייה כחלק ממסגרת/נושא רחב.

א .איתור טכני
שלב א
במהלך כיתה ב מצופה מן התלמיד להתמצא באופן טכני בחומש הנלמד ולאתר פרק ,פסוק
ופרשה.
דוגמאות:
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 )1נבקש מהתלמידים לפתוח בפרק ט"ו פסוק ב.
 )2נשאל את התלמידים באיזה פרק ובאיזה פסוק מתחילה פרשת וירא.
 )3נבקש מהתלמידים לפתוח בתחילת פרשת תולדות.
 )4נשאל את התלמידים באיזה פרשה נמצא פרק כ"ב פסוק א'.

שלב ב (כיתה ג-ד)
מצופה מן התלמיד לדפדף ולחפש מידע גם מתוך חומשים אחרים שאינם נלמדים באותה
עת ,תוך הכוונה של המורה לחומש ופרשה מתאימה .כדי לעשות זאת נדרשת לתלמידים
ידיעת סדר הפרשות בכל חומש שאותו לומד.
לדוגמא ,כאשר המורה ילמד בכיתה :
"ויע ִּבדו ִּמצריִּם אֶ ת בנֵי יִּש ָראֵ ל בפָ ֶרך  :וי ָמררו אֶ ת חיֵיהֶ ם בעב ָֹדה ָק ָשה ,בחֹמֶ ר ו ִּבלבֵ נִּ ים ,ובכָ ל
עב ָֹדה ,ב ָש ֶדה אֵ תָ ,כל עב ָֹד ָתם ,א ֶשר ָעבדו בָ הֶ ם ,בפָ ֶרך".

(שמות א ,יג  -יד)

יבקש מהתלמידים לפתוח בספר בראשית ,פרשת לך לך ,בנושא ברית בין הבתרים:
ֹאמר לאב ָרם
ימה ח ֵשכָ ה גדֹלָ ה נֹפֶ לֶ ת ָעלָ יו :וי ֶ
"וי ִּהי ה ֶש ֶמש לָ בוֹ א ותר ֵד ָמה נָפלָ ה על אב ָרם ו ִּהנֵה אֵ ָ
ָידֹע ֵתדע ִּכי גֵר יִּהיֶה זרע ָך באֶ ֶרץ לֹא לָ הֶ ם ועבָ דום ו ִּענו א ָֹתם ארבע ֵמאוֹ ת ָשנָה :וגם אֶ ת הגוֹ י א ֶשר
יעבֹדו ָדן ָאנ ִֹּכי ואח ֵרי כֵ ן יֵצאו ִּברכֻ ש גָדוֹ ל :-

(בראשית טו ,יב יד)

ממשימת התמצאות זו נמצאנו למדים שדברי ה' שנאמרו לאברהם מתקיימים.
או:
כאשר המורה ילמד את תפילת משה לכפרה על מעשה חטא העגל:
"זכֹר לאב ָרהָ ם ליִּצחָ ק וליִּש ָראֵ ל עבָ ֶד ָ
יך א ֶשר נִּ שבע ָת לָ הֶ ם ָבך ותד ֵבר אלֵ הֶ ם אר ֶבה אֶ ת זרעכֶ ם
שר ָאמר ִּתי אֶ ֵתן לזרעכֶ ם ונָחלו לעֹלָ ם"
ככוֹ כבֵ י ה ָש ָמיִּם וכָ ל הָ ָא ֶרץ הזֹאת א ֶ

(שמות לב ,יג)

יבקש מהתלמידים לפתוח בספר בראשית במקומות שבהם למדנו על הבטחת ה' לאבות
התלמידים ידעו כעת למקם את ברית בין הבתרים שנכרתה עם אברהם ונלמדה בספר
בראשית פרשת לך לך ,הרבה שנים לפני שיעבוד מצרים המופיע בספר שמות.
משימת התמצאות זו מחזקת את הלימוד של דברי משה בתפילתו על כוחן הגדול של הברית
וההבטחות לאבות האומה.

32

וכן:
שאלות בקיאות והתמצאות ,כמו :כאשר לומדים את נושא הקרבנות בספר ויקרא המורה
ישאל היכן מצאנו בספרים בראשית ושמות אנשים שהקריבו קרבנות.
שלב ג
בכיתה ה נוסיף להפניות גם איתור בספרי נביאים.
כמו כן המורה יפנה את התלמידים לאיתור מקורות מהתורה בזיקה לנלמד בנביא.
דוגמאות:
המלכת שאול (שמ"א פרק ח) – מצוות "שום תשים עליך מלך"
נאומו של יפתח (שופטים פרק יא) – המעבר בעבר הירדן
מעשה שמשון

(שופטים פרק יג)

 -פרשת הנזיר

(דברים פרק יד)

(במדבר פרק כא)

(במדבר פרק ו)

בנוסף ,מצופה כי התלמיד יכיר את כ"ד הספרים וידע לשייכם ל :תורה ,נביאים ,כתובים5 ,
מגילות.

ב .איתור והתמצאות על פי רצף והקשר
שלב א (כיתות ג-ד)
התלמיד יידרש לזכור ולהבין את סדר הנושאים ואת ההקשר הרחב שלהם בפרק ,פרשה ,או
חומש ,כאשר יש משמעות לסדר זה.
בתחילה יידרשו התלמידים להבין סדר נושאים בתוך יחידה נתונה בעלת גבולות זמן ברורים,
כאשר המורה מציג בפני התלמידים את החלקים השונים של הסיפור .דוגמה לכך ניתן למצוא
בקישור המצ"ב באתר "ללמוד וללמד"  -משימת הערכה לפרשת שמות" :שלב  - 3סידור
איורים על פי רצף" העוסק ברצף האירועים בשליחות משה ,חומש שמות פרקים ב-ד:
או:
המורה ייתן לתלמידים חלקים ,או פסוקים ,מתוך מעשה המרגלים (השליחות ,דברי כלב,
הבאת הפירות ,מלחמת המעפילים ,המגפה וכדו') והתלמידים יסדרו אותם על פי הסדר.
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שלב ב (כיתה ה) מצופה מהתלמיד לסדר בעצמו רצף נכון של אירועים/נושאים ,לדוגמה:
ספר במדבר פרקים כ"ב -כ"ד :נבקש מהתלמידים לכתוב באילו מקומות עבר בלעם בכדי
לקלל את ישראל.
או:
בזמן שילמדו בכיתה על ארון הברית נבקש מהתלמידים לפתוח בספר שמואל א פרקים ד-ז
ולכתוב לפי סדר באילו מקומות עבר ארון בית ה' בארץ פלשתים ,עד שחזר לעם ישראל.
שלב ג (כיתה ו)
נצפה כי התלמיד יכיר מקומה של פרשיה ללא צורך "לדפדף" בכל הספר ,אלא על פי ההבנה
הכללית של הספר וחלקיו .לדוגמה:
 )1באיזה פרק דוד מולך על כל ישראל?
 )2היכן בחומש דברים נמצא את נושא מצוות המלך?
כמו כן ,חומש דברים מזמן לנו חזרה על פרקים בחומשים שמות-במדבר .נצפה שהתלמיד
יתמצא בסדר הכללי של הנושאים המופיעים בחומש וידע לאתר אותם בחומש.
שאלות נוספות לדוגמא:
באיזה חומש ובאיזו פרשה עברו בני ישראל בים סוף?
באיזה חומש ובאיזו פרשה למדנו על חטא המרגלים?
באיזה חומש ובאיזו פרשה למדנו על פטירת מרים?

שימוש במאגר תורני ממוחשב
בכיתה ו נלמד את התלמידים כיצד להשתמש במאגר תורני ממוחשב .שימוש במאגר
מאפשר לתלמיד לאתר פסוק בתוך היקף מקורות נרחב ,וכן לאתר מקור שעדיין לא למד או
שלמד לפני זמן רב ולא זכור לו .מובן ,שדרושה הכוונה של המורה בשימוש נכון במאגר.
המורה ייתן משימה וילווה את התלמידים בתהליך החיפוש .לדוגמא :חיפוש הופעתה של
מילה מסוימת ,או שם של דמות; נסיון לפרש מילה יחידאית על ידי איתור מילים דומות.
כמו כן ישנם מאגרים שבהם ניתן לראות את הספרים סרוקים וניתן להשתמש במאגרים אלו
על מנת לראות סוגים שונים של כתיבת שירה (שירת הים ,שירת האזינו ,שירת דבורה).
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מיומנות מס7 .
שאילת שאלות

"אמר לו (הלל הזקן):
שאל בני! שאל!
 ..אמר לו :בני ,שאלה גדולה שאלת!"
(בבלי שבת לא).

הקדמה
חלק מהותי מכל לימוד הוא שאילת השאלות.
כאשר תלמיד שואל הוא מגלה רצון ללמוד ולהבין .שאלתו היא בסיס להפנמת הנלמד ,ולחיבור בינו
לבין המורה המלמד .השאלה היא מפתח שבאמצעותו יכול התלמיד לחשוף עולם של הבנות,
פירושים ומסרים העולים מתוך הכתובים באופן גלוי או נסתר.
כדי שתלמיד יתרגל לשאול שאלות חשוב להתחיל לעורר אותו לכך כבר בראשית לימודו.
ישנם סוגים שונים של שאלות ,והעיסוק העיקרי יהיה בתוכן .שאלות התוכן של התלמידים יפתחו את
הלימוד למסרים חשובים וערכים שיעלו מהן ,אולם כאשר עולות שאלות ,יש להקדיש זמן גם לבירור
השאלות על שפת התורה וסגנונה (ר' להלן).
הקניית מיומנות זו תחל בכיתה ב'.

השלבים
שלב א  -שאלות הנוגעות להבנה ראשונית של מילים וביטויים
המפגש עם שפת התורה בגיל צעיר מזמן לתלמידים התמודדות יום יומית עם שפה קשה שאיננה
מותאמת לרמתם .קושי זה עלול להרגיל את התלמיד לאדישות כלפי פסוקי התורה ,אשר הבנתם היא
נחלת המורה בלבד ולתלמיד אין מקום לנסות את כוחו בהבנת הפסוקים.
לכן חשוב להרגיל את התלמידים כבר מהשלבים הראשונים לשאול .בכיתה ב ניתן לתלמידים לשאול
באופן חופשי .דהיינו  -לעיתים ,לאחר שהמורה יציג את הנושא ויסביר את התוכן ,הוא ישאל את
התלמידים "מה קשה לכם בפסוק"" ,אלו שאלות יש לכם ביחידה"?
בשלב זה הרבה משאלות התלמידים יהיו בסגנון" :מה פירוש" ?"...לא הבנתי את "..ויתמקדו בפירוש
הראשון של המילים ,ועל כן מומלץ להשתמש בשאלות התלמידים כבסיס לעיסוק בהקניית מיומנות
ביאור מילים (מילה אחת או שתים ,לא יותר).
שלב זה משמש בסיס לפיתוח ההרגל של שאילת שאלות.
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שלב ב – שאלות תוכן
מכיתה ג' נכוון את התלמידים לשאול לא רק בהיבט הביאורי ,אלא גם על תוכן הפסוקים .כיצד?
המורה יקח יחידה אשר כבר באר בה את מסגרת היחידה ואת המילים הקשות ,ויבקש מהתלמידים
להעלות שאלות .כך יאפשר לתלמידים להתרכז בשאלות התוכן.
לדוגמה:
גזירות השעבוד  -שמות א ח-יד
ִּש ָר ֵּאל ַרב וְּ ָעצום
שר לֹא י ַָדע ֶאת יוֹ סֵּ ף ט וַיֹאמֶ ר ֶאל ַעמוֹ ִּהנֵּה ַעם ְּבנֵּי י ְּ
ח וַי ָָקם מֶ לֶ ְּך חָ ָדש ַעל ִּמ ְּצ ָריִּם אֲ ֶ
ִּמ ֶמנו :י הָ בָ ה נִּ ְּתחַ ְּכ ָמה לוֹ ֶפן י ְִּּר ֶבה וְּ הָ יָה ִּכי ִּת ְּק ֶראנָה ִּמ ְּלחָ ָמה וְּ נוֹ סַ ף גַם הוא ַעל שֹנְּ ֵּאינו וְּ נִּ ְּלחַ ם ָבנו וְּ ָעלָ ה
ִּמן-הָ ָא ֶרץ :יא וַי ִָּשימו ָעלָ יו ָש ֵּרי ִּמ ִּסים ְּל ַמ ַען ַענֹתוֹ ְּב ִּס ְּבל ָֹתם וַיִּבֶ ן ָע ֵּרי ִּמ ְּס ְּכנוֹ ת ְּלפַ ְּרעֹה ֶאת ִּפתֹם וְּ ֶאת
ִּש ָר ֵּאל :יג וַיַעֲ ִּבדו ִּמ ְּצ ַריִּם ֶאת ְּבנֵּי
שר י ְַּענו אֹתוֹ ֵּכן י ְִּּר ֶבה וְּ כֵּ ן י ְִּּפרֹץ וַיָקֻ צו ִּמ ְּפנֵּי ְּבנֵּי י ְּ
ַר ַע ְּמסֵּ ס :יב וְּ כַ אֲ ֶ
ִּש ָר ֵּאל ְּבפָ ֶר ְּך :יד ַוי ְָּמ ְּררו ֶאת חַ יֵּיהֶ ם ַבעֲ ב ָֹדה ָק ָשה ְּבחֹמֶ ר ו ִּב ְּלבֵּ נִּ ים ו ְּבכָ ל עֲ ב ָֹדה ַב ָש ֶדה ֵּאת ָכל עֲ ב ָֹד ָתם
י ְּ
שר ָע ְּבדו בָ הֶ ם ְּבפָ ֶר ְּך:
אֲ ֶ
המורה יסביר כי פרעה מבקש לגזור גזירות על עם ישראל כדי שלא יבוא יום ועם ישראל ינצח את
המצרים במלחמה ויצא מהארץ .המורה מסביר כמה מילים קשות ,כגון" :ענתו"" ,בסבלתם" וכדו'.
לאחר מכן המורה מבקש מהתלמידים לשאול שאלות על היחידה.
התלמידים יעלו שאלות תוכן ברמות שונות :שאלות ידע (מי ,כמה ,מתי) הבנה (למה) וחשיבה על
התוכן (איך ייתכן)


איך יתכן שפרעה לא הכיר את יוסף?



מה פירוש "התחכם"?



איך זה יכול להיות שבני ישראל היו יותר מהמצרים?



האם המצרים האמינו שבני ישראל ינצחו אותם?

ועוד .מובן ,שתשאלנה גם שאלות של ביאור מילים ,אולם המורה יראה כי עם הזמן מתווספות בכיתה
גם שאלות תוכן  .גם סגנון השאלות מתרחב ובכיתה עולות יותר ויותר שאלות "פתוחות" לצד שאלות
"סגורות".
שלב ג – שאלות תוכן וסגנון (ללא ביאור מקדים של היחידה)

בכיתה ה' -ו' נוכל לבחור יחידה ,אשר לגביה ניתן לתלמידים להציע שאלות לאחר הצגת היחידה
בלבד ,וללא ביאור מקדים של המורה.
לדוגמה:
ספר במדבר – "היום נלמד על המצוות בפרק טו .בפסוקים יז-כא מופיעה מצוות "חלה" .או :בפסוקים
לז-מא מופיעה מצוות ציצית" .המורה יקרא את הפסוקים ,או התלמידים יקראו בקריאה דמומה,
ולאחר מכן התלמידים יציעו את השאלות שלהם.
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בשלב זה ,לצד שאלות התוכן ופירוש המילים ,נייחד מדי פעם גם תשומת לב לשאלות העוסקות
בשפה ובסגנון של התורה -יחיד ורבים ,כפל הנראה מיותר ,צורות או ביטויים מיוחדים.
הערה :קשיי שפה או סגנון  -בכדי שהתלמיד ידע לזהות את הקשיים הללו ,חשוב שכשישנה דוגמה
שכזו בפסוקים ,המורה יכוון ויבהיר בפעם הראשונה את סוג הקושי .לדוגמה – "בפסוק שלנו ישנה
מילה שנראית מיותרת .מהי לדעתכם"? "שימו לב ,יש בפסוק שלנו תיאור של אותו הדבר פעם יחיד
ופעם רבים .מהו?" אלו דברים שלא עוסקים בהם בדרך כלל ,אולם לפעמים ,כשישנה הזדמנות
בולטת( ,כדאי להסב את תשומת הלב של התלמידים בכיתות ה-ו) על מנת שבפעמים אחרות יוכלו
לזהות סגנון כזה של שאלות בעצמם.
כך יוכל המורה להרחיב את סוגי השאלות שתלמידים ישאלו כאשר ישאל בצורה כללית "מה הקושי
בפסוק?"

שאלות שפה או סגנון ,לדוגמה:
"מה פירוש 'על כנפי בגדיהם'?
"מה פירוש 'ולא תתורו'?
"מדוע נאמר פעמיים אני ה' א-לקיכם" בפסוק מא?
"מה זה 'ראשית ערסותיכם'?
למה כתוב שלש פעמים להרים תרומה מהעיסה?
שאלות תוכן לדוגמה:
"מדוע דווקא מצוות ציצית מזכירה לנו את כל המצוות?"
"כיצד קשורה מצוות ציצית ליציאת מצרים?".
השאלות האחרונות מובילו אותנו למסרים ולערכים" :ציצית  -כחותם המלך" (ספורנו)" ,לכך הוציאנו
ממצרים  -על מנת שנקיים מצוות" (רש"י).
גם שאלות על שפת התורה יכולות להביא להבנת מסרים וערכים ,אולם בד"כ בצורה עקיפה .תלמיד
אשר איננו שואל ונשאר אדיש לתופעות מיוחדות בשפת התורה ואדיש לתכנים ולמסרים – לא יוכל
לפתח את הלימוד שלו לרמה גבוה ומעמיקה.

דוגמאות לשאלות:
ביאור המילים -
נצפה מהתלמיד לשאול על מילים לא מובנות כשהתשובות עליהן יהיו בתחום ביאור המילה

ִּש ָר ֵּאל ָב ָא ָדם ובַ ְּבהֵּ ָמה ִּלי הוא:
א) ַק ֶדש ִּלי כָ ל ְּבכוֹ ר ֶפטֶ ר ָכל ֶרחֶ ם ִּב ְּבנֵּי י ְּ
ב) לֹא י ִָּמיש ַעמוד הֶ ָענָן יוֹ ָמם וְּ ַעמוד הָ אֵּ ש לָ יְּלָ ה ִּל ְּפנֵּי הָ ָעם:
קושי לשוני  -יחיד רבים
שמות פרק ד ,פסוק כט:
37

(שמות פרק יג)

(שמות פרק יג)

ִּש ָר ֵּאל:
ֹשה וְּ ַא ֲהרֹן וַי ַַא ְּספו אֶ ת ָכל ז ְִּּקנֵּי ְּבנֵּי י ְּ
ויֵלֶ ך מ ֶ
המורה ישאל את התלמיד – מה קשה בפסוק? (יחיד-רבים).
או :במדבר פרק יב ,פסוק א:
(א) וַתְּ ַדבֵּר מִּ ְרי ָם ו ְַאהֲ רֹּׁן בְמ ֹּׁשֶ ה.

סגנון – אי התאמה בין שתי מילים המציינות את אותו הדבר:
ו ִַּת ְּפ ַתח ו ִַּת ְּראֵּ הו אֶ ת היֶלֶ ד וְּ ִּהנֵּה נער בֹכֶ ה ו ַַת ְּחמֹל ָעלָ יו וַתֹאמֶ ר ִּמי ְַּל ֵּדי הָ ִּע ְּב ִּרים זֶה:

(שמות פרק

ב ,פסוק ו)

או דברים הנראים כחוזרים על עצמם ,או מיותרים:
שה
שה לבֵ ית ָאבֹת ֶ
ִּש ָר ֵּאל לֵּ אמֹר ֶב ָעשֹר לַ ח ֶֹדש הַ זֶה וְּ י ְִּּקחו לָ הֶ ם ִּאיש ֶ
" ַד ְּברו ֶאל ָכל עֲ ַדת י ְּ
ל ָביִּת"

(שמות פרק יב ).

ש ֶקל מח ִּצית
ש ֶקל הַ ק ֶֹדש ֶע ְּש ִּרים ג ֵָּרה הַ ֶ
" זֶה י ְִּּתנו ָכל הָ עֹבֵּ ר ַעל הַ ְּפקֻ ִּדים מח ִּצית ה ֶש ֶקל ְּב ֶ
ה ֶש ֶקל ְּתרו ָמה לַ ה':

(שמות פרק ל ,פסוק יג)

(בשביל שהתלמיד ישאל על הכפילות חשוב שהמורה יסביר שאין בתורה לשון מיותרת
ושבכל כפילות יש הסבר או לימוד).

סתירה בין פסוקים
במדבר כו
תו ולמעט תמ ִּעיט נחלָ תוֹ ִּאיש ְּל ִּפי ְּפקֻ ָדיו י ַֻתן ַנחֲלָ תוֹ :
(נד) לָ רב תר ֶבה נחלָ ֹ
(נה) אך ב ֹגו ָרל יֵחָ לֵ ק אֶ ת הָ אָ ֶרץ ִּל ְּשמוֹ ת מַ טוֹ ת אֲ ב ָֹתם יִּנְּ חָ לו:
תו ֵבין רב ִּלמ ָעט:
(נו) על ִּפי הג ֹו ָרל ֵתחָ לֵ ק נחלָ ֹ
המורה יקרא וישאל מהי הסתירה שעולה מהפסוקים ,אח"כ יעיינו התלמידים ברש"י.
או :דברים פרק טו
שר ה' אֱ -לֹהֶ ָ
יך נ ֵֹּתן ְּל ָך ַנחֲלָ ה
(ד) אֶ פֶ ס ִּכי לֹא יִּהיֶה ב ָך אֶ ביוֹ ן ִּכי בָ ֵּר ְּך יְּבָ ֶר ְּכ ָך ה' ָב ָא ֶרץ אֲ ֶ
ְּל ִּר ְּש ָתה:
(יא) ִּכי לֹא יֶחדל אֶ ביוֹ ן ִּמ ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ ַעל ֵּכן ָאנ ִֹּכי ְּמצַ ְּו ָך לֵּ אמֹר ָפתֹחַ ִּת ְּפ ַתח ֶאת י ְָּד ָך ְּל ָא ִּח ָ
יך
לַ עֲ נִּ י ֶָך ו ְּל ֶא ְּביֹנְּ ָך ְּב ַא ְּרצֶ ָך:
המורה ישאל מהי הסתירה שעולה מהפסוקים ,אח"כ יעיינו התלמידים ברש"י.
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שאלות התוכן
שאלות אלו אינם מתייחסות באופן ישיר למה שכתוב אלא מבקשות את ההשלמה לדברים שלא
כתובים .אפשר לצפות מהתלמידים לשאול שאלות במקום שהשאלות מאוד בולטות והמורה מכוון
לשאול את השאלה.
סוג השאלות ,גיוון השאלות ורמת השאלות יעלו ככל שהמורה ייתן יותר מקום לשאלות כאלו
בשיעוריו.

דוגמאות:
במדבר פרק כ
ֹשה אֶ ת יָדוֹ ויך אֶ ת הַ ֶסלַ ע ְּב ַמ ֵּטהו ַפעֲ ָמיִּם וַי ְֵּּצאו ַמיִּם ַר ִּבים ו ֵַּת ְּש ְּת הָ ֵּע ָדה ו ְּב ִּע ָירם:
(יא) וַי ֶָרם מ ֶ
מדוע משה לא עשה כדבר ה' והכה את הסלע?

(ד) וְּ סָ ַמ ְּך יָדוֹ ַעל רֹאש הָ עֹלָ ה וְּ נִּ ְּרצָ ה לוֹ לכ ֵפר ָעלָ יו:

(ויקרא פרק א)

מדובר על קורבן נדבה  -על מה יש לו לכפר אם זה קורבן נדבה?

במדבר פרק כב
ָשים קום לֵ ך ִּא ָתם ...
(כ) ו ַָיבֹא אֱ -ל ִֹּקים אֶ ל ִּב ְּל ָעם לַ יְּלָ ה וַיֹאמֶ ר לוֹ ִּאם ִּל ְּקרֹא ְּל ָך ָבאו הָ אֲ נ ִּ

(כב)

ויִּחר אף א-ל ִֹּהים ִּכי הוֹ לֵּ ְּך הוא ..
מדוע ה' כועס על בלעם אחרי שהסכים שילך עם האנשים?
וכן:
למה עם ישראל מורדים בה' שוב ושוב במדבר?
כיצד קורח מעז למרוד במשה?
הערה כללית :בשאלות התוכן צורת השאלה – חשובה .אנחנו מחנכים כי שאלה ,גם קשה ,צריכה
לבוא ממקום של רצון ללמוד ולהבין .המורה מאפשר שאלות ובאותה המידה מרגיל את התלמידים כי
בלמדנו את דבר ה' השאלות אינן של בקורת אלא של הבנה.
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מיומנות מס8 .
השוואה והבחנה
משה ְּל ַא ֲהרֹן
קום הוא ַמ ְּק ִּדים ֶ
"..בכָ ל ָמ ֹ
משה'
קום אֶ חָ ד הוא אוֹ מֵּ ר 'הוא ַא ֲהרֹן ו ֶ
וב ָמ ֹ
שוִּ ין
ש ְּשנֵּיהֶ ם ָ
מל ֵמד ֶ
זֶה ָכזֶה"..
(ויקרא רבה פרשה לו)

הקדמה
השוואה בין ענייניים מאפשרת להבחין בדמיון ובהבדלים ביניהם ,ומתוך כך להגיע להבנה עמוקה
יותר של הכתוב .תשומת הלב לדומה ולשונה ,לסתירה ולכפילות -מהווה בסיס חשוב לתלמיד בהבנת
עולם הפרשנות .פירושים רבים בדברי רבותינו עולים מתוך השוואת כתובים.
ההשוואה תתבצע בד"כ באיסוף של פרטים דומים או נבדלים מתוך שני מקורות או יותר והצבתם זה
לצד זה מתוך מטרה להגיע להבנה טובה יותר כדוגמת :הסקת מסקנה ,לימוד מושג חדש ,או הבנה
בהירה יותר של המקורות מתוך ההשוואה .דוגמאות מפורטות יובאו להלן.

למיומנות ההשוואה ארבע מרכיבים:
 .1איתור הדמיון הבסיסי בין העניינים.
 .2קביעת מושאי ההשוואה (קריטריונים).
 .3כתיבת הפרטים הדומים והשונים.
 .4הסקת המסקנה/למידה חדשה.

השלבים
שלב ראשון (כיתות א-ב)
המורה מדגים בעצמו את כל מרכיבי ההשוואה ,והתלמיד איננו נדרש לד ַבר ברמת המיומנות.
ההשוואה תהיה בין פרטים סיפוריים בולטים ומוכרים ,כאשר המסקנה העולה מהם ברורה מצד
הכתוב עצמו או מהסברו של המורה.
לדוגמא ,בראשית פרק ד' – בנושא קין והבל
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הענין הדומה הוא קורבנות האחים.
המורה עורך את כל ההשוואה ,וכותב אותה על הלוח:

קרבנות האחים
הבל

קין
מה הביא?

מפרי האדמה

מבכורות צאנו

האם התקבל הקרבן?

ואל קין ואל מנחתו לא שעה

וישע ה' אל הבל ואל מנחתו

המורה יעורר בכיתה שאלה הנובעת מתוך ההשוואה' :מדוע קרבנו של קין לא התקבל?'
המורה יביא את דברי חז"ל המובאים ברש"י כי רק אצל הבל כתוב שהביא מבכורות צאנו.

שלב שני (כיתה ג)
המורה יגדיר את שני המקורות שאותם נשווה .המורה יציע את פרטי ההשוואה ומרכיביה .התלמידים
ימלאו את השווה ואת השונה.
לדוגמה:
בספר שמות פרקים ג-ד למדנו על הציווי לאסוף את הזקנים ,ועל חששותיו של משה:

ִּש ָראֵּ ל וְּ ָא ַמ ְּר ָת אֲ לֵּ הֶ ם ה' אֱ -לֹקי אֲ ב ֵֹּתיכֶ ם נִּ ְּר ָאה ֵּאלַ י ...וְּ ָש ְּמעו ְּלקֹלֶ ָך..
"לֵּ ְּך וְּ ָאסַ ְּפ ָת אֶ ת ז ְִּּקנֵּי י ְּ
ֹשה וַיֹאמֶ ר וְּ הֵּ ן לֹא יַאֲ ִּמינו ִּלי וְּ לֹא
וַי ַַען מ ֶ

ִּש ְּמעו ְּבק ִֹּלי"..
י ְּ

כאשר נגיע לסוף פרק ד (פסוקים כט-לא) ,ניזכר בפסוקים מסוף פרק ג ונשווה אותם לאשר ארע
בפועל:

שר ִּד ֶבר ה'
ִּש ָר ֵּאלַ :וי ְַּד ֵּבר ַא ֲהרֹן ֵּאת ָכל הַ ְּדבָ ִּרים אֲ ֶ
ֹשה וְּ ַא ֲהרֹן וַי ַַא ְּספו אֶ ת ָכל ז ְִּּקנֵּי ְּבנֵּי י ְּ
"וַיֵּלֶ ְּך מ ֶ
ִּש ָר ֵּאל"..
ִּש ְּמעו ִּכי פָ ַקד ה' ֶאת ְּבנֵּי י ְּ
אתֹת ְּל ֵּעינֵּי הָ ָעם :וַיַאֲ מֵּ ן הָ ָעם וַי ְּ
ֹשה וַי ַַעש הָ ֹ
אֶ ל מ ֶ
השליחות

הביצוע

מה ציווה ה'

מה עשו משה ואהרן

מה למדנו?

"לאסוף את זקני העם" ,

"וַיַּאַ סְ פ ּו אֶ ת ּ ָּכל ִז ְק ֵני ּ ְב ֵני

משה ואהרן נאמנים

המורה מציע

"לומר להם שה' נגלה אליו",

י ְִש ָּראֵ ל"" ,וַיְדַ ּ ֵבר אַ הֲרֹ ן אֵ ת ּ ָּכל

בשליחותם ,מדייקים ועושים

את מרכיבי

לעשות את האותות

תת"
דבָּ ִרים"" ,וַיַּעַ ש הָּ אֹ ֹ
הַ ְ ּ

ככל אשר נצטוו

ההשוואה

האם העם יאמין?

מה היה בפועל

מה למדנו?

משה חשש" :והן לא יאמינו לי

ֲמן הָּ עָּ ם וַיּ ְִש ְ
וַ ַיּא ֵ
מע ּו ּ ִכי פָּ ַקד

דבר ה' אמת ,וכן :על אף

ולא ישמעו בקולי"

יְהוָּה אֶ ת ּ ְב ֵני י ְִש ָּראֵ ל

הקושי והשעבוד קיימת בבני

הקב"ה הבטיח :נתן אותות

ישראל האמונה בה'

והבטיח" :ושמעו לקולך"

ובגאולה
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התלמידים
משלימים
פרטים

שלב שלישי
התלמידים יכולים לנסות ולהציע את הקריטריונים להשוואה (כיתה ד/ה) .כמו כן ,בשלב זה איסוף
פרטי ההשוואה יכול להתרחב ולכלול מעבר לפרטי התוכן ,גם הבדלי לשון בולטים ,לדוגמה:
השוואה בין שתי המצוות העוסקים ביחס להורים:

לק ָ
יך וְּ ֶאת ִּא ֶמ ָך ְּל ַמ ַען יַאֲ ִּרכון יָמֶ ָ
ַכ ֵּבד אֶ ת ָא ִּב ָ
יך נ ֵֹּתן לָ ְּך"
שר ה' אֱ ֶ -
יך ַעל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶ
לעומת:

ש ְּבת ַֹתי ִּת ְּשמֹרו אֲ נִּ י ה' אֱ -לֹקיכֶ ם.
"איש ִּאמוֹ וְּ ָא ִּביו ִּת ָיראו וְּ ֶאת ַ
ִּ
נשאל את התלמידים :מה ניתן להשוות בפסוקים הללו?
מהו לשון הציווי ,האם יש נימוק למצווה? האם נזכר שכר למצווה? מה הסדר בו מופיעים האב והאם?
הילדים יאמרו את תשובותיהם ,והלימוד יהווה בסיס להבאת תשובות בענין מדברי רבותינו.

בשלב נוסף (כיתה ו ובעיקר בחטיבה) התלמידים יכולים לנסות להסיק מסקנות מההשוואה:
לדוגמה:
המורה יבקש להשוות בין מצוות השבת בחומש שמות לבין מצוות השבת בחומש דברים.
המורה יציע את הבסיס להשוואה
המורה יבקש מן התלמידים לאתר את שני המרכיבים להשוואה
התלמידים ימלאו בעצמם את הפרטים בטבלה

המקור

דברים פרק ה

שמות פרק כ

הציווי

זכור את יום השבת לקדשו

שמור את יום השבת לקדשו

הטעם

כי ששת ימים עשה ה' את השמים

למען ינוח עבדך ואמתך כמוך.

ואת הארץ

וזכרת כי עבד היית במצרים ויוצאך
ה' א-להיך משם

הסקת מסקנות :המורה ידון עם התלמידים בלימוד העולה מהשוואה ,ויחדד אותה:
הציווי– למצוות שבת יש שני פנים" :עשה"  -לייחד את היום השביעי בכבוד ובעונג ,ו"לא תעשה" –
איסור עשיית מלאכה .התלמידים יכולים להעלות פרטים הקשורים לזה ולזה.
הטעם – יש שני טעמים לשבת :האחד– לקבוע בלבנו את החיים לאור האמונה בבריאת העולם,
והשני  -לקבוע בלבנו את ההכרה כי הושוו עבד ואדון ביום קודש לפני ה'.
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חשוב לציין:
המיומנות היא השוואה ,ומתוך ההשוואה ניתן להגיע להסקת מסקנה .הסקת מסקנה מתוך השוואה
הוא דבר מורכב ויופיע בהמשך הדרך בחטיבה ותיכון .מטרתנו בכיתה ו היא רק להתחיל ולהרגיל
לדפוס המחשבה של ההשוואה ,ונעשה זאת מספר קטן של פעמים לאורך השנה.
 אין לצפות מתלמיד ביסודי לערוך השוואה בין פרשנים. אין לערוך השוואות בין עניינים מופשטים או רחבים מידי (לדוגמה :עשרת הדיברות בחומש דבריםמול עשרת הדיברות בשמות וכדו') .ניתן לעשות השוואה כוללת כמשימה קבוצתית /כיתתית בהנחיית
המורה ,וגם אז יש צורך להגדיר בצורה ברורה את הממדים להשוואה ואת מושאי ההשוואה.

נספח למיומנות  - 8מיון פרטים
לא עמדנו על מיומנות זו בנפרד ,אך אנו בהחלט משתמשים בה מעת לעת ,פעמים כעומדת בפני
עצמה ,ופעמים כבסיס להשוואה  -כאשר אנו מציבים את הפרטים אלו מול אלו על מנת לעמוד על
דמיון ושונות.
לא פעם אנו משתמשים במיון גם לשם ארגון וסידור הפרטים בטבלאות.
גם בפעולת המיון ישנו קריטריון שעל פיו משייכים את הפרטים בפסוקים.
דוגמאות למיון:
מיון הקרבנות – חובה ונדבה ,קרבנות מן החי מן הצומח.
מיון בעלי חיים המופיעים בויקרא פרק יא – לטמאות ולטהורות.
מיון עשרת הדיברות – עשה /לא תעשה מעשה/מחשבה/דיבור בין אדם למקום/לחברו.
מיון מצוות בפרשת קדושים – בין אדם למקום/לחברו.
מיון עשר המכות – מיון המכות פגיעה ברכוש/פגיעה בגוף עם התראה/ללא התראה.
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מיומנות מס9 .
שימוש בפירוש רש"י

"אחת דבר א-לקים
שתים זו שמעתי
מקרא אחד יוצא לכמה טעמים
וסוף דבר אין לך מקרא יוצא מדי פשוטו ומשמעו"
(הקדמת רש"י לפירוש שיר השירים)

פרשנות:
אנו מבחינים בין שני שלבים בנושא הפרשנות:
בכיתות א-ג הלימוד נעשה פעמים רבות לאור פרשנות ,אך התלמיד איננו נדרש לעיין בפירוש ואיננו לומד
אותו מן הכתב .פעמים שהמורה ילמד לאור פירוש ללא ציון שם המפַ רש (בד"כ בכיתות א-ב) ,ופעמים
שהמורה מלמד פירוש ואף מציין שהרעיון נאמר על ידי מפַ רש/מדרש (החל מכיתה ג בד"כ).
בכיתות ד-ו הוראת פירוש רש"י הופכת להיות חלק ממשימת הלימוד ,והתלמיד לומד את הפירוש הן
ברמת תכנים והן ברמת דרך הפירוש (דפוסי הפירוש ומטבעות הלשון המרכזיות) .בכל חומש ישנה
רשימה מפורטת של דיבורים מתחילים המוצעים ללמידה במתווה המפורט שבאתר .יש לציין כי מעבר
ל'דיבורים המתחילים' המופיעים במתווה ,פסוקים נוספים רבים יתפרשו בדרכו של רש"י ו/או בדרכם של
פרשני ם אחרים ,ואולם אין צורך בכל מקום להביא את הפירוש כלשונו ,וניתן להסתפק בביאור על פיו.

הנושאים בהם נתמקד בפירוש רש"י על פי הכיתות השונות:
תוכן ומסרים
כיתה
ד:

שאלה ותשובה

הבנת תוכן
דברי רש"י

כיתה
ה:

הכרת
המסרים

כיתה ו:

החינוכיים
והערכיים
שבפירושו

שאלה
ותשובה
בפירוש
רש"י

התמצאות

כתב

שונות

זיהוי והבנת
המושג
"דיבור
המתחיל"

הבנת
כתב
רש"י

משל ונמשל
בדברי רש"י

משל
ונמשל,
סמיכות
פרשיות

וכן :סתירה
בין מקראות

וכן :שאלה
סמויה של
רש"י

ביטויים ברש"י

"דבר אחר"
"כתרגומו",
"ואונקלוס תרגם"
"יכול ..תלמוד
לומר" ,כמשמעו",
"ומדרשו" או
"ורבותינו אמרו"
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דוגמאות  -כיתה ד:
שאלה ותשובה בפירוש רש"י:
רש"י ויקרא פרק א

(ב) אדם  -למה נאמר? מה אדם הראשון לא הקריב מן הגזל ,שהכל היה שלו ,אף אתם לא תקריבו מן הגזל:
רש"י במדבר פרק יב:

(ג) ויצאו שניהם  -ומפני מה משכן והפרידן ממשה? לפי שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא
בפניו ..דבר אחר שלא ישמע בנזיפתו של אהרן
משל ונמשל
רש"י ויקרא פרק כו

(ט) ופניתי אליכם  -אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם ,משל למה הדבר דומה ,למלך ששכר פועלים וכו',
כדאיתא בתורת כהנים (המשל מפורט במתווה):

רש"י במדבר פרק טז

(ד) " ..משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלש כשסרח רביעית נתרשלו ידי
האוהב ההוא אמר עד מתי אטריח על המלך שמא לא יקבל עוד ממני"..

דוגמאות  -כיתה ה':
"דבר אחר"
רש"י במדבר פרק ב

(ב) באתת  -כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלויה בו צבעו של זה לא כצבעו של זה ..דבר אחר באותות
לבית אבותם  -באות שמסר להם יעקב אביהם.

רש"י במדבר פרק יב:

(ג) ויצאו שניהם  -ומפני מה משכן והפרידן ממשה? לפי שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא
בפניו ..דבר אחר שלא ישמע בנזיפתו של אהרן.

"סמיכות פרשיות"
רש"י במדבר פרק ח
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(ב) בהעלתך  -למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים ,לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה
דעתו ,שלא היה עמהם בחנוכה ,לא הוא ולא שבטו ,אמר לו הקב"ה חייך ,שלך גדולה משלהם ,שאתה
מדליק ומטיב את הנרות.
רש"י במדבר פרק יג

(ב) שלח לך אנשים  -למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים ,לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה,
ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.

"כתרגומו"
רש"י במדבר פרק א

(נא) יורידו אתו  -כתרגומו יפרקון ,כשבאין ליסע במדבר ממסע למסע היו מפרקין אותו מהקמתו ,ונושאין
אותו"..

"ואונקלוס תרגם"
רש"י במדבר פרק יא:

(כה) ולא יספו  -לא נתנבאו אלא אותו היום לבדו ,כך מפורש בספרי ,ואונקלוס תרגם ולא פסקין ,שלא
פסקה נבואה מהם.

דוגמאות  -כיתה ו':
"יכול ..תלמוד לומר"
רש"י דברים פרק ו

(ז) ובשכבך  -יכול אפילו שכב בחצי היום תלמוד לומר ובקומך .יכול אפילו עמד בחצי הלילה ,תלמוד
לומר בשבתך בביתך ובלכתך בדרך .דרך ארץ דברה תורה ,זמן שכיבה וזמן קימה.

"כמשמעו"
רש"י דברים פרק טז

(יט) לא תטה משפט  -כמשמעו.
רש"י דברים פרק כ :

(ח) הירא ורך הלבב  -רבי עקיבא אומר כמשמעו ,שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה.
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"ומדרשו" או" :ורבותינו אמרו"
רש"י דברים פרק א:

(ו) רב לכם שבת – כפשוטו .ויש מדרשי אגדה :הרבה גדולה לכם ושכר על ישיבתכם בהר הזה  -עשיתם
משכן מנורה וכלים ,קבלתם תורה ,מניתם לכם סנהדרין"..
רש"י דברים פרק כב:

(א) לא תראה אותו שתתעלם ממנו ,זהו פשוטו .ורבותינו אמרו פעמים שאתה מתעלם.

שאלה סמויה
רש"י דברים פרק ה

(יא) שמור  -ובראשונות הוא אומר זכור ,שניהם בדבור אחד ובתיבה אחת נאמרו ובשמיעה אחת נשמעו.
סתירה
רש"י דברים פרק טו

(ד) אפס כי לא יהיה בך אביון  -ולהלן הוא אומר (פסוק יא) כי לא יחדל אביון ,אלא בזמן שאתם עושים
רצונו של מקום ,אביונים באחרים ולא בכם ,וכשאין אתם עושים רצונו של מקום אביונים בכם".

הבאה מדברי מפרשים אחרים:
בכיתות ה-ו אנו ממליצים למורה להביא מספר מצומצם של פעמים פירוש של אחד ממפרשי התורה
האחרים במטרה:
א .להבין שעולם הפרשנות של התורה הוא עולם רחב (לא "רק רש"י") ולשמוע על דמויות נוספות מגדולי
ישראל ,מפרשי התורה :אונקלוס ,אבן-עזרא ,רמב"ן ,רשב"ם.
ב .לדעת שפסוקי התורה נלמדו לאורך הדורות ע"י גדולי ישראל ,אשר לא פעם חלקו זה על זה בביאורם
וכי אותו הפסוק יכול להתפרש בכמה אופנים" .אלו ואלו דברי א-לקים חיים".
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מיומנות מס10 .
שימוש במפת ארץ ישראל
"בזו ארץ המכורה נולדה גדלה ונתגבשה האומה העברית
וכאן העמידה את נכס הנצחים שלה ,את ספר הספרים.
מפעלה וחינוכה של האומה העברית ייכונו בעתיד על שני אלה:
הארץ והספר"
(דוד בן גוריון)

הקדמה
אחד מיעדיו של הלימוד הוא לחבר בין ספר התנ"ך לבין ארץ התנ"ך ,ולהעמיק את הזיקה שבין
התלמידים לארץ ישראל.
השימוש במפה תורם להבנת הפרשה על רקע מיקומה ,ומקשר בין המקומות שנזכרים בסיפורי אבותינו
לארץ שבה אנו חיים כיום.
בנוסף ,בשיעורי תנ"ך (בעיקר בספרי נביאים ראשונים) ישנם פרקים שהצגתם על המפה תורמת לביאור
הפרק ומבהירה את ההתרחשות בו .השימוש במפה מקשר את התלמיד עצמו אל הכתוב באמצעות
הבנה מוחשית.
השימוש במפה מבסס גם את היכולת לארגן את הלמידה סביב ציר מקום וזמן.

על פי תכנית הלימודים בגיאוגרפיה התלמידים אמורים ללמוד על המפה ושימושיה בכיתה ד.
במסגרת זו נפגשים התלמידים גם עם מפות נושאיות מהארץ ומהעולם .בשיעורי תנ"ך המורה
יעשה שימוש במיומנות זו בפרקים גיאוגרפיים ,וילמד את הפרק תוך הצבעה על מקומות או
אזורים הנזכרים בפרק .מומלץ מאד שבכיתה תהיה מפה קבועה ,ולכל הפחות ,בפרקים שבהם
ישנם פרטים גיאוגרפיים תוצג/תוקרן המפה/שקף בפני התלמידים.
(הערה :על אף שרכישת המיומנות מתחילה בכיתה ד ,המפה יכולה להיות שימושית גם בכיתות א-ב,
והיא יכולה להיות חלק בלתי נפרד מתפאורת הכיתה .כך יוכל המורה לצייר עם על גבי המפה את
מסלול ההליכה של אברהם ,מלחמת ארבעת המלכים בחמישה ,מסלול ההליכה של יוסף ועוד) ...

השימוש במפה נעשה בהתאמה לתכנית הלימודים:
כיתות ג-ד
בכיתות אלו איננו מצפים מהתלמידים להתמצא במפה ,אולם המורה ידגים את השימוש במפה
בהוראת ספר יהושע – מלחמות יהושע ונחלות השבטים .המורה יחזור בפתיחת ספר שופטים
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(פרק א) על הנלמד בספר יהושע  -חלוקתה של ארץ ישראל לנחלות .בספר זה נוכל להצביע
לתלמידים על גבולות הארץ ,החרמון ,הנגב ,הירדן והים.

כיתה ה – ו
המורה ילמד את המסע בעבר הירדן המזרחי באמצעות מפה  -פרשת חוקת .התלמידים
צריכים להבין כי המתואר בפרשת חוקת הוא מסע גיאוגרפי .לאחר הלימוד התלמידים צריכים
להכיר ולמקם את ארץ כנען על המפה הקדומה ביחס לשכנותיה – מצרים אדום ,מואב ,וכן את
החלוקה בין עבר הירדן המערבי לבין עבר הירדן המזרחי (הגלעד והבשן).
בספר שמואל התלמידים ילמדו את הפרטים הגיאוגרפים המרכזיים באמצעות מפה (נדודי
הארון ,מלחמות שאול ,נדודי דוד) .כמו כן התלמידים צריכים לדעת לסמן מספר מסוים של
מקומות מרכזיים המוכרים גם היום במפה  -ירושלים ,שכם ,חברון ,באר שבע.
התמצאות של התלמיד במפה מתחילה בזיהוי המתווה הכללי של הארץ  -הים התיכון ,הכנרת
הירדן וים המלח .כל תלמיד צריך להתחיל עם שתי נקודות אחיזה נוספות במפה .מומלץ כי
שתי הנקודות הללו תהיינה :ירושלים ומקום מגוריו.
על בסיס המתווה הכללי של הארץ ושת נקודות האחיזה ,הוא יכול להתחיל לזהות מיקומים
נוספים של סיפורי התנ"ך השונים.

דוגמה למשימת הערכה משלבת מפה ניתן למצוא במאגר המשימות .המשימות ,כולל מדריכים
למורה ,נמצאות באתר ראמ"ה וכן באתר "ללמוד וללמד".
המסע בעבר הירדן המזרחי – מתוך מאגר המשימות
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