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 תכנית הלימודים  לכיתה ג  -  הקניית מיומנויות בלימוד  

 כללי  מבוא  –פרק א 

צֹו   תֹוַרת ה' ֶחפְּ ם בְּ י אִּ  כִּ

ָלה  ֶגה יֹוָמם ָוָליְּ תֹוָרתֹו ֶיהְּ  " ּובְּ

 ומשעמל בה היא נעשית תורתו"    , "מתחילה היא נקראת תורת ה' 

 )תהלים פרק א פס' ב, ורש"י(     

 

היסודי    ועיקר הספר  בבית  הלימוד  לדורהוא  של  מדור  סבא  ישראל  מסורת  זו .  העברת  במסגרת 

 יאים. נבלימוד ספרי תורה ולשעות רבות מוקדשות 

 מטרות ללימוד זה:  לשש

 לתורה   אהבההקניית ה .1

 ידיעות והערכים  -של התנ"ך  תוכן ההקניית  .2

 ללמוד יכולתקניית הה .3

 

באופן עצמאי,  ספר  ללמוד בהיכולת    הקניית  –  כנית הלימודים  ובת  לישית זה עוסק במטרה השפרק  

אנו נדרשים להתחיל ולהניח את היסודות לכך כבר בבית    .ששערי הלימוד פתוחים בפניו  לומדלגדל  

עלינו להרגיל את התלמידים בצורה מובנית   .שהתלמיד יגיע בבגרותו למטרה זו  הספר היסודי על מנת

   ללמוד תורה.להמשיך ורצון והיכולת , שהם חלק מפיתוח ההלימוד בתורה יכולותמגיל צעיר, בפיתוח 

 "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה"!

 

 :  פי כיתות , להמיומנויות הנדרשות בבית הספר היסודי רשימת  

 

 מיומנויות ממשיכה ]תרגול[ מיומנויות הקניה כיתה

קריאה מדויקת   ב

התמצאות + שמות פרשות 

 

ביאורי מילים  ג

איתור פרטים - ציטוט 

קריאה מדויקת 

התמצאות + שמות פרשות 

ציטוט - שכתוב   ד

פירוש רש"י  - יסודות 

ביאורי מילים 

איתור פרטים - ציטוט  

זיהוי נושא  ה

פירוש רש"י – מתקדם 

ציטוט-שכתוב 

פירוש רש"י  - יסודות 

 ו

  

זיהוי נושא  השוואה 

פירוש רש"י - מתקדם 

 מב ן מסכם
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 קרונות כלליים בהקניית מיומנות: ע

מיומנות.   יחידה ישנם פרטים רבים בהן אפשר לתרגל  בין   על המורהבכל  נכון  יחס  כי נשמר  לוודא 

בתוכן   את    –העיסוק  ומשרת  לשיעור  נלווה  המיומנות  לימוד  במיומנות.  העיסוק  לבין  וערכים(  )ידע 

 הקניית התוכן, ולא ההפך. 

 דברים:  לשה על מנת לשמר יחס זה כדאי לשים לב לש

הזמן .  1 מיומנות  -  חלוקת  בהקניית  להעמיס  או  להכביד  בו   .אין  לעסוק  ודי  לשיעור  נלווה  חלק  זהו 

אחת עבודה    בשיעור.  או שתים  בנקודה  בדפי  במיומנות  ובגם  העיסוק  להפוך את  אין  מטלות הבית, 

למרכיבים  לעיקר מקום  שנותנים  כשם  המקום  את  לו  לתת  ויש  מאד,  חשוב  הוא  המיומנות  תרגול   .

    וכו'. המחשה, הפעלה, האחרים בלימוד: פיתוח הערכים, 

הפרטים.  2 מיומנות.    –  בחירת  נתרגל  שבאמצעותם  רבים  פרטים  לבחור  ניתן  יחידה  חשוב  בכל 

   .המרכזי התוכן  הבנתלהמסייעת  חוליה  הואבו  העיסוקשבלימוד,  שמעותיפרט מלבחור להשתדל 

זו בדרך להבנת התוכן,גילוי   ובכלל, לימוד/גילוי    יכולה להיות אתגר נעים וחווייתי לתלמידים.  'חוליה' 

 חשובה בשיעור, שיכולה להיות משמעותית וחווייתית מאד לתלמיד.  עצמאי היא חוליה

על  3 הקפדה  מתאימה .  ל  -  רמה  המתאימה  משימה  באמצעות  מיומנות  להקנות  נבחר    ת רמ תמיד 

משימה  תלמידה מתן  ל.  הלימוד.מעבר  את  ותעכב  התלמיד  את  תלאה  התלמיד  משימה    רמת  מתן 

   הנמוכה מרמת התלמיד איננה מפתחת יכולת.

 הקניה של מיומנות ה לבי ש

מ"אינו   מיומנות להפוך  התלמיד  מצליח  בו  השימוש  שבאמצעות  "מפתח",  מעין  חשיבה,  אופן  היא 

יודע" ל"יודע" על ידי התנסות, תהיה והסקה עצמאית, ומבלי שהמורה גילה לו את התשובה. על מנת  

 פני השאלה.  לזמן לתלמיד עיסוק במיומנות על המורה להקפיד כי התלמיד ניצב בעצמו ב

   .תהליך הדרגתיהקניית מיומנות היא 

ובאמצעות הדגמה של    המיומנות,  קנה את הבסיס על ידי תיאור והגדרה שלמ  בשלב הראשון המורה

 .  שימוש במיומנות תוך כדי הלימודה

מכן את   לאחר  המיומנות  מתחיל  ברכישת  האקטיבי  מהתהליך  מורכב  האקטיבי  השלב  למידה  . 

, אלא לכוון על המורה להימנע מלומר לתלמיד את התוכןבשלב זה  המשגה.  , ולאחר מכן  התנסותמו

השוואה.  מרכיבי  ביאור המילה, הגדרת הנושא או    –  לגילוי עצמאי של התשובה  כוהתלמיד בדראת  

 בשלב בו הוא מנסה להגיע לתשובה בכוחות עצמו.  על המורה לתת לתלמיד לשהות 

מיומנות  מטל לת  צריכה  שיעור איננה  בתוך  מאד  קצרה  שאלה  להיות  יכולה  היא  ארוכה.  היות 

( או משימה קצרה  "איפה לדעתכם נגמר הנושא שלנו"?  ?"מה לדעתכם פירוש המילה הזו: "לדוגמה)

 במחברת.  

נכונות, חלקיות    –שונות  אפשרויות  והתלמיד מעלה שיקולי דעת,  בהתמודדות עם המטלה    –  הכוונה

הסבת תשומת    –המורה יכול להכווין את התלמיד ולסייע לו כיצד יוכל לגלות את התשובה  או שגויות.  

 מסוימים, מיקוד התלמיד, וחידוד דרכים להגעה לתשובה הנכונה.  הלב לפרטים



2 

 

התשובה?    דכיצ  –  המשגה את  מנת  גילינו  על  בקצרה  זאת  בשנגדיר  להשתמש  הדרך נוכל  אותה 

)כאשר  הבאה  בפעם   דומה  בדבר  וסיום  '  :דוגמאותניתקל  פתיחה  לפסוק  לב  מה  שמנו  הבנו  וכך 

במ',  הנושא' השורשהשתמשנו  אותו  בעלות  מילה  ילים  לבאר  ' כדי  להשוואה,  ',  קריטריונים  הצבנו 

 (.  וכדו' מצאנו כמה הבדלים, וכך הבנו דבר חשוב'

 

 ג תה י כ הקניית מיומנות ב –פרק ב 

 איתור פרטים . 1

 "..שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך 

 שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו 

 אלא אמור לו מיד.  

 "אמור לחכמה אחותי את"  שנאמר 

  ואומר: קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך.." 

 ( ל:-בבלי, קידושין ל.)                  

 

 הקדמה

  הוא  התלמיד  זה באופן. הפסוקים מתוך  וללימוד לעיון התלמיד הכוונת על מבוסס כולו התורה לימוד

 .בשיעור והשיח הלימוד נובע ממנו חי מקור  לו משמש והספר, בלימוד פעיל שותף

 לאתר, בפסוקים לעיין התלמידים את  מכוון גם אלא, לתלמידים התוכן  את מספר רק איננו המורה כאשר

 לא" - הספר  אל התלמיד ואת, הכתוב אל הלימוד  את קושר הוא אזי, מקורות לצטט או לציין, פרטים

 ". ולילה יומם  בו והגית מפיך  הזה התורה ספר ימוש

בנוסף, התבוננות ממוקדת בפרטים תוך כדי הלימוד היא מטלה פשוטה המסייעת בשילוב התלמידים  

 בשיעור. 

 

  פרטים מסוימים ,להסביר או ,מלומר  נמנע המורה  כאשר מתפתחתהמיומנות של איתור פרטים 

 .הפסוקים מתוך ,הפרטים  את בעצמו לאתר מהתלמיד מבקששיעור וב

 :  מרכיבים  משלושה  בנויה המיומנות

 הידע  קליטת -  פרטיםה איתור ▪

 הידע: ביטוישני דרכים לו

  המקור ציטוט ▪

 התלמיד בלשון שכתוב ▪

 

תוך כדי הלימוד להקניה ותרגול של יכולת איתור  לאורך שנת הלימודים בכיתה ג נקדיש תשומת לב

 לאור העקרונות שהבאנו לעיל בפרק המבוא.  בדגש על ציטוט, והפרטים, 
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 .  תהליך הדרגתיהקניית מיומנות היא 

  שיעור לשיחה על איתור פרטיםחלק מההמורה מקנה את המיומנות, ומדגים. נקדיש  בשלב ראשון

 . מד ישיר מהספרעל היותו של הילד לו, באופן עצמאי

  כאשר, בודדים פרטים מספר מתוך או,  אחד פסוק מתוך פרט לאתר מהתלמידים נבקש זה  בשלב

,  אנשים לשמות יתייחס כ"ובד נקודתי יהיה  המבוקש הפרט המורה. י"ע מבוארת הפסוק מסגרת

 '.   וכדו עצמים, מקומות

 שתיים.   או אחת מילה  של באורך להיות צריכה התשובה 

היחידה, אולם בשלב זה יחידת הפסוקים    מסגרת את מבאר  בדומה לשלב הקודם, המורה בשלב שני

 (.  פסוקים 4-7) פסוקים כמה ובה פרשיה מתוך פרטים לאתר יידרשו רחבה יותר. התלמידים

ר  חמעשה לאפעולה, או תיאור  )כגון:  נקודתיים פחות הם לאתר צריך שאותם  הפרטים זה  בשלב

 וכיו"ב(. הכתוב בלשון המפורשת  דבר סיבת  או  שנים,קריאת פסוק שלם או 

ונתרגל את   , לעומת כתיבה בלשוננו )שכתוב()לשון הכתוב( ציטוטמהו  בשלב זה נסביר לתלמידים 

 . ]בעיקר בציטוט בשלב זה[ הילדים בשתי התצורות

 

 ציטוט: 

"?  בפסוקים דבריך את  רואה אתה היכן" תלמידיו  את ישאל טוב מורה, ך"תנ בשיעור ער דיון במהלך

 "?   התבססת מה על"? "לך מנין"

 .   מהם וללמוד להבינם ובנסיון לפסוקים בזיקה מתקיים שהדיון, הוא ך"תנ שיעור של ליבו לב

  למילים דבריהם את  לקשור התלמידים  את  מכוונים אנו כאשר ,צעיר בגיל כבר מתחילה  זו מיומנות

 .  לדעתם או לתשובתם  כבסיס אותם ולצייןמהפסוקים  ספציפיות

  משום ", מקור" למונח חשיבות מיוחדת ישנה  )עשרת הדברות, פרשת משפטים( הלכתיות בפרשות

 .מדויק ממקור נלמדת שההלכה

 
 שכתוב: 

 .  לו הברורה  שפהב פסוקמילים מהה  את כתובל התלמיד על"( בלשונך כתוב)" פסוק בשכתוב

 הבין התלמיד  כי נדע כך. הפסוק את  הבנתו מידת  לרוב, את התלמיד מייצגת, בלשון התוכן  כתיבת

 . המשמעות  את  או, המילים את

 . בלשונו להסביר התלמיד על וכעת, התוכן את  הסביר שהמורה לאחר זו בפעולה נשתמש בדרך כלל

 

  להציג יכולכבר  המורהמתבצע בכיתה ג, אלא רק לקראת כיתה ה. בשלב זה  אינו  השלב השלישי

  .מתוך יחידת הפסוקים פרטים לאתר לתלמידים ולתת, הפרשיה מסגרת  של בלבד כללית הצגה

 אלא, בעצמו פרק של מכלול ולהבין לקרוא בבית ספר יסודי תלמידנדגיש כי בכל מקרה אין מצופה מ 

 . המורה להכוונת בהתאם  מסוימים פרטים ולדלות לאתר רק

 

 דוגמה לשלב א:

ָבה   ֶרא ֶאת ַהתֵּ ֶרד ַבת ַפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל יַד ַהְיֹאר וַתֵּ וִַתְשַלח ֶאת  ְבתֹוְך ַהּסּוף  "וַתֵּ

הּו ֶאת ַהֶיֶלד ְוִהנֵּה ַנַער ֹבֶכה  ֲאָמָתּה וִַתָקֶחהָ  י ָהִעְבִרים ֶזה: וַתֹאֶמר  וַַתְחֹמל ָעָליו  : וִַתְפַתח וִַתְראֵּ וַתֹאֶמר ִמַיְלדֵּ
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ַפְרֹעה   ַבת  ֶאל  ַהָיֶלדֲאֹחתֹו  ֶאת  ָלְך  יִנק  ְותֵּ ָהִעְבִרֹית  ִמן  יֶנֶקת  מֵּ ִאָשה  ָלְך  ְוָקָראִתי  ְך  לֵּ ָלּה  ַהאֵּ וַתֹאֶמר  ַבת  : 

ַהֶיֶלד ַהֶזה וְ  יִליִכי ֶאת  ם ַהָיֶלד: וַתֹאֶמר ָלּה ַבת ַפְרֹעה הֵּ וִַתְקָרא ֶאת אֵּ ָהַעְלָמה  ֶלְך  וַתֵּ ִכי  ִלי  ַפְרֹעה לֵּ יִנִקהּו  הֵּ

הּו: ְך וִַתַקח ָהִאָשה ַהֶיֶלד וְַתִניקֵּ ן ֶאת ְשָכרֵּ    וֲַאִני ֶאתֵּ

 י(  -, פס' הב )שמות פרק                              

 :  התלמידים יתבקשו הפסוקים  את פ"בע הסביר שהמורה לאחר

 בתוך הסוף.  ראתה בת פרעה את התבה? היכן 

עליו', איתור הפרטים משולב במיומנות ביאור   'ותחמל בת פרעה כאשר ראתה את הילד? מה הרגישה

 מזכיר את המילה חמלה, ריחמה עליו.  –מילים, 'ותחמל' 

 

 

 לשלב ב:  אות דוגמ

ֶאל  ֶאל  ה'וַיֹאֶמר  " בֹא  ָאַמר    ֹמֶשה  ֹכה  ָליו  אֵּ ְוָאַמְרָת  ֶאת  ה'ַפְרֹעה  ְויַַעְבֻדִני  ַשַלח  ַאָתה    ְוִאם :ַעִמי  ן  ָמאֵּ

חַ  יֶתָךְוָשַרץ ַהְיֹאר ְצַפְרְדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו בְ  :בּוְלָך ַבְצַפְרְדִעיםגְ   ָכל  ִהנֵּה ָאֹנִכי ֹנגֵּף ֶאת   ְלַשלֵּ ֲחַדר ִמְשָכְבָך ּובַ   בֵּ

 : ֲעָבֶדיָך יֲַעלּו ַהְצַפְרְדִעים ּוְבָכלּוְבָכה ּוְבַעְמָך  :ִמְשֲארֹוֶתיָךּובְ  ַתנּוֶריָךּוְבַעֶמָך ּובְ ית ֲעָבֶדיָך ּוְבבֵּ  ִמָטֶתָך לְועַ 

 ( כט-כו, פס' ז )שמות פרק        

 

 :  התלמידים יתבקשו הפסוקים  את פ"בע הסביר שהמורה לאחר

 צפרדעים.ה גיעוה  אליהםמקומות ש  2-3לכתוב 

 

 או: 

יֶכם ַבִמְדָבר -"וַיֹאֶמר ַפְרֹעה ָאֹנִכי ֲאַשַלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶתם ַלה' א   ק לֹא ַתְרִחיקּו  ַרקֹלהֵּ ַהְעִתירּו ָלֶלֶכת   ַהְרחֵּ

   , כד(ח)שמות   "ַבֲעִדי

 ?  לשחררם  להסכמתו בתמורה ממשה  פרעה שביקש הבקשות שתי את הפסוקים מתוך צטט

 

 או:

ֶהם ִאיש  ר ִמֶמנּו ַעד ֹבֶקר"וַיֹאֶמר ֹמֶשה ֲאלֵּ  , יט(טז)שמות   "ַאל יֹותֵּ
 

   למן. בנוגע משה של אזהרתו  את צטט

 

 או:

ק וִַיָלֶחם ִעם' ל ִבְרִפיִדם וַָיבֹא ֲעָמלֵּ ק ָמָחר   ְיהֹוֻשַע ְבַחר וַיֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל: ִיְשָראֵּ ם ַבֲעָמלֵּ א ִהָלחֵּ ָלנּו ֲאָנִשים ְוצֵּ

ֹלִהים ְביִָדי ָאֹנִכי ִנָצב ַעל ה ָהא  ק ּוֹמֶשה   וַַיַעש ְיהֹוֻשַע ַכֲאֶשר ָאַמר: רֹאש ַהִגְבָעה ּוַמטֵּ ם ַבֲעָמלֵּ לֹו ֹמֶשה ְלִהָלחֵּ

ק  ְוָהיָה ַכֲאֶשר יִָרים: ַאֲהֹרן ְוחּור ָעלּו רֹאש ַהִגְבָעה ל ְוַכֲאֶשר יִָניַח יָדֹו ְוָגַבר ֲעָמלֵּ י  :ֹמֶשה יָדֹו ְוָגַבר ִיְשָראֵּ ִוידֵּ

ִדים וִַיְקחּו ֶאֶבן וַָיִשימּו ַתְחָתיו וַיֵֶּשב ָעֶליָה ְוַאֲהֹרן ְוחּור ָתְמכּו ְביָָדיו ִמֶזה ֶאָחד ּוִמֶזה ֶאָחד וְַיִהי יָָדיו  ֹמֶשה ְכבֵּ

מּוָנה ַעד ק ְוֶאת וַַיֲחֹלש ְיהֹוֻשַע ֶאת: ֶמש בֹא ַהשָ  א   : ָחֶרב ַעמֹו ְלִפי-ֲעָמלֵּ
 ( יג-ח, פס' זי)שמות פרק 
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 ' _____ _____ ______ _______'צטטו: מתי ינצחו בני ישראל? . 1

 ומתי יפסידו? '_____ ______ ______'   

. כתבו בלשונכם: כיצד הצליח להמשיך ולהחזיק )פס' יב(. משה התעייף מלהחזיר את ידיו זמן ממושך 2

 את ידיו?

 

 

 (בעתידשאלות ברמת קושי גבוהה יותר ) -שלב ג דוגמה ל

 כיתה ה: 

 , בלימוד מעש המרגלים. י-א פסוקים, יד פרק במדבר ספרב

 בלשונכם. כתבו ? משה כנגד העם  תלונת  היתה  מה

 . הכתוב  מן תשובתכם  צטטו? זו טענה כנגד וכלב יהושע השיבו  מה

 

 :כיתה ו

  יבקש המורה. למלחמה  ליציאה בהכנות עוסק הפרק כי ומסביר מקדים המורה -'כ פרק דברים ספר

 .לקרב ביציאה העם  אל הכהן של העידוד דברי הם מה לציין מהתלמידים

 

 

 ביאורי מילים . 2

 כל מילה בכל מאוד  היטב דקדוק  "ואחפש 

 "  ואחר כן אפרשנה כפי אשר תשיג ידי 
 לפירוש התורה( , הקדמהאבן עזרא רבי אברהם )

 

 הקדמה 

 החשובות ביותר בלימוד.  המצויות וביאור מילים חדשות, שאינן מוכרות, היא אחת המיומנויות 

להעמיק  ואת היכולת להתמודד עם מילים חדשות,  אנו מפתחיםבמהלך הלימוד וההוראה של הפסוקים 

 .   את אוצר המילים והביטויים מלשון התנ"ך . זו היא גם דרך להרחיבאת ההבנה של המילים

, והוא: העשרת השפה העברית והכרות עם ביטויים  נוסףבהבנת הנלמד ישנו רווח שמעבר לתועלת 

 ומטבעות לשון הלקוחים מן התנ"ך וקיימים בעברית בת ימינו.

מבאר, כחלק מהסבר הפסוקים ובמסגרת   המורהיש להדגיש כי בכל שיעור ישנם מילים בלתי מוכרות ש

ולפרש  לתלמיד לנסותנותן המורה  הידע. זוהי איננה הקניית מיומנות. הקניית מיומנות מתבצעת כאשר

עיסוק שכזה בביאור מילים יכול להתבצע  המורה מכוון ומתווך במידת הצורך.  בעוד,  בעצמומילה חדשה 

)בשיח   מהלך הלמידה של התוכן.ב במילה/ביטוי מרכזיים. המורה יבחר שתים בשיעור-באמצעות מילה

 עם התלמידים נעדיף את הביטוי "מילים חדשות" ולא "מילים קשות"( 
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 השלבים 

 במהלך שנות הלימוד בכיתות היסודי עולה רמת הקושי של המילים החדשות אותן רוכש התלמיד:  

 נבחר מילה חדשה הקרובה לעברית מדוברת, המוכרת לתלמיד.  ג(-)כיתות ב הראשוניםבשלבים 

השימושיות בשפה ממשלב לשוני גבוה )שפה    ,מילים נדירות יותרנוכל לבחור גם  בהמשך )כיתה ד(,  רק  

 ספרותית(.

גם ההקשר קובע את  יש לשים לב לסביבת המילים בפסוק שבה נמצאת המילה החדשה, שהרי  :  הערה

מילה התלויה בהבנה  , ממוכרותפסוק ששאר המילים בו  קל יותר לפענח מילה הנמצאת בדרגת הקושי.  

 קשות נוספות בפסוק. של מילים 

 

 כיצד נפענ  מילים  דשות? 

 פסוק.של המילה בההקשר  על פיא. 

 הקשת המשמעות למילים אחרות מאותה משפחת מילים )שורש המילה(.  אמצעותב. ב

 עצמו. פסוקבתקבולת או  ג. באמצעות פסוקים שכבר נלמדו בעבר, 

 ד. באמצעות עיון עצמאי בפירוש רש"י.

 

 דוגמאות:

  בפסוק. של המילהפי ההקשר  על  א. 

ר ַהְצַפְרְדִעים ה'  ֶאל ַהְעִתירּווַיֹאֶמר  וִַיְקָרא ַפְרֹעה ְלֹמֶשה ּוְלַאֲהֹרן" ַעִמי ְויָסֵּ  ( , ד ח )שמות   "ִמֶמִני ּומֵּ

 משפ ת מילים )שורש המילה(.  אמצעות ב. ב 

ִמְצַרִים    ה'וַַיַעש  " ֶאֶרץ  ּוְבָכל  ֲעָבָדיו  ית  ּובֵּ ַפְרֹעה  יָתה  בֵּ ד  ָכבֵּ ָעֹרב  וַָיבֹא  ן  תכֵּ ֶהָעֹרב  ִתָשחֵּ ִמְפנֵּי  " ָהָאֶרץ 

   (, כח)שמות  

 בשפה מדוברת.  "בל תשחית" המוכרות לתלמיד/ר ממשפחת המילים "השחית"אתתב  "תשחת"המילה 

 ג. באמצעות תקבולת בין פסוקים, או מפסוקים וממקורות שכבר נלמדו בעבר  

  :מקורות שנלמדו בעבר

 , יח( ז )שמות         ִמְצַרִים ִלְשתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר" ְוִנְלאּו ַהְיֹאר ָבַאשְוַהָדָגה ֲאֶשר ַבְיֹאר ָתמּות ּו "

 יילמד ממה שלמדנו לפני שני פרקים: 

יֶכם ְוִיְשֹפט ֲאֶשר   ינֵּי ֲעָבָדיו.." ֶאת  ִהְבַאְשֶתם "יֵֶּרא ה' ֲעלֵּ ינֵּי ַפְרֹעה ּוְבעֵּ נּו ְבעֵּ יחֵּ  )שמות ה, כא(     רֵּ

המורה ישאל בתחילת את התלמידים מה פירוש המילה ובאש וכאשר לא ידעו יציג להם המורה את  

 פסוק כ"א שילמדו להעזר בידע קודם.

 : , טוטושמות   - (רמת קושי מורכבת)   תקבולת

י "ָאז ִנְבֲהלּו דֹום   ַאלּופֵּ י                א  ילֵּ       "יֹאֲחזֵּמֹו ָרַעד מֹוָאב אֵּ

 "אילי" מואב מקביל ל"אלופי" אדום. שניהם במשמעות של מנהיגי העם.   
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 בפירוש רש"י באמצעות עיון 

מילה   לביאור  רווחת  רש"י.    חדשהדרך  ובעיקר  המפרשים,  בדברי  העיון  התלמידים  ההיא  את  מפנה  מורה 

 המילה החדשה.  לפירוש ועל ידי כך מתבאר המובן של 

מיומנות בו התלמיד  התמקדנו בבמסמך זה  .  דהחל מכיתה בדרך זו  בלימוד בבית הספר ביסודי אנו משתמשים  

שה פעמים רבות גם על ידי שימוש ברש"י )ובשלבים  , אולם ברור כי ביאור מילה נעמנסה לבאר בצורה עצמאית

 מתקדמים יותר גם באמצעות מפרשים אחרים(.  

המתחיל'ברשימת   למצוא    'דיבורי  ניתן  הלימודים  המתחיל'בתכנית  מרכזית    'דיבורי  מילה  מבאר  רש"י  בהם 

 בפרשה.   

 לדוגמה:

יִתיוְ  "  ]והבדלתי[ רשתיפוה: רש"י   "  ןֶאֶרץ ֹגשֶ  ַביֹום ַההּוא ֶאת ִהְפלֵּ

ֶכם ָפַסְחִתיּו ַהָדם  ְוָרִאיִתי ֶאת '... ה הּוא לַ ֶפַסח  " לוג והפסיחה  יהדהקרבן הוא קרוי פסח על שם     :רש"י    "ֲעלֵּ

  ממצרי למצרי וישראל אמצעי נמלט וקופץ בתי ישראל מבין בתי מצרים שהקב"ה מדלג  

 

 

 תשומת לב לתופעות בלשון התורה 

 : בלשון התורה תופעותמספר עניין נוסף בהקניית המיומנות הוא הפנית תשומת הלב של התלמיד ל

 לדוגמה:

 יום -מילים בעלות משמעות שונה משפת היום   

יש  בשפת ה כיום.  תורה  בהשוואה לשפה המדוברת  ונבאר  מילים שמשמעותן שונה  נגיע למילים כאלו  כאשר 

 לתלמידים, ולהרגיל אותם לשים לב לכך.אותן, ננצל זאת כדי להסביר תופעה זו 

 לדוגמה:

ל ֲעַדת ָכל ֶאל "ַדְברּו אֹמר ִיְשָראֵּ יתלְ  ֶשה ִאיש  ָלֶהם ְוִיְקחּו ַהֶזה ַלֹחֶדש ֶבָעשֹר לֵּ   ֶשה ָאֹבת בֵּ

   (.משפחה  -פירושו   , ג  יב שמות )  ַלָבִית 

 או:

ֶעָך ַעד בֹא ַהֶשֶמש ְתִשיֶבנּו לֹו"  ָחֹבל ַתְחֹבל ִאם    נטילת משכון(  –, כד ופירושו כב)שמות  ַשְלַמת רֵּ

 

 של ביטויים וצירופי לשון  ת כרה

ניתוח   ישנם מילים, או צירופי לשון, שאין צורך לבאר אותם מילולית אלא במשמעות הכוללת של הביטוי, ללא 

כאשר אנו נתקלים בדוגמה כזו, ננצל זאת על מנת להקנות לתלמידים את ההכרה  והסבר של המילים בנפרד.  

פירוש  אמצעות  בלשון התורה ישנם ביטויים שאינם מתבארות ב זוהי תופעה חוזרת.  שואת תשומת הלב לכך  

 .מילולי ישיר

 :הלדוגמ

י ְנָשִרים  וֶָאָשא ֶאְתֶכם ַעל ַאֶתם ְרִאיֶתם ֲאֶשר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים " ָלי"   ַכְנפֵּ   ד(  ,יט )שמות וָָאִבא ֶאְתֶכם אֵּ

 או:

ֳעִני ִמְצַרִים... ֶאל "  , יז( ג )שמות               " ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבשוָֹאַמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם מֵּ
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 מ וברות / מילים מורכבות

.  כך שבמילה אחת "מסתתרות" לפעמים שתי מילים ואפילו שלש  ,ריםבוהתורה משתמשת במילים ובכינויים ח

 ם את הצורות הללו.  ביניכי התלמידים מ לוודא בכדי)בלבד( במשך השנה  מקומות יסביר מספרהמורה 

 לדוגמה:

 אותו תשליכו= אתן    הּו  ַתְשִליכֻ                  "         ַהְיֹאָרה ַתְשִליכֻהּו": א שמות 

 

 

 

 תה ב[ ]מיומנות ממשיכה מכי  הקריאה המדויקת . 3

 

 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.  

בגיל צעיר, ומי שמרגיל את התלמידים בכך הם המורים   הדיוק בקריאה מתחיל בהקניית הגירסה

הקריאה בתורה היא מצוה שבציבור, והחל מגיל החיוב במצוות נדרש כל יהודי מישראל    .הספר תיבב

 לקרוא בפסוקים ובסידור, ביחיד ובפומבי. 

 ההרגל נרכש על ידי קריאה נכונה מתוך הספר, בצורה עקבית, ומתוך תשומת לב.  

הקורא המתחיל אינו מסוגל  נעשית במקביל להתפתחות הבנת הנקרא. מדויקתיאה ה התפתחות הקר

בקריאתו שלו   – המורהמי שמרגיל בקריאה הנכונה הוא  .לפסק ולקרוא באינטונציה מתאימה 

במתן משוב  כן מיוחדת, ו ותצורלניקוד או ב, בהפניית תשומת לב לדיוק )שאחריה חוזרים הילדים(

 לקריאת התלמידים.  

 בכיתה ג ישנה חשיבות יתרה לשמר את הרגל הקריאה בשיעורי תורה תוך תשומת לב לניקוד.

 

 אנו מקפידים על קריאה נכונה:

 על פי הניקוד דיוק בעיצורים ובתנועות ב  •

 מלעיל/ מלרע; מפיק - הטעמהב  •

 טעמים המפסיקים העיקרייםתוכן והפי ה עלפיסוק ב  •

 אינטונציה הנגנהב  •

 

הרחבה במיומנות הקריאה תמצאו במסמך המיומנויות בפרק הראשון 'קריאה מדויקת מוטעמת  

 ת'.ומונגנ

 


