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  7 מס. מיומנות

 שאילת שאלות 

 

 : (הזקן )הלל"אמר לו 

 שאל! ! שאל בני

 אמר לו: בני, שאלה גדולה שאלת!" ..

 )בבלי שבת לא.(

 

 

 הקדמה

 .חלק מהותי מכל לימוד הוא שאילת השאלות

ינו היא בסיס להפנמת הנלמד, ולחיבור בשאלתו . כאשר תלמיד שואל הוא מגלה רצון ללמוד ולהבין

הבנות, עולם של כול התלמיד לחשוף י ה היא מפתח שבאמצעותוהשאללבין המורה המלמד. 

 עולים מתוך הכתובים באופן גלוי או נסתר.הפירושים ומסרים 

 יתרגל לשאול שאלות חשוב להתחיל לעורר אותו לכך כבר בראשית לימודו. כדי שתלמיד

שאלות התוכן של התלמידים יפתחו את וגים שונים של שאלות, והעיסוק העיקרי יהיה בתוכן. ישנם ס

לבירור  זמן גם,  אולם כאשר עולות שאלות, יש להקדיש הלימוד למסרים חשובים וערכים שיעלו מהן

  . )ר' להלן(השאלות על שפת התורה וסגנונה 

 

 .מיומנות זו תחל בכיתה ב'הקניית 

 

 השלבים

  שאלות הנוגעות להבנה ראשונית של מילים וביטויים -שלב א 

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 

 הפסוקים. את כוחו בהבנת ת נחלת המורה בלבד ולתלמיד אין מקום לנסו

בכיתה ב ניתן לתלמידים לשאול  לכן חשוב להרגיל את התלמידים כבר מהשלבים הראשונים לשאול.

ישאל את  ואהלאחר שהמורה יציג את הנושא ויסביר את התוכן,  ,לעיתים -באופן חופשי. דהיינו 

 בפסוק", "אלו שאלות יש לכם ביחידה"? םכמה קשה ל"התלמידים 

"מה פירוש..."? "לא הבנתי את.." ויתמקדו בפירוש יו בסגנון: הרבה משאלות התלמידים יהבשלב זה 

מיומנות עיסוק בהקניית ל הראשון של המילים, ועל כן מומלץ להשתמש בשאלות התלמידים כבסיס

 .)מילה אחת או שתים, לא יותר( ביאור מילים

 .שלב זה משמש בסיס לפיתוח ההרגל של שאילת שאלות
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 תוכןשאלות  –שלב ב 

. כיצד? תוכן הפסוקיםנכוון את התלמידים לשאול לא רק בהיבט הביאורי, אלא גם על מכיתה ג' 

מסגרת היחידה ואת המילים הקשות, ויבקש מהתלמידים את  בה בארקח יחידה אשר כבר המורה י

 אפשר לתלמידים להתרכז בשאלות התוכן. להעלות שאלות. כך י

 לדוגמה: 

 יד-ח אשמות  -גזירות השעבוד 

ר לֹא ָיַדע ֶאת ַוי ָָקם ֶמֶלךְּ  ח ם ֲאש ֶ ָריִּ צְּ ף ָחָדש  ַעל מִּ וֹ  ַוי ֹאֶמר ֶאל ט  יֹוסֵּ ָעצו ם   ַעמ  ל ַרב וְּ ָראֵּ ש ְּ י יִּ נֵּ ֵּה ַעם ב ְּ נ  הִּ

ו : נ  ֶ מ  ָמה לוֹ  י  מִּ ַחכ ְּ תְּ י  ָהָבה נִּ ָהָיה כ ִּ ה וְּ ב ֶ רְּ ן יִּ ֶ נֹוַסף פ  ָחָמה וְּ לְּ ֶראָנה מִּ קְּ ם תִּ ַחם הו א ַעל ג ַ לְּ נִּ ינו  וְּ אֵּ ֹנְּ ָעָלה  ש  נו  וְּ ב ָ

ן עֹה ֶאת יאָהָאֶרץ: -מִּ ַפרְּ נֹות לְּ כ ְּ סְּ י מִּ ֶבן ָערֵּ לָֹתם ַוי ִּ בְּ סִּ ֹתֹו ב ְּ ַמַען ַענ  ים לְּ ס ִּ י מִּ רֵּ ימו  ָעָליו ש ָ ֶאת ַוי ָש ִּ ֹתם וְּ ִּ  פ 

ס: סֵּ רֹץ  יב  ַרַעמְּ פְּ ן יִּ כֵּ ה וְּ ב ֶ רְּ ן יִּ ֵּ ו  ֹאתֹו כ  ַענ  ר יְּ ֶ ַכֲאש  ל:וְּ ָראֵּ ש ְּ י יִּ נֵּ י ב ְּ נֵּ ְּ פ  י  יג ַוי ָֻקצו  מִּ נֵּ ם ֶאת ב ְּ ַריִּ צְּ דו  מִּ ַוי ֲַעבִּ

 : ָפֶרךְּ ל ב ְּ ָראֵּ ש ְּ ל ֲעֹבָדָתם  ידיִּ ת כ ָ ֶדה אֵּ ָ ש   ָכל ֲעֹבָדה ב ַ ים ו בְּ נִּ בֵּ לְּ חֶֹמר ו בִּ ה ב ְּ ֲעֹבָדה ָקש ָ רו  ֶאת ַחי ֵּיֶהם ב ַ ָמרְּ ַויְּ

ָפֶרךְּ  דו  ָבֶהם ב ְּ ר ָעבְּ ֶ  :ֲאש 

יום ועם ישראל ינצח את  אכי פרעה מבקש לגזור גזירות על עם ישראל כדי שלא יבו המורה יסביר

בסבלתם" וכדו'. ", ""ענתו , כגון:המצרים במלחמה ויצא מהארץ. המורה מסביר כמה מילים קשות

 לאחר מכן המורה מבקש מהתלמידים לשאול שאלות על היחידה.

למה( וחשיבה על דע )מי, כמה, מתי( הבנה )התלמידים יעלו שאלות תוכן ברמות שונות: שאלות י

  התוכן )איך ייתכן( 

 איך יתכן שפרעה לא הכיר את יוסף? 

  התחכם"מה פירוש" ? 

 ?איך זה יכול להיות שבני ישראל היו יותר מהמצרים 

 י ישראל ינצחו אותם?האם המצרים האמינו שבנ 

 

, אולם המורה יראה כי עם הזמן מתווספות בכיתה מילים של ביאור תשאלנה גם שאלותש ,מובןועוד. 

. גם סגנון השאלות מתרחב ובכיתה עולות יותר ויותר שאלות "פתוחות" לצד שאלות תוכןגם שאלות 

 "סגורות".

 

 )ללא ביאור מקדים של היחידה(שאלות תוכן וסגנון  – שלב ג

שאלות לאחר הצגת היחידה נוכל לבחור יחידה, אשר לגביה ניתן לתלמידים להציע ו'  -כיתה ה'ב

 .של המורהמקדים ללא ביאור בלבד, ו

 לדוגמה:

כא מופיעה מצוות "חלה". או: בפסוקים -"היום נלמד על המצוות בפרק טו. בפסוקים יז –ספר במדבר 

בקריאה דמומה, יקראו מא מופיעה מצוות ציצית". המורה יקרא את הפסוקים, או התלמידים -לז

 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 

 , צורות או ביטויים מיוחדים. הנראה מיותריחיד ורבים, כפל  -התורהשל  ה ובסגנוןשפב

כשישנה דוגמה חשוב שהקשיים הללו, ידע לזהות את בכדי שהתלמיד  - הערה: קשיי שפה או סגנון

"בפסוק שלנו ישנה  –. לדוגמה הקושי שכזו בפסוקים, המורה יכוון ויבהיר בפעם הראשונה את סוג

פעם יחיד שימו לב, יש בפסוק שלנו תיאור של אותו הדבר "מילה שנראית מיותרת. מהי לדעתכם"? 

כשישנה הזדמנות  ,לפעמיםם בדרך כלל, אולם דברים שלא עוסקים בהאלו ?" . מהוופעם רבים

על מנת שבפעמים אחרות יוכלו ו( -כיתות הבבולטת, )כדאי להסב את תשומת הלב של התלמידים 

  לזהות סגנון כזה של שאלות בעצמם.

בצורה כללית "מה הקושי רחיב את סוגי השאלות שתלמידים ישאלו כאשר ישאל יוכל המורה להכך 

 בפסוק?" 

 

 

  ה או סגנון, לדוגמה:שפשאלות 

 ? '"מה פירוש 'על כנפי בגדיהם

 "מה פירוש 'ולא תתורו'?

 לקיכם" בפסוק מא?-"מדוע נאמר פעמיים אני ה' א

  '?תיכםוראשית ערס'"מה זה 

 למה כתוב שלש פעמים להרים תרומה מהעיסה?

 :השאלות תוכן לדוגמ

 "מדוע דווקא מצוות ציצית מזכירה לנו את כל המצוות?" 

 "כיצד קשורה מצוות ציצית ליציאת מצרים?".

"לכך הוציאנו , (ספורנו) "כחותם המלך -ציצית : "ערכיםללמסרים ו ובילו אותנוהשאלות האחרונות מ

 . רש"י() "על מנת שנקיים מצוות -ממצרים 

תלמיד . אולם בד"כ בצורה עקיפה ,גם שאלות על שפת התורה יכולות להביא להבנת מסרים וערכים

לא יוכל  –איננו שואל ונשאר אדיש לתופעות מיוחדות בשפת התורה ואדיש לתכנים ולמסרים אשר 

 לפתח את הלימוד שלו לרמה גבוה ומעמיקה.

 

  :שאלותל דוגמאות

  - ביאור המילים

 נצפה מהתלמיד לשאול על מילים לא מובנות כשהתשובות עליהן יהיו בתחום ביאור המילה 

כֹור ( א י ָכל ב ְּ ש  לִּ ֶטרַקד ֶ ֶ י הו א פ  ָמה לִּ הֵּ ָאָדם ו ַבב ְּ ל ב ָ ָראֵּ ש ְּ י יִּ נֵּ בְּ ל ֶרֶחם ב ִּ  )שמות פרק יג(: כ ָ

יש  לֹא  ב( י ָהָעם: ָימִּ נֵּ פְּ ָלה לִּ ש  ָליְּ ו ד ָהאֵּ ַעמ  ו ד ֶהָעָנן יֹוָמם וְּ  )שמות פרק יג( ַעמ 

 

 יחיד רבים   - קושי לשוני

 , פסוק כט:שמות פרק ד
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י ֵֶלך   ַאֲהרֹן  ו  ה וְּ ֶ ל:ֹמש  ָראֵּ ש ְּ י יִּ נֵּ י ב ְּ נֵּ קְּ ל זִּ פו  ֶאת כ ָ  ַוי ַַאסְּ

 רבים(.-מה קשה בפסוק? )יחיד –המורה ישאל את התלמיד 
 

 , פסוק א:במדבר פרק יבאו: 

ר( )א ַדבֵּ ֹּׁן  וַתְּ ְריָם וְַאֲהר ֶֹּׁשה.מִּ  ְבמ

 

 אי התאמה בין שתי מילים המציינות את אותו הדבר:  –סגנון 

הו  ֶאת  אֵּ רְּ ח ַות ִּ ַ ת  פְּ י ֶֶלדַות ִּ ֵּה  ה  נ  הִּ רוְּ ע  ים ֶזה: נ  רִּ בְּ י ָהעִּ דֵּ י ַלְּ אֶמר מִּ ֹ ֹמל ָעָליו ַות  חְּ ַ ֶֹכה ַות  )שמות פרק  ב 

 ( , פסוק וב

 ים:דברים הנראים כחוזרים על עצמם, או מיותר או

ֹר ַלחֶֹדש  ַהז ֶה " ָעש  ֶ אֹמר ב  ל לֵּ ָראֵּ ש ְּ ל ֲעַדת יִּ רו  ֶאל כ ָ ב ְּ יש  ד ַ חו  ָלֶהם אִּ קְּ יִּ ה וְּ ֵבית ָאֹבתש ֶ ה  ל  ש ֶ

יִּת ב ָ   )שמות פרק יב (. "ל 

ים  " ֻקדִּ ְּ ר ַעל ַהפ  ל ָהעֹבֵּ נו  כ ָ ת ְּ ֶקלֶזה יִּ ֶ ש   ית ה  צִּ ח  ֶקל  מ  ֶ ָרה ַהש   ים ג ֵּ רִּ ֶֹדש  ֶעש ְּ ֶקל ַהק  ֶ ש  ית ב ְּ צִּ ח  מ 

ֶקל ֶ ש   רו ָמה לַ  ה   )שמות פרק ל, פסוק יג( :ה'ת ְּ

ישאל על הכפילות חשוב שהמורה יסביר שאין בתורה לשון מיותרת בשביל שהתלמיד ) 

 . (ושבכל כפילות יש הסבר או לימוד
 

 

 סתירה בין פסוקים

 במדבר כו

ָלתוֹ )נד(  ח  יט נ  עִּ מ  ט ת   ע  מ  ל  ָלתֹו ו  ח  ה נ  ֶ ב  ר  ב ת   ן ַנֲחָלתֹו: ָלר  ַ ֻקָדיו יֻת  י פְּ פִּ יש  לְּ  אִּ

גֹוָרל יֵָחֵלק ֶאת )נה ך  ב   ָחלו : ָהָאֶרץ( א  נְּ ֹות ֲאֹבָתם יִּ מֹות ַמט  ש ְּ  לִּ

ָעט)נו(  מ  ב לִּ ין ר  ֵ ָלתֹו ב  ח  ָחֵלק נ  ֵ ֹוָרל ת  ג  י ה  ִּ ל פ   : ע 

 שאל מהי הסתירה שעולה מהפסוקים, אח"כ יעיינו התלמידים ברש"י.קרא ויהמורה י

 

 דברים פרק טו או: 

יֹון)ד(  ָך ֶאב  ֶיה ב   ה  י לֹא יִּ ָך  ֶאֶפס כ ִּ ָבֶרכְּ ךְּ יְּ י ָברֵּ ר  ה'כ ִּ ֶ ָאֶרץ ֲאש  ָך ַנֲחָלה -אֱ  ה'ב ָ ן לְּ לֶֹהיָך ֹנתֵּ

 : ה  ָ ת  ש ְּ רִּ  לְּ

ֶרב ָהָאֶרץ)יא ק ֶ יֹון מִּ ל ֶאב  ד   י לֹא ֶיח  יָך  ( כ ִּ ָאחִּ ָך לְּ ח ֶאת ָידְּ ַ ת  פְּ ֹתַח ת ִּ ָ אֹמר פ  ָך לֵּ ַצו ְּ י מְּ ן ָאֹנכִּ ֵּ ַעל כ 

ֶצךָ  ַארְּ ָך ב ְּ יֹנְּ ֶאבְּ י ֶָך ו לְּ  :ַלֲענִּ

 ה ישאל מהי הסתירה שעולה מהפסוקים, אח"כ יעיינו התלמידים ברש"י.המור
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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. 

השאלות, גיוון השאלות ורמת השאלות יעלו ככל שהמורה ייתן יותר מקום לשאלות כאלו סוג 

 בשיעוריו.

 דוגמאות:

 במדבר פרק כ 

ה ֶאת ָידוֹ  ֶ י  ך   )יא( ַוי ֶָרם ֹמש  יָרם: ו  עִּ ָדה ו בְּ ת ְּ ָהעֵּ ש ְּ ֵּ ים ַות  ם ַרב ִּ או  ַמיִּ ם ַוי ֵּצְּ ֲעָמיִּ ַ הו  פ  ֵּ ַמט  ַלע ב ְּ ֶ  ֶאת ַהס 

 כדבר ה' והכה את הסלע?מדוע משה לא עשה 

ָצה לֹו   רְּ נִּ ָסַמךְּ ָידֹו ַעל רֹאש  ָהעָֹלה וְּ ר)ד( וְּ ֵ פ  כ   )ויקרא פרק א( ָעָליו:  ל 

 ם זה קורבן נדבה?אעל מה יש לו לכפר  - מדובר על קורבן נדבה

 במדבר פרק כב 

ים -)כ( ַוי ָֹבא אֱ  או  ָהֲאָנש ִּ ָך ב ָ רֹא לְּ קְּ ם לִּ ָלה ַוי ֹאֶמר לֹו אִּ ָעם ַליְּ לְּ ים ֶאל ב ִּ םלֹקִּ ָ ת  )כב( ...  קו ם ֵלך  אִּ

ף א   ר א  ח  י ִּ ים-ו  ךְּ הו א .. לֹהִּ י הֹולֵּ  כ ִּ

 ה' כועס על בלעם אחרי שהסכים שילך עם האנשים? מדוע

 

 וכן:

 למה עם ישראל מורדים בה' שוב ושוב במדבר?

 ?למרוד במשה כיצד קורח מעז

 

צריכה חשובה. אנחנו מחנכים כי שאלה, גם קשה,  –: בשאלות התוכן צורת השאלה הערה כללית

המידה מרגיל את התלמידים כי  תה. המורה מאפשר שאלות ובאולבוא ממקום של רצון ללמוד ולהבין

 של הבנה.בלמדנו את דבר ה' השאלות אינן של בקורת  אלא 

  


