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  הדיברות שרתע
  

  

 

  
  

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

 

 ,*מורי� יקרי�

 לפניכ� משימת סיכו� ַלנושא "עשרת הדיברות". 

עשרת הדיברות ה� המצוות הראשונות שנמסרו לע� ישראל בהיותו לע�, 

  –במעמד המיוחד של ההתגלות בהר סיני, וכדברי הרמב"� 

מכא� נובעת חשיבות� המיוחדת ומעמד� של  ".לתויותח ווייהצ יסוד םה"

 עשרת הדיברות במסורת ישראל. 

של המצוות: יש בה� מצוות "עשה" ומצוות  יעשרת הדיברות ה� מכלול יסוד

מצוות "שבי� אד� לחברו" ומצוות , "לא תעשה", מצוות "שבי� אד� למקו�"

 הנוגעות למחשבה, לדיבור ולמעשה. 

לפני  ית המקדשבב ימי קד� נקבע שיש לומר את עשרת הדיברותכבר ב

 : א) ה,תמיד הקרבת תמיד של שחרית, כנאמר במשנה (מסכת 

 ".קראו עשרת הדבריםו רכויהממונה ברכו ברכה אחת והם באמר להם "

 �בימינו נקראי� עשרת הדיברות בבית הכנסת בחג השבועות "זמ� מת

תורתנו". בבתי כנסת רבי� נכתבי� עשרת הדיברות בקיצור על מעי� לוח, 

 לצד ארו� הקודש.   

להסביר את החשיבות של הדיברות היא  י�תלמידהעיקרית של ההמשימה 

התלמידי� יעשו למעשה. ויו�, להלכה #י� בחיי היו�סהמקו� שה� תופ אתו

יעבוד על דיבר אחד, כל זוג תלמידי�  למצגת. באמצעות שקופיותזאת 

ברות. ימצגת כיתתית על עשרת הד יהיה של כול� יחד התוצר הסופיו

הקודמי� שלבי� התלמידי� את ה יעשוכהקדמה למשימה העיקרית 

משמעות� של הדיברות, ב סדר הופעת�י� בהשלבי� העוסק –במשימה 

  ובמיו� שלה� לפי קריטריוני� שוני�. הבסיסית
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  עשרת הדיברות

  
  קודם ידע

  יג; –היכרות ע� הדיברות בפרק כ, א   .1

 "עשה"הכרת המושגי� האלה: מצוות שבי� אד� למקו� ומצוות שבי� אד� לחברו, מצוות   .2

  ."לא תעשה"ומצוות 

  
  נבדקותהמיומנויות היעדי המשימה ו

  );2הבנת משמעות הדיבר (שלב   .1

2.   �  );3שוני� (שלב ברות לתחומי� יהציוויי� בעשרת הדמיו

  ).4(שלב הדיבר  משמעותיצירתי של אישי  ביטוי  .3

  התנאים לביצוע המשימה   
  עבודה אישית ועבודה בזוגות;  .1

  בבית. ועבודהשני שיעורי� בכיתה   .2

  מהתלמיד התוצר המצופה  

  ברות: נוסח וסדר;יד* הכרת עשרת הד .1

  ד* השלמה של משמעות הציוויי�; .2

 ברות;יד* מיו� של עשרת הד .3

   ת למצגת הכיתתית.ושקופי .4

  ביצוע המשימהלהחומרים   

 ;חומש שמות .1

 ;"עשרת הדיברות"המשימה לתלמיד  .2

  מחשב .3
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  הנחיות לביצוע המשימה 
לתלמידי� הזדמנות להראות את  נותנתמחולקת לארבעה שלבי� הבנויי� בצורה מדורגת וידידותית, והיא  המשימה

  הידע שלה� בדר� חווייתית ויצירתית.

  המשימה שלבי

  (לא להערכה) הכרת עשרת הדיברות: 1שלב 

  עבודה אישית

  עד עשר. תמאחולכתוב את סדר הדיברות כל דיבר יצטרכו להשלי� מילי� בבשלב זה התלמידי� 

  להיעזר בחומש). יוכלו המשימה בביצוע שיתקשו(תלמידי� 

  משמעות הציוויים : 2שלב 

  עבודה אישית

  המשמעות.  לפי דיבר המתאי�את הכל אחד מה� לסדרה של משפטי� ויצטרכו להתאי�  יקראו התלמידי�

  מיון עשרת הדיברות: 3שלב 

  עבודה אישית

  :)אינה מוכרת לתלמידי�זו חלוקה ( תחומי�פי ללמיו� עשרת הדיברות טבלה  תוצגהתלמידי� לפני 

  לוח השנה •

  טשפבית המ •

  משפחה •

  אמונה ולב •

  פגיעה ברכוש •

  פגיעה בגו* •

  

מיו�  – נוס* בתו� התחו� יידרשו למיו�ה� , שהתלמידי� יחליטו לאיזה תחו� או תחומי� מתאי� דיבר מסוי�לאחר 

  ". לא תעשה"מצוות לו "עשה"מצוות ל

  ."לא תנא*" ":לא תעשה"מצוות "; כבד את אבי� ואת אמ�" ":עשה"מצוות  – במצוות הנוגעות למשפחה: לדוגמה

וא", "לא תענה ברע� עד שָ להי� לַ #שא את ש� ה' א: "לא ִת "לא תעשה"שתי מצוות  – במצוות הנוגעות לבית המשפט

  שקר".

  תחומי�. לשישהברות יהד עשרתכדאי לוודא שהתלמידי� מביני� שצרי� למיי� את 

תחומי�.  נידיבר מסוי� בשבאותה דר�, וייתכ� שיהיו תלמידי� שיכתבו  ברותיהדימיינו את תלמידי� ייתכ� שלא כל ה

בצורות  �. המשימה מאפשרת מיושל התלמידי� �דעתאת שיקול ולהעלות לדיו� בכיתה  לשוחח על הנושאזו הזדמנות 

וג�  ,תלמיד יכול לכתוב את מצוות שבת בתחו� המשפחה משו� שהמשפחה מתכנסת יחד בשבת ,שונות. לדוגמה

  יו� בשבוע.הוא בתחו� לוח השנה משו� ששבת 

  

מיו� הדיברות בנושא הזדמנות טובה לכנס את התלמידי� לדיו�  סיימו את שלושת השלבי�, זושהתלמידי� לאחר עתה, 

  לתחומי�.

.אפשר להרחיב את הדיו� לתחומי� אחרי�



 בס"ד

  הרשות הארצית למדידה והערכה בחינו�, משרד החינו� –כל הזכויות שמורות לראמ"ה © 

4 

רה
מו
 ל

יך
דר

מ
, 

 ג
תה

כי
 

  
  מצגת כיתתית: 4שלב 

  עבודה בזוגות

את החשיבות של עשרת  ב'#ו' לתלמידי� הצעירי� מכיתות א סבירלהכי� מצגת שתיידרשו תלמידי הכיתה בשלב זה 

או " יתרו"יתקיי� בערב שבת פרשת שפני תלמידי הכיתות הצעירות בטקס להמצגת  המטרה היא להציג את .ברותיהד

בתי ג� לשלוח את המצגת לאתר חמ"ד "ללמוד וללמד", ואולי ישתמשו בה  ג� יוכלוהכיתה תלמידי בערב חג השבועות. 

  ספר אחרי�.

כיצד לעצב שער  יחשבו יחדהכיתה תלמידי ואפשר שכל כלשהו, המצגת היא כיתתית. כל זוג תלמידי� יעבוד על דיבר 

  למצגת. – לכל השקופיות יחד

  

הכנת המצגת: תלמידי הכיתה יתחלקו לזוגות. כל זוג יבחר דיבר אחד ויכי� עליו שתי שקופיות. יש להנחות את 

  הרעיו� שאותו ה� רוצי� להביע, ורק לאחר מכ� לגשת להכנת השקופיות.  עלהתלמידי� לחשוב תחילה 

חשיבות  אתלהסביר ובי� חיי היומיו� ר בי� הדיבר והתלמידי� יצטרכו לתאר באמצעות השקופית את הדיבר, לקש

  הדיבר.

  

 תופס הוא מקו� ואיזה חשוב שבחרו הדיבר כמה עד השקופיות באמצעות להסביר שעליה� התלמידי� את להנחות יש

 יצירתיי� רעיונות להעלות יוכלו התלמידי�. מילוליי� ופרטי� חזותיי� פרטי� בשקופיות יהיו כ� לש�. בחיינו

 למשל( תמציתית בדר� שיסביר מלל ג� ייכתב בשקופית: וחשיבות� הדיברות משמעות את יסבירו שבאמצעות�

   .התלמידי� של הרעיו� את) קצרה כותרת או סיסמה באמצעות

והעיצוב או הכרזה,  ובהסברי� באמצעות השקופיתשהתלמידי� עוסקי� בעיקר בהנגשת התוכ� לכ� כדאי לשי� לב 

   והקישוט נלווי� לה�.

  

לדו� בכיתה  מצגת. אפשרה של המרכיבי�על  ִאת� ולדו�, ברותיהדאחד ליצור ע� התלמידי� דוגמה למצגת על  ותוכל

, סמלי�בחירת הלעל השיקולי� אדו� לדיבר "לא תרצח"), או בלבחירת הצבעי� במצגת (כמו כיתוב שיקולי� על ה

את הדיו� על דרכי� שונות כמו כ� אפשר להרחיב . שקופיתלרקע או על השיקולי� לבחירת התמונות, וה כותרותה

, להביא מידע מהאינטרנט, לסרוק ציור להוסי* מובאה מכתבה חדשותיתלצל� פרט, לביי� תמונה,  :להכנת השקופיות

   .וכדומהשציירו, לעצב "סטיקר" בנושא, להביא סיפור אישי 

  

מה ה� בחרו?  טי�לו פרייצטרכו התלמידי� לכתוב הסבר לפרטי� השוני� שבחרו להציג: אבמהל� העבודה על המצגת 

לפני שהכיתה כולה עוד הסבר זה יימסר להערכה ע� המצגת, ? הא� יש סיבה מיוחדת לצבעי� או לרקע? הקשר ביניה�

היו וב כדי שיתקנו את המצגות שלה� כ� שילתת לתלמידי� משזאת ההזדמנות ברות. יתיצור מצגת כיתתית על הד

  .'ב# ו 'למידי כיתות אתלהצגה ל ראויות

  

, וזה בסדר. ע� זאת, כדאי שהמורה ירחיב את האפשרויות בה� התלמידי� לא יבחרושברות ייהיו דיש לשי� לב לכ� ש

בסו*  מתבצע –המצגת  – ). זו ג� הסיבה ששלב זהלמשל יבחרו בשבת ובכיבוד הורי� כול�שלא  כדיפני התלמידי� (ל

בה ושמירה על חיי (כגו� שבועת שווא, עדות שקר, איסור גנֵ  אחרי�ברות ידב עסקולאחר שהתלמידי� כבר  ,המשימה

  . אד�)

  

מה למדת מהמצגת? מה חשיבות עשרת הדיברות  אלה: בסיו� הכנת המצגת הכיתתית אפשר לדו� בכיתה בשאלות כמו

ב'.#א' וליצור הקדמה להצגת המצגת לכיתות אפשר כיחידה שלמה? מתו� הדיו� יהיה 
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  מחוון

  נושא
  ביצוע תרמ

  
  קריטריו�

  הדר� בתחילת  היעד להשגת קרוב  היעד השגת

: 2שלב 

משמעות 

  הציוויי�

 משמעות הבנת

  הדיבר

התאמה נכונה של 

ברות למשפטי� יהד

  המתאימי�

התאמה נכונה של חלק גדול 

  ברות למשפטי�ימהד

התאמה נכונה של חלק 

ברות יהדמקט� בלבד 

  למשפטי�

  

: מיו� 3שלב 

עשרת 

  הדיברות

מיו� א. 

  לתחומי�

מצוות מיו� לב. 

 "עשה"

לא "למצוות ו

  "תעשה

מיו� נכו� של הדיברות 

  לתחומי�

  

 ו� של הדיברותמיו� נכ

  "עשה"  למצוות

  "לא תעשה" ולמצוות

מיו� נכו� של חלק גדול 

  לתחומי� מהדיברות

  

� הדיברות של נכו� מיו

  " עשה" למצוות

  "תעשה לא"ולמצוות 

 �מיו� נכו� של חלק קט

  לתחומי� ברותיהדמ

: 4שלב 

שקופיות 

להצגת 

חשיבות 

  הדיבר

 אישי ביטוי

 משמעותל

הדיבר 

   וחשיבותול

בשקופיות באי� לידי 

 הדיברביטוי תיאור 

בה  החשיבות שלו, וישו

המחשה המעשירה את 

הסבר הבנת הדיבר, ו

   .קשור לשקופיותה

לידי ביטוי  בשקופיות באי�

החשיבות ו הדיבר, תיאור

א המחשה או פרט ללשלו, 

 או, רלוונטי הקשור בו

יית הדיבר מוצג בלווש

המחשה מתאימה א� ללא 

  הסבר.

לידי ביטוי  בשקופיות בא

הדיבר בצורה  תיאור

 הסברכלשהי, ללא כל 

 או, שלולחשיבות 

בשקופיות באה לידי ש

הדיבר בצורה  תיאורביטוי 

  .ללא הסבר, טכנית

הכנת 

ת ושקופיה

  (אפשרות)

ועל  ארגו� הרכיבי� במצגת, על צגתעל קישור מקורי בי� הדיבר לרכיבי המ לתת משובכדאי   יצירתיות 

   אופ� הצגתה.
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  4שלב  –דוגמאות לתוצרי תלמידים 
 

קרוב להשגת היעד: הדיבר מוצג ע� 
המחשה רלוונטית, א� ללא הסבר על 

 חשיבות המצווה.

: הדיבר מוצג ע� הסבר השגת היעד
("בני מלכי�") ותמונת המחשה 
 המתאימה להסבר ("משפחה").

: הדיבר מוצג ע� הסבר, ע� השגת היעד
(וא* ע� שימוש בצבע  המחשה רלוונטית

 .אדו� המוסי* להמחשת החומרה)

 

 

אי� הסבר למצווה, והתמונה בתחילת הדר�: 
 אינה ממחישה את המצווה. 


