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משימה 
לתלמיד 
 הכיתה 

  משה רבנו
ה עֹוד ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ   "לֹא ָקם ּבְ

מּוָנתוֹ  יט ֶאת ּתְ  ָנִביא ּוַמּבִ

  ּתֹוַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמֹו ֵאל

יתוֹ    ".ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ּבֵ

  (מתו� הפיוט "יגדל" לרבי דניאל דיי�)                                                 

  

�  ,*תלמידי� יקרי

  

משה רבנו היה גדול הנביאי� והמנהיגי� שקמו לע�  ה זו עוסקת בדמותו של משה רבנו.משימ

  במדבר אל אר! ישראל.  הוליכ�אשר ישראל. משה הוא אשר גאל את בני ישראל ממצרי�, והוא 

נבואת משה וקרבתו לה' מתוארי� במקומות שוני� בתורה על ידי משה.  תנה לע� ישראלנִ התורה 

עד  ,בתורהמאוד שמו של משה מרכזי  .בתורה א$ אד� אחרבתיאור � דומה לו באופ� מיוחד, שאי

  דברי�.–הוא מופיע כמעט בכל פרשה בחומשי� שמותכדי כ� ש

  

  מוקדשי� למשה: חמשת חומשי התורההפסוקי� החותמי� את 

ה    ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ   "ְולֹא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ

ִנים ִנים ֶאל ּפָ ר ְיָדעֹו ה' ּפָ   ֲאׁשֶ

ָלחֹו ה' ר ׁשְ   ְלָכל ָהֹאֹתת ְוַהּמֹוְפִתים ֲאׁשֶ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְלַפְרֹעה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצוֹ    "     .ַלֲעׂשֹות ּבְ

  א)י–(דברי� פרק לד, י                              

  

.�  במשימה זו נתחקה אחר דמותו המיוחדת של משה רבנו, וננסה ללמוד ממנה מידות וערכי

  ר, אבל היא מיועדת ג� לבני� וג� לבנות.כמנוסחת בלשו� ז "מה לתלמידהמשי"*
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משימה 
לתלמיד 
 הכיתה 

 משה רבנו

שלבי 
        בעקבות משהבעקבות משהבעקבות משהבעקבות משה    ––––    1111שלב שלב שלב שלב  המשימה

  

  בכיתה עבודה אישית

קשר לאירועי� משה רבנו מופיע במקומות רבי� בחומשי� שמות, ויקרא, במדבר ודברי�, בהֶ 

�  מה נחפש בסקירה זו? ו ננסה לסקור חלק מהאירועי� הללו. בשלב זהו ,שוני

התכונות על ו שלו הערכי�על , שלו פעולותיו של משה על המידותמלגלות מה אפשר ללמוד  ננסה

  שלו. 

 

�  . מחיי משהאירועי�  איורי� על שמונהמופיעי�  שלפניכ� בדפי

 .ראו את הפסוקי� והיזכרו באירועִק  ,בו מתואר האירועשאת המקו� בחומש צאו ִמ   א.

, ערכי� תכונותאיור ליד הבמקו� המתאי� תבו (ִ ו, מעשיוִמ ללמוד על משה  אפשרה מ שבוִח   ב.

לדוגמה: גבורה, ענווה, אמונה, חכמה,  לידי ביטוי באירוע.באות ה ,של משה מידות טובותאו 

  ציינו במשפט אחד מאיזה פרט באירוע אפשר ללמוד על התכונה שכתבת�. הרגשת שליחות.

אחד,  לאירוע י�מתאימה תאו ערכי� או מידות טובו תכונות יש כמהייתכ� ש !שימו לב

 .אירועי�כמה ל מתאימה תכונהייתכ� שאותה ו

  

חוזרת בכמה אירועי�? האחת הא� יש תכונה וחשבו:  למשה שהתאמת� תכונותהבכל התבוננו 

החוזרות בכמה אירועי�?  דומות זו לזוהש תכונות ילדעתכ� א� הסמנו אותה בצבע אחד. , א� כ�

   צבע. אות� באותוג�  תוכלו לסמ� א� כ�

  



  בס"ד

  

שלבי 
 המשימה

  אירועים
  מחיי 
 משה
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  "לא קם בישראל כמשה עוד" 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   בשעבוד מצרי�

 כב)–(שמות פרק ב, יא

  בארמו� פרעה

  (שמות פרק ה, פרק יא)

  במעמד הר סיני

 כד)–(שמות פרק יט, ט

  בקברות התאווה

 כט)–(במדבר פרק יא, י

 תכונות / ערכי� / מידות: תכונות / ערכי� / מידות: תכונות / ערכי� / מידות: תכונות / ערכי� / מידות:

  במעשה מרי�

 (במדבר פרק יב)

  בחטא המרגלי�

 כ)–(במדבר פרק יד, יד

  במחלוקת ֹקרח ועדתו

 ר פרק טז)(במדב

  בבשורה על מותו

 )כב–(במדבר פרק כז, יב

 תכונות / ערכי� / מידות: תכונות / ערכי� / מידות: תכונות / ערכי� / מידות: תכונות / ערכי� / מידות:
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משימה 
לתלמיד 
 הכיתה 

 משה רבנו

שלבי 
        דמותו של משהדמותו של משהדמותו של משהדמותו של משה    ––––    2222שלב שלב שלב שלב  המשימה

  

  בכיתה בקבוצותאישית ועבודה עבודה 

 �  .אותו מרכזיות המאפיינותה� תכונות  שלדעתכ�של משה שתי תכונות לבחור עליכ

תכונה  ,טוי בכמה אירועי�באה לידי ביה תכונה :בכמה אופני� מרכזיתכלהגדיר תכונה אפשר 

היעזרו בתכונות  .ועוד חשובה בעיניכ�נראית שתכונה  ,על ע� ישראל הייתה לה השפעה רבהש

� כתובי�שאינ�  מהתורה מקורותעל ג� תוכלו לבסס את החלטתכ�  , אבלשכתבת� בד$ האירועי

.�   בד$ האירועי

  ות של העמודות.קראו בעיו� את הכותרלפני כ� , אבל לפניכ�ש השלימו את הטבלה

  

לו אירועי� יבא  

לידי  הבאהתכונה 

  ?ביטוי

 לידי ביטוי הבאהתכונה היכ� 

לו פסוקי� יעל א /?באירוע

  הסתמכת�?

זו?  תכונהמדוע בחרת� ב

הא�  ?דוהיא מרכזית מאהא� (

מהותית או חשובה היא 

  ?)בעיניכ�

        1תכונה/ער  

        2תכונה/ער  
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משימה 
לתלמיד 
 הכיתה 

 משה רבנו

שלבי 
        דמותו של משהדמותו של משהדמותו של משהדמותו של משה    ––––    2222שלב שלב שלב שלב  המשימה

  

  שתי תכונות מרכזיות באישיותו של משה.  לבדודמת בחרת� במטלה הק

תכונות השתי וקבלו החלטה משותפת בנוגע ל בקבוצה ערכו דיו�. כעת עבדו בקבוצות קטנות

   חשובות ביותר באישיותו של משה.ההמרכזיות ו

  

 אי� לנהל את הדיו� בקבוצה?

? � ה� באות לידי ביטויהיכ? כל חבר בקבוצה יציג את דעתו: מה� התכונות שבחר בהתחלה •

בצורה משכנעת את דעתכ�  ביעוה? נוהחשובות באפיו� דמותו של משה רב מדוע ה� התכונות

 � קבוצה.בוהקשיבו לדעות חבריכ

  . באישיותו של משה על שתי התכונות המרכזיותערכו דיו� שבו תנסו להגיע להחלטה משותפת  •

  

  ואת הנימוקי� לבחירה. הקבוצה אשר יציג לכיתה כולה את התכונות שבחרת�מבחרו נציג 

  

.�  הגישו למורה את טבלת התכונות שהכנת

 .לפי הנחיית המורהועליכ� לעבוד  ב),3א או 3( יש שתי אפשרויותבשלב הזה . 3עברו לשלב 
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משימה 
לתלמיד 
 הכיתה 

 משה רבנו

שלבי 
        הנואם הצעירהנואם הצעירהנואם הצעירהנואם הצעיר    ––––    אאאא3333שלב שלב שלב שלב  המשימה

  

  בכיתה ובבית עבודה אישית

  

 �  נאו� הפתיחה.  ל שיכינו הצעהאת� נבחרת� להיות חלק מהתלמידי

  

  את משה למנהיג גדול. עשההסבירו בנאו� שלכ� מה לדעתכ�  את הנאו�. כתבו

השפעתו על על תכונותיו ועל מעשיו, על עד כה על דמותו של משה,  כתבת�בעבודה ש היעזרלתוכלו 

  בתורה.כתוב בלידי ביטוי שכל אלה באי� כפי , ע� ישראל

  !שימו לב

 .כמנהיג ערכי� המרכזיי� המאפייני� את משה רבנוהתכונות וההדגישו את  בנאומכ�  א.

שבו תכונה כלשהי באה לידי  מקור האירועשל  בציו�או  בציטוטי�לתת דוגמאות תוכלו   ב.

 .(פרק ופסוק)ביטוי 

 ללמוד מדמותו של משה.יכולי�  בימינוהמנהיגי� אנחנו וכתבו מה   ג.

  

  הגישו את הנאו� למורה. הנאו� צרי� להיות באור� של עמוד אחד.

כיו�  –יו� פטירתו של משה רבנו  –יושב ראש הכנסת בחר לקבוע את יו� ז' באדר 

  זיכרו� לאומי.

יי� טקס ממלכתי במשכ� הכנסת. נוס$ על כ� דמותו ומורשתו לפי הצעתו ביו� זה יתק

  של משה יילמדו באותו יו� בבתי הספר.

פתיחה נאו�  כדי שיציעוהכנסת הזמי� תלמידי� שלמדו את חומש דברי�  יושב ראש

 אשר יפתח את אירועי היו�. ,למושב הכנסת המיוחד
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משימה 
לתלמיד 
 הכיתה 

 משה רבנו

שלבי 
        האדריכל הצעירהאדריכל הצעירהאדריכל הצעירהאדריכל הצעיר    ––––    בבבב3333שלב שלב שלב שלב  המשימה

  

  בכיתה ובבית עבודה אישית

  

 �  .או�במוזֵ  דג� לחדרה שיכינו אתמהאמני� חלק להיות  �נבחרתאת

תכונות של משה, את המשה, פעולות של את ההתוצר שתכינו צרי� לבטא, באופ� מוחשי או סמלי, 

  ישראל.בע� את חשיבותו ו

  

  ביצוע והגשת תוצר

 �דמותו של להקשורי�  ועוד, משירחַ  ,כרזה ,שיר ,חפצי� ,לבחור תמונות תוכלולהכנת התוצר שלכ

  תכננו חדר ע� מוצגי�, והכינו דג� קט� של החדר שתכננת�. משה.

   את דמותו של משה.י� פקמש ה�וכיצד  השוני� בחדרלפרטי� כמו כ� כתבו הסבר 

  עליו התבססת� (פרק, פסוק). שבהסבר הסתמכו על הכתוב בתורה וציינו את המקור 

  

  . ד$ ההסברבצירו$ את הדג�  הגישו למורה

ה אשר ינציח את דמותו בישיבת ההנהלה של מוֵזאו� ישראל הוחלט להקי� חדר תצוג

של משה רבנו. המוזאו� מזמי� כמה יועצי� צעירי� אשר למדו את חמשת חומשי 

התורה לעצב את החדר ואת המוצגי� שבו, כ� שישקפו בצורה הטובה ביותר את דמותו 

  של משה רבנו.


