בס"ד

משה רבנו
מורי יקרי*,
אחד היעדי המרכזיי בלימוד התנ" הוא הכרת הדמויות
המתוארות בו .משימה זו עוסקת בדמות המרכזית ביותר בתורה
– משה רבנו.
משה רבנו היה גדול הנביאי והמנהיגי שקמו לע ישראל:
ֹשה עוֹ ד".
ש ָר ֵאל ְּכמ ׁ ֶ
"לֹא ָקם ְּביִ ְ ׂ
משה הוא הרועה הנאמ אשר גאל את ישראל ממצרי והנהיג
במדבר ארבעי שנה .משה הוא נות התורה ,מקי המשכ ,אב
הנביאי ו"נאמ ביתו" של הקב"ה .במשימה זו יידרשו
התלמידי לסקור מקורות שוני העוסקי בדמותו של משה,
להגדיר את המידות והערכי שלו ולאפיי את דמותו באמצעות
תוצר אישי.
מטרות המשימה ה לעורר את התלמיד לחשוב מה אפשר ללמוד
מדמותו של משה רבנו שמתאי ג לחיינו היו ,לקשר בי
הכתוב בתנ" ובי החיי היו ,ולהבי את המציאות של אז
לעומת היו.

מדריך למורה ,כיתה ה

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

משה רבנו
ידע קודם
המשימה מיועדת לתלמידי כיתות ה אשר סיימו ללמוד את חומש דברי .המשימה היא משימת
רוחב המַ פנה את התלמידי למקורות שוני בחומשי שמות ,ויקרא ,במדבר ודברי.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1הכללה – הגדרת התכונות של משה על ידי הסקה מכמה מקורות;
 .2אפיו דמות – לימוד מתו מעשי ,תיאורי וציטוטי ,ו"תרגומ" לתכונות ולמידות

המאפיינות את משה.

התנאים לביצוע המשימה
עבודה אישית ועבודה קבוצתית ,בכיתה ובבית.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1ד %אירועי "חיי משה";
 .2טבלה מסכמת של התכונות המרכזיות של משה;
 .3נאו על משה רבנו או תכנו דג של חדר במוזֵ או ,המציג את דמותו של משה כמנהיג.

החומרים לביצוע המשימה
המשימה לתלמיד "משה רבנו" ,שיש בה ד %איורי בנושא אירועי מחיי משה.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהה ג
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :1בעקבות משה
עבודה אישית בכיתה
מתקשר ַלמיומנות החמישית במסמ המיומנויות – היכולת לאפיי דמות לפי הנאמר בפסוקי.
ַ
חלק זה
השלב הראשו במשימה הוא עבודה אישית .על התלמידי "לאסו "%מידע על משה רבנו מתו מקורות נתוני ,כדי
שאחר כ יוכלו להסיק מתו המידע הזה מה התכונות והמידות המאפיינות את משה רבנו.
במשימה לתלמיד מוצגי שמונה אירועי מהתורה ,וכל אירוע מוצג באיור ע כותרת והפניה למקור .התלמיד נדרש
להסיק מכל אירוע מה אפשר ללמוד על משה ואילו תכונות מאפיינות את דמותו.
לש כ אפשר להנחות את התלמידי לכתוב על סמ מה שקראו את הפעולות שמשה עושה ,את מה שהוא אומר ,את
מה שאומרי עליו וכדומה) .לדוגמה ,משה נאבק ברועי ,ה' מקבל את תפילת משה ,משה אומר ליהושע" :המקנא אתה
מ ֶ,ה ,עָ נָו ְמאֹד" )במדבר יב ,ג(.
לי"? הכתוב מעיד על משה "וְ הָ ִאיֹ ,
בחלק האחרו של שלב  1התלמיד נדרש להשתמש בהכללה :עליו להתבונ מחדש בדפי האירועי מחיי משה ,ולנסות
לאתר תכונות או מידות טובות או ערכי של משה החוזרי על עצמ .אפשר להציע לתלמידי לציי תכונות חוזרות
בעזרת צבעי ,וכא יש תפקיד חשוב למורה בהנחיית התלמידי .ישנ תכונות דומות ,שאפשר להחליט לצבוע אות
באותו צבע ,לדוגמה" :עזרה לחלש" ו"חסד" ,אול באותה מידה תלמיד יכול לטעו כי יש הבחנה בי שתי התכונות
האלה ולסמ כל אחת מה בצבע אחר .מומל 2למורה שיסביר וא %ידגי את שתי האפשרויות האלה.
אחרי שתסתיי העבודה בשלב  ,1תהיה לתלמיד רשימה של תכונות וערכי המייצגי בעיניו את משה .ברשימה הוא
יסמ את התכונות החוזרות על עצמ באירועי שוני.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהה ג
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :2דמותו של משה
עבודה אישית ועבודה קבוצתית בכיתה
הנושא – זיהוי תכונות מרכזיות בדמותו של משה
המיומנות – אפיו הדמות; שימוש בהכללה

כל תלמיד יחשוב על שתי תכונות של משה שלדעתו ה מרכזיות ובעלות חשיבות רבה להיותו מנהיג .על המורה לוודא כי
התלמידי מביני כיצד לבחור את שתי התכונות או את שני הערכי ,שכ יכולי להיות קריטריוני שוני לבחירה זו.
לדוגמה אפשר להגדיר תכונה כמרכזית א היא באה לידי ביטוי בכמה אירועי ,אפשר להגדיר תכונה כמרכזית א היא
נראית חשובה בעיני התלמידי ,ואפשר להגדיר תכונה כמרכזית א יש לה השפעה רבה על הע א %על פי שהופיעה רק
פע אחת .התלמיד יכתוב את התכונות בטבלה ויענה על השאלות שבטבלה בנוגע לכל אחת מהתכונות שבחר.
לפניכ דוגמה לטבלה מלאה:
באילו אירועי
התכונה באה לידי

היכ התכונה באה לידי ביטוי באירוע?  /מדוע בחרת בתכונה זו?
)הא היא מרכזית מאוד? הא
על אילו פסוקי הסתמכת?
היא מהותית או חשובה
בעיניכ?(

ביטוי?
"יצא אל אחיו לראות

מנהיג צריך להיות אדם

דאגה לעם

ב"סבלתם" ,ולא יכל לראות

שקודם כל דואג לעם שלו.

ישראל

שאחיו מוכים.

תכונה/ער 1

בארמון פרעה

-

בחטא המרגלים

-

בבשורת מותו

-

בשעבוד מצרים

-

משה התפלל על עם ישראל
כדי להציל אותם.
משה קודם כל דאג שלעם
ישראל יהיה מנהיג שיירש אותו
ואחר כך דאג לעצמו.

תכונה/ער 2
ענווה

בחטא מרים

-

משה חושב שהוא לא ראוי

כי אף על פי שהוא כל כך

לשליחות.

גדול ,הוא לא מתגאה

"והאיש משה ענו מאד מכל

בזה.

האדם אשר על פני האדמה".

בשלב זה כדאי לעודד את התלמידי לבסס את טענותיה לא רק על שמונת האירועי שבד %האיורי .יש להניח כי
אירועי אלה יספיקו להגדרת התכונות ,אול בשאלה עד כמה ה מרכזיות ,יוכלו תלמידי להשתמש בידע אישי וג

התכונות שבחרו ה המרכזיות ביותר .בעבודה הקבוצתית יידרש התלמיד "להתמודד" ע חבריו בקבוצה ,לנסות לשכנע
אות אבל ג להקשיב לדבריה ,כדי להגיע להסכמה של הקבוצה כולה על שתי תכונות מרכזיות המאפיינות את משה
רבנו .על המורה לוודא כי הדיו בקבוצה מתקיי בהשתתפות כל התלמידי.
בסיו שלב זה ייער דיו בכיתה שבו תציג כל קבוצה את התכונות שלדעתה ה המרכזיות באישיותו של משה.
דיו זה הוא הבסיס לחלק הבא של המשימה.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהה ג

להתבסס על מקורות אחרי בתורה שלא הובאו בד) %כגו עשר המכות ,חטא העגל ,נחש הנחושת(.
לאחר שכל התלמידי ישלימו את הטבלה ,יש לחלק אות לקבוצות דיו .התלמידי בכל קבוצה צריכי להגיע לידי
החלטה משותפת בנוגע לתכונות המרכזיות של משה כמנהיג .לש כ ינסו תלמידי הקבוצה לשכנע זה את זה מדוע
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב 3א :הנואם הצעיר; שלב 3ב :האדריכל הצעיר
עבודה אישית בכיתה ובבית

שלב  3הוא חלק חשוב מאוד במשימה משו שיש בו מקו לביטוי אישי של התלמיד.
בחלק זה יש שתי האפשרויות:
א .כתיבת נאו;
ב .עיצוב חדר.
מומל 2להציע לתלמידי את שתי האפשרויות ,וכל תלמיד יבחר אחת מה .בדר זו יוכלו לבוא לידי ביטוי יכולות שונות של
התלמידי.
אפשרות אחרת היא שהמורה יבחר באפשרות וכל תלמידי הכיתה יבצעו אותה משימה ,לדוגמה :המורה יכי ע תלמידיו
תערוכה כיתתית וכל תלמיד או כל זוג תלמידי יכינו מוצג אחר.
התוצר
באפשרות א התוצר הוא נאו כתוב העוסק בדמותו של משה כמנהיג .מומל 2לתלות את דפי הנאומי של התלמידי על
לוח מיוחד שיוקדש לכ בכיתה .יש מקו לתת לתלמיד לנאו את נאומו בפני הכיתה.
באפשרות ב התוצר הוא דג של חדר במוזֵ או ,המייצג את דמותו של משה כמנהיג .התוצר מל3וה בהסבר לצופי.
שימו לב :באפשרות ב ,שבה התלמיד הוא "אדריכל צעיר" ,אפשר להכי דג של חדר במוזאו כאמור לעיל ,אבל אפשר ג
פינה אחת בחדר ,או מוצג אחר שאינו חדר או להציג תכנו של חדר – במצגת או בכל תצוגה אחרת.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהה ג
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בס"ד

מחוון
רמות ביצוע
הנושא
שלב :2

תיאור רמות הביצוע
הקריטריו
אפיו דמות:

השגת היעד:

זיהוי תכונות
מרכזיות
באישיותו של
משה

ביסוס התוכ על
סמ הכתוב;
הכללה

שלב 3א:

אפיו דמות:

השגת היעד:

כתיבת נאו

ביסוס התוכ על
סמ הכתוב;
הכללה

נאו הכולל את מרבית המאפייני האלה:

• בחירה של תכונות וקישור ברור ביניה ובי הפסוקי המתארי את
מעשיו של משה;
• הבאת נימוקי רלוונטיי לבחירה של התכונות המרכזיות
באישיותו של משה ,א ה באות לידי ביטוי במצבי רבי ,וא יש
לה השפעה מכרעת על משה ועל מנהיגותו.
קרוב להשגת היעד:
• בחירה של תכונות וקישור חלקי בלבד ביניה ובי הפסוקי
המתארי את מעשיו של משה;
• הבאת נימוקי רלוונטיי לבחירה של התכונות המרכזיות
באישיותו של משה ,או נימוקי רק לחלק מהתכונות שנבחרו.
בתחילת הדר:
• בחירה של תכונות ללא קישור ביניה ובי הפסוקי המתארי את
מעשיו של משה;
• הבאת נימוקי לא רלוונטיי לבחירה של התכונות המרכזיות
באישיותו של משה ,או אי הבאת נימוקי לבחירה של התכונות
המרכזיות.

• ציו תכונות מרכזיות באישיותו של משה; אפיו הדמות מבוסס על
הכתוב בתורה;
• נאו הכולל ציטוט פסוקי המחזקי את קיומ של התכונות
שצוינו;
• הדגשת ערכי שיש לה השלכות על חיינו כיו;
• שימוש בהכללה כדי להביע מסר מרכזי הקשור למשה ולא ביטוי של
פרט בודד;
• הרחבת הנאו מעבר לנדרש :ציו אירועי ופרטי אחרי מהתורה
ולא רק ציו אירועי שהובאו במשימה.
• נאו הכולל רק כחצי מהמאפייני הללו ,או שחלק אינו מיטבי.
בתחילת הדר:
• נאו הכולל רק מאפיי אחד מהמאפייני הללו.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהה ג

קרוב להשגת היעד:

6

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

בס"ד

רמות ביצוע
תיאור רמות הביצוע

הנושא
הקריטריו
שלב 3ב:
תכנו והכנה
של מוצג

השגת היעד:
מוצג הכולל את המאפייני האלה:
• הסבר ברור המלווה את המוצג;
• המוצג מבטא את התכונות המיוחסות למשה באופ סימבולי;
• ד %למוצג המסביר את הקשר לפסוקי;
• יש היבטי שוני של תכונה מרכזית אחת או התייחסות למגוו
תכונות;
קרוב להשגת היעד:
• מוצג הכולל את המאפייני השוני ,א חסר בו הקשר לפסוקי ,או
שאי בו היבטי שוני של תכונה מרכזית או מגוו תכונות.
בתחילת הדר:
• מוצג שאינו כולל א %אחד מהמאפייני באופ של וברור.

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהה ג
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בס"ד

דוגמאות לתוצרי התלמידים 3 -א נאום
השגת היעד :בנאו יש התייחסות לתכונות ולמקור בפסוקי .התכונה הראשונה והמרכזית – אכפתיות וחמלה – נלמדת בדר
הכללה ,תו כדי התייחסות להופעתה בשלשה מקרי.
בנאו יש הסברי מתאימי לתכונה ,המסתמכי על הפסוקי האלה" :משה לא נשאר אדיש לעוול ,ולא חשב על ההשלכות, "..
"בשביל להתייצב מול פרעה ולומר לו...דרוש הרבה אומ 2לב".
בנאו יש הסבר רלוונטי לחשיבות של התכונות בעיני הכותב" :כל מנהיג צרי שיהיו לו התכונות...מקווה שהמנהיגי שלנו כיו
ילמדו"..

מדריך למורה- ,כיתה
כיתהה ג
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בס"ד

קרוב להשגת היעד :הנאו כתוב בצורה של חמש פסקאות :הקדמה ,וארבע פסקאות המתארות ארבע תכונות של משה .בכול יש
קישור לדוגמאות מהפסוקי.
רק באחד מארבעת הסעיפי יש הכללה )אהבת הע( .בשאר התכונות כתובה דוגמה אחת.
אי הרחבה או עיסוק בחשיבותה של תכונה )כגו לימינו ,מה נית ללמוד מכ(.
השימוש בדוגמה הראשונה אינו תוא לתכונה .התכונה היא "עניו שקט וטוב לב" והדוגמה היא שמשה קיבל את ציווי ה' ו"לא
התווכח" .זו דוגמה שאינה קשורה לטוב לב .כמו כ אי כל בסיס לתיאור של משה כ"שקט".
ברמת התוכ ,תלמיד שלמד את ספר דברי צרי לדעת כי משה התפלל וג התווכח ע הגזרה ,עד שהקב"ה אמר לו" :רב ל"!
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בס"ד

דוגמאות לתוצרי התלמידים 3 -ב חדר
הערה :רק ההסבר של התלמידה למוצג כתוב להל .החדר עוצב בפועל כפי שמתואר בהסבר.
השגת היעד:
בהסבר יש ביטויי סימבוליי לתכונות )צניעות ,שליחות( ,לתחנות חיי ולייעוד.
בהסבר יש הכללה של התכונות ולא רק ציוני דוגמאות.
בהסבר יש קישור יפה המרחיב את ההסתכלות מהכתוב בתנ" לימינו אנו – ארו הספרי היהודי וחכמת ישראל ,שמקורה
בתורת משה.
הקישור לפסוקי נעשה בצורה עקיפה )נכונה( ,שכ ברור הקשר בי ה"מטה" ,בי ה"סנה" ובי "לוחות הברית".
אפשר לבקש מהתלמידה להוסי %פסוק שיעטר את הכניסה לחדר.
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בס"ד

הערה :רק ההסבר של התלמיד למוצג כתוב להל .החדר עצמו עוצב בפועל כפי שמפורט בהסבר.
השגת היעד:
ביצוע יפה ברמה האמנותית :יש ביטוי סימבולי והסבר לתכונות צניעות ,קדושה וענווה.
חסר בעבודה הקישור לפסוקי ,וחיבור התכונות למסופר בכתוב :מעשי ,אירועי או אמירות.
אפשר להנחות את התלמיד להשלי את הפער :מאיפה הידיעה שמשה עניו? כיצד המקור בא לידי ביטוי בעבודה? מאיפה הידיעה
שמשה קדוש? איזה חלק בפסוקי יבוא לידי ביטוי בעבודה? וכדומה.
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