בס"ד

רש"י
מורי יקרי*,
רש"י ,רבי שלמה יצחקי ,הוא יחיד ומיוחד בי גדולי ישראל ,וגְ דול מפרשי
התורה .פירושו לתורה הוא ראש וראשו ללימוד ,ושמו נישא בכל בית מדרש.
רש"י מלווה כל לומד תורה בשנות חייו ,מגדולי החכמי ועד הלומד
הפשוט ,ופירושו הוא "שער כניסה" לכל עול הפרשנות והלימוד.
משו כ זכה רש"י לכינוי "רב של ישראל"!
לפי תכנית הלימודי מתחילי ללמוד את פירוש רש"י מתו המקור בכיתה ד
)אמנ מורי מסבירי פסוקי שוני לאור פירוש רש"י עוד בכיתות נמוכות
יותר ,וא #מצייני זאת בפני התלמידי ,א מדובר בביאור המת$ו על ידי
המורה( .בכיתה ד התלמידי נדרשי ללמוד בעצמ ,מתו הפירוש ,לפי
רשימת דיבורי המתחיל הכתובה בתכנית הלימודי.
כדי לקרוא את פירושיו של רש"י )וג כדי לקרוא פרשני נוספי( ,צרי
לדעת לקרוא את כתב רש"י .זהו כתב המודפס בצורה מיוחדת בחומשי רבי
וג בתלמוד.
כפתיחה ללימוד רש"י עליכ לערו הכנה כללית של התלמידי ,שבה
יבואו לידי ביטוי המרכיבי האלה:
 .1היכרות ע דמותו של רש"י והכרת מקומו כ"רב של ישראל";
 .2רכישת מיומנות הקריאה בכתב רש"י.
בשני המרכיבי האלה עוסקת המשימה שלפניכ .בשלב הראשו המטרה
היא להעמיק את ההיכרות ע רש"י כ"רב של ישראל" .השלב השני הוא
הערכת מיומנות הקריאה בכתב רש"י באמצעי חווייתיי ,ובשלב השלישי
נבדק ידע אודות רש"י.
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כיתהד ג
מדריך למורה- ,כיתה

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

1

בס"ד

רש"י
ידע קודם
 .1כתב רש"י;
 .2היכרות ע דמותו של רש"י כפרש.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1קריאת כתב רש"י;
 .2ידע – חיבור שאלות כביטוי לידע על אודות רש"י ,חייו ופעולתו.

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית בכיתה בשלב  ,1עבודה בזוגות בשלבי  2ו*;3
 .2כשלושה שיעורי בכיתה.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1תעודת זהות של רש"י;
 .2ד #תשובות לשאלות לאחר צפייה בסרט;
 .3משחק זיכרו לתרגול כתב רש"י;
 .4ד #חידות;
 .5ד #מילי בתפזורת.

החומרים לביצוע המשימה
 .1המשימה לתלמיד 'רש"י' שבה אמצעי העזר האלה:
 .2דפי צפייה )ד #תעודת זהות לרש"י וד #שאלות(;
 .3כרטיסי למשחק זיכרו;
 .4ד #לכתיבת חידות;
 .5ד #מילי בכתב רש"י בתפזורת.

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
הצגת המשימה לתלמידי  :מומל /לקרוא את המשימה ע התלמידי ולהסביר לה שביצוע המשימה הוא כלי
הערכה – הערכה עצמית והערכת המורה .כמו כ מומל /להסביר לה שה ישלימו את המשימה בשלבי ושהמורה
ינחה אות בכל אחד משלבי המשימה.

שלב  :1צפייה בסרט
פעילות אישית בכיתה
בשלב זה התלמידי יצפו בסרט על חייו של רש"י .יש לחפש באינטרנט סרט מתאי העוסק בחייו ובפועלו של רש"י.
בזמ הצפייה בסרט ואחריה יידרשו התלמידי לכתוב פרטי על חייו של רש"י במסמ "תעודת זהות" .אחרי הצפייה יהיה
עליה לענות על שאלות בנוגע לדמותו של רש"י.
פעילות זאת הופכת את הצפייה בסרט לצפייה אקטיבית ומסייעת לתלמידי לדלות מתו הסרט מידע חשוב.
כדאי לקרוא ע התלמידי את מה שנדרש מה לפני הצפייה בסרט כדי לסייע לה להיות עֵ רניי בזמ הצפייה.
התשובות לדפי הצפייה כתובות בנספח של מדרי זה ,בעמ' .7–6
שיח ודיו
לאחר שהתלמידי צפו בסרט ולאחר שענו על השאלות ,מומל /לקיי בכיתה שיח על רש"י ועל פועלו בעזרת השאלות
האלה:
– מה היו התפקידי שמילא רש"י בעבור בני קהילתו?
– באיזה מוב היה רש"י ג המנהיג )רב של ישראל( של כל בני דורו?

המלצה להרחבת הפעילות בכיתה )אינה מופיעה במשימה לתלמיד(
יצירה בכיתה
כדאי להכי בכיתה לוח שהכותרת שלו היא "רש"י – רב של ישראל" ,ולהציג עליו במש השנה כמה מ"פניני" רש"י
שיש בה מסרי לע ישראל ג בדורנו )ה"פניני" ה ציטוטי נבחרי מתו פירוש רש"י ,הראשו בכל חומש(.
אפשר להציע לתלמידי לעצב את הלוח הכיתתי .בהתחלה אפשר לתת כמה דוגמאות ,ואחר כ ,כדי שהלוח יתמלא,
יוסיפו התלמידי "פניני" במש השנה.
להל המובאות:

ויקרא" :ויקרא אל משה לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציוויי לישראל קדמה קריאה ,לשו חבה לשו שמלאכי
השרת משתמשי בו ,שנאמר )ישעיה ו ,ג( וקרא זה אל זה ואמר".
במדבר" :וידבר ה' אל משה במדבר סיני וגו' מתו חיבת לפניו מונה אות כל שעה .כשיצאו ממצרי – מנא.
וכשנפלו בעגל – מנא לידע מניי הנותרי .כשבא להשרות שכינתו עליה – מנא .באחד בניס הוק המשכ ,ובאחד
באייר – מנא".
דברי" :אלה הדברי לפי שה דברי תוכחות ומנה כא כל המקומות שהכעיסו לפני המקו בה ,לפיכ סת את
הדברי והזכיר ברמז מפני כבוד של ישראל".

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך

בראשית" :בראשית ברא אי המקרא הזה אומר אלא דורשני – כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה שנקראת
)משלי ח ,כב( ראשית דרכו ,ובשביל ישראל שנקראו )ירמיה ב ,ג( ראשית תבואתו".
שמות" :ואלה שמות בני ישראל א #על פי שמנא בחייה בשמות ,חזר ומנא אחר מיתת להודיע חבת שנמשלו
לכוכבי".
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :2משחק זיכרון
עבודה בכיתה ,בקבוצה של שניי או שלושה תלמידי

הכנת משחק זיכרון  -כתב רש"י
חלק זה של המשימה מיועד להערכת מיומנות התלמידי בקריאת כתב רש"י .במשימה לתלמיד מצורפת תבנית להכנת
משחק זיכרו .הכנת המשחק יכולה להיעשות בקבוצות של שני או שלושה תלמידי .לפני התלמידי
מונחי זוגות של כרטיסי .בכרטיס השמאלי בכל זוג כתובה מילה בכתב רש"י ,ועליה לכתוב בכתב רגיל
את המילה הזאת בכרטיס שלצדו .לאחר מכ עליה לגזור את כל הכרטיסי ואז יוכלו לשחק במשחק
הזיכרו.
שי לב :יש לצל בצילו חד צדדי את הדפי של כרטיסי הזכרו.

שלב  :3חידות ומילים בתפזורת
עבודה בכיתה ,בזוגות
להכנת החידות למילי המופיעות בד #החידות ובתפזורת נדרשת היכרות ע קורות חייו של רש"י ויכולת לנסח
שאלות .בשלב זה תוכלו לשנות את המשימה ולהתאי אותה לרמת התלמידי.
שימו לב! חיבור החידות ופתרונ ה שתי פעולות הדורשות מיומנויות שונות .את תוכלו להחליט מי מבי שני
התלמידי בזוג יעשה פעולה כלשהי ,או שתשאירו את ההחלטה לתלמידי ,וה יקבעו ביניה מי יכתוב את השאלות
בד #החידות )עמוד  13במשימה לתלמיד( ומי יענה עליה.
התלמיד שמכי את ד #החידות נדרש לכתוב הגדרה לכל אחת מהמילי הכתובות בעמודת הפתרונות בד) #מלבד כמה
מילי שההגדרות למילי כבר כתובות( .כל המילי כתובות בכתב רש"י .התלמיד צרי לקרוא את המילה ,לדעת את
משמעותה ,ולנסח לה הגדרה בהירה ,כ שהמילה הנתונה תהיה הפתרו היחיד המתאי להגדרה.
לאחר שהתלמיד השלי את ד #החידות ,עליו לגזור ממנו את עמודת הפתרונות ולתת את הד #ע החידות לב זוגו.
ב הזוג צרי למצוא את המילה המתאימה לכל הגדרה ,לכתוב אותה בכתב רגיל בד #החידות בעמודה "תשובה",
ואחר כ לסמ אותה כמילה בכתב רש"י בתפזורת .הוא יוכל לבצע את המשימה הזאת ג בצורה "הפוכה" :קוד
לאתר בתפזורת מילי הקשורות לרש"י ,ואז לשיי כל מילה להגדרה שלה בד #החידות.
הערה :אפשר להכי מילי אחרות לתפזורת בכתב רש"י או לתת לתלמידי להכי בעצמ מילי לתפזורת )ולא רק
הגדרות למילי( .תוכלו לעשות זאת בקלות באמצעות תוכנת  .wordכל שעליכ לעשות הוא לכתוב את המילי
בגופ רש"י .הגופ מוצג באפשרויות הגופ כ:

.

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך
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בס"ד

מחוון
רמת ביצוע
נושא
שלב :1

רמת ביצוע
קריטריו
ידע – הכרת הדמות

ידע – דמותו של רש"י

השגת היעד :השלמות ותשובות נכונות של כל הפרטי או של
כמעט כל הפרטי )התשובות כתובות בעמודי הבאי(.
קרוב להשגת היעד :השלמות ותשובות נכונות של חלק ניכר
מהפרטי.
בתחילת הדר :השלמות ותשובות נכונות רק של חלק קט
מהפרטי או כלל לא.

שלב :2
כתיבת כרטיסי
למשחק הזיכרו

הכרת כתב רש"י

ההערכה תינת לפי מספר המילי שאות ידע התלמיד לזהות.
יש לשי לב לאותיות שאות התקשה התלמיד לזהות ,ולתרגל אות
בכיתה.

שלב :3
הכנת החידות למילי
בתפזורת ופתרו
החידות
שלב :3

ידע – חיבור שאלות

ההערכה תינת בהתא למספר החידות שאות הצליח התלמיד

היכרות ע תולדות
חייו של רש"י

המשקפות ידע על חייו
של רש"י

לחבר או בהתא למספר החידות שאות הוא פתר )לפי התפקיד של
התלמיד במשימה :כתיבת חידות או פתרונ(.
יש לשי לב לקשיי של התלמיד בכתיבת החידות:
 .1קושי בזיהוי אותיות בכתב רש"י;
 .2חוסר ידע על חייו של רש"י ופירושיו;
 .3יכולת נמוכה בחיבור החידות.

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך
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בס"ד

נספח – תשובות לדפי הצפייה
יצחקי
ש מלא____:שלמה
__________
______
יצחק
____________________
ש האב:

תארי לידה :ד'ת"ת/ד'תת"א 1040 ,בקירוב
תארי פטירה :כ"ט בתמוז ד'תתס"ה 13 ,ביולי 1105
תשע"ז(
) 912נכון
____
לשנת___
_________
לפני כמה שני נפטר רש"י? __

_____________________________
וייצור יין
__________
עיסוקו לפרנסתו :גידול כרם
______________ש אחד מנכדיו :הרשב"ם
שמות בנותיו :יוכבד ומרים
_________________
סַ מנו  ַ8מפה של צרפת וגרמניה את הֶ עָ רי שבהֵ  פעל רש"י.

גרמניה

מיינ!
וורמס

מיינץ

טרואה

וורמס

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך

צרפת

טרואה

6

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

בס"ד

פירוש רש"י
 .1לאילו ספרי חיבר רש"י פירוש?
סמנו את התשובות הנכונות מתו הרשימה הזאת:
תורה  /נביאי  /כתובי  /שולח ערו  /תלמוד )גמרא(  /משנה תורה
 .2מה אפשר למצוא בפירושו של רש"י לתורה?
סמנו את התשובות הנכונות מתו הרשימה הזאת:
פשט  /ביאורי מילי  /מדרשי  /תורת הנסתר והקבלה )חכמת הסוד(

רש"י והקהילה שבראשה עמד
 .3אחת הבעיות שעמדה בפני הקהילה שהנהיג רש"י הייתה כיצד להתייחס ליהודי שהתנצרו
)המומרי(.
מה הייתה עמדתו של רש"י בעניי זה? סמנו את התשובה הנכונה.

□

ליהודי שהתנצר אי חלק בעול הבא.

□

מי שהתנצר משו שאיימו על חייו הוא יהודי לכל דבר ועניי.

□

הקהילה היהודית צריכה לקבל כבעלי תשובה את המומרי שרוצי לשוב אליה.

□

הקהילה היהודית צריכה לדחות את המומרי שרוצי לשוב אליה משו שה חיי בחטא.

 .4בסרט ראית כיצד רש"י מתייחס למשפחה שהחליטה לשבת שבעה בחג בניגוד לפסק ההלכה
שפרס.
מה את יכולי ללמוד מהתנהגותו של רש"י במקרה זה על אישיותו ועל אופי המנהיגות שלו?
לפניכ נקודות למחשבה ותשובות אפשריות:
*

רש"י מוחל על כבודו.

*

רש"י מדגיש את חשיבות היחסים בין אדם לחברו גם במקרה שאנשים נוהגים
שלא לפי ההלכה.

*

לרש"י חשוב להעביר את המסרים האלה לבני הקהילה והוא בעצמו דוגמה לכך.

כיתהד ד
למורה,כיתה
מדריךלמורה,
מדריך

*

רש"י מיישם בהתנהגותו את העיקרון "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו".
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