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  הלומד מכל אדם .10
 מתבוננים ובונים

 שכבה בוגרת

 

 הרציונאל 

מכל מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה : שנאמר, הלומד מכל אדם? איזהו חכם: בן זומא אומר"

שראוי ... - איזהו חכם" :פירוש רבנו עובדיה מברטנורא. )'משנה א' מסכת אבות פרק ד "לי

שכיוון שאינו חס על כבודו . הוא קטן ממנופי ש על ואף – הלומד מכל אדם ?שיתהלל בחכמתו

  ."הר ולהתפאר בהיניכרים הדברים שחכמתו היא לשם שמים ולא להתי, ולומד מן הקטנים

שבאמת כאשר אנו מסתכלים על בני אדם " :"הלומד מכל אדם"אודות  "שפת אמת"עוד מפרש ה

לעשות והן בתחום של  הן בתחום של מה כן ,שהם מחוץ לנו אנו רואים בבהירות לימודים רבים

הרי  ,כאשר אנו רואים חטא של אחר ויודעים למה הוא נכשל בחטא זה ,יתרה מכך .מה לא לעשות

הן את הדברים שעליו  'הלומד מכל אדם'וזהו , יכולים אנו לקחת שיעור לעצמנו איך לא ניכשל

 ."כדי שלא להיכשל ,רים בהם לא ילךבוהן את הד ,לעשות

 נדגיש את מידת הענווה הנדרשת לכך. לתו ויתרונו של הלומד מכל אדםבשיעור זה נראה את מע

 .יות שנהגו כךוונכיר דמ

 

 המטרות  

 . ללמוד מכל אדם אפשרהתלמידים יבינו כי  •
 .התלמידים יכירו במעלתו של הלומד מכל אדם •
 . התלמידים יבינו כי בזכות מידת הענווה אפשר ללמוד מכל אדם •

 

   מבנה השיעור

 )מליאה(? המצעמה : פתיחה •

 )מליאה(אדם כאדמה : 'שלב א •

 )זוגות/ עבודה יחידנית( מכל מלמדיי השכלתי:'שלב ב •

 )מליאה+ עובדה יחידנית (הלומד מכל אדם : 'שלב ג •

 )מליאה(לומדים מכל דבר , פתגם: סיכום •

 

 

 :ההכנות הנדרשות

זרעי  עליהו להניח מצע של אדמה פורייה ןבאחת מה .פעמיות-צלחות חד שתייש להכין מראש  •

 .חומוס/ זרעי שעועית עליוש יש להניח מצע ניילון באחרת. חומוס /שעועית

 .פעמיות נוספות-יש להביא שתי צלחות חד •

 .כמספר התלמידים) 1נספח (יש לצלם את הדמויות  •

 .פעמים 4-3) 2נספח (יש לצלם כל אחד מהסיפורים  •
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 .כמספר התלמידים) 3נספח (יש לצלם את דף המשימה  •
 

 השיעור מהלך

 )מליאה( ?מה המצע :פתיחה

נו מצע של נחה ןנסביר כי באחת מה .נציג בפני התלמידים את שתי הצלחות שהכנו מראש •

 .חומוס/ זרעי שעועית מונחיםשני המצעים  מעל. מצע של ניילון אחרתוב ,אדמה פורייה

 .נזליף מעט מים על שתי הצלחות ונצפה בתהליך עם התלמידים •

 .גדיר את ההבדל בין שני סוגי המצעיםנבקש מהתלמידים לה •

אינו מאפשר  ,לעומת זאת, הניילון .האדמה הפורייה סופגת ואוגרת לתוכה את המים: ת(

 )  למים לחלחל בתוכו

 ? המצע עלנו נחנשאל מה קורה לזרם המים שהזלפנו ומה יהיה עם הזרעים שה •
וה המאפשר זרם המים מחלחל והוא כגשם מרו -בצלחת עם האדמה הפורייה : ת(

ולכן הזרעים  ומאפשר למים לחלחל אלי הניילון אינו - אחרתבצלחת ה .לזרעים להתפתח

 )שבו לא ינבטו

 

 )מליאה( אדם כאדמה: 'שלב א

 . נחבר בעזרת שדכן לכל אחת מהצלחות צלחת נוספת כמכסה •

בפני  ונציג את שני הפרצופים ,)אף ופה ,שתי עיניים(נצייר על הצלחת שהוספנו פרצוף  •

 .הכיתה

 .שלפנינו" אנשים"נבקש מהתלמידים לספר מעט על שני ה •

אינו מושלם ויודע לקבל כל אחד הוא אדמה פורייה מבין ש" ראשו"שב" האיש: "ת(

ה ראשונית לא רואים יהוא יודע שאפשר ללמוד מכל אדם גם אם בראי. וללמוד ממנו

 .רבים" פירות"זאת ולכן הוא מצמיח מעצמו 

חושב שהוא מושלם ולכן אינו  הוא. אטום לאחריםהוא ע ניילון מצ" ראשו"שב" האיש"

סופו שהוא נשאר יבש ואינו מצמיח  .מסוגל לספוג לתוכו מאחרים ואף דוחה אותם

 ."פירות"

 .תלמידים לחשוב איזו תכונה מאפיינת ביותר כל אחד מהאנשים האלוהנבקש מ •

 .תשובתםללוח ולרשום את  גשתלנזמין תלמידים  •

 .גאווה/ ל התכונות שנרשמו ונדגיש את מידת הענווהננהל דיון ע •
 

 )זוגות/ עבודה יחידנית( השכלתי ימכל מלמדי: 'שלב ב

 10בו מצוירות ש) 1נספח " (השכלתי ימכל מלמדי"נחלק לתלמידים את דף המשימה  •

 .דמויות

 ?יותרללמוד אפשר איזו דמות מ: נשאל את התלמידים •
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-יות מתוך הודמ 5אך המשימה היא לסמן , ותנסביר לתלמידים שאפשר ללמוד מכל דמ •

 . הכי הרבהשמהן אפשר ללמוד  10

' ר, טרפון' סביר להניח כי הבחירות יתרכזו בר(נערוך השוואה בין בחירות התלמידים  •

 .)משהומטפלת , וקהרב ק, יהושע
 

 )מליאה+ עובדה יחידנית ( הלומד מכל אדם: 'שלב ג

  .)2נספח (יות הנבחרות וסיפורים על הדמ 4-3בהם ומוקדים  4-3נפזר בכיתה  •

 ,)1נספח " (השכלתי ימכל מלמדי"נפנה את התלמידים למשימה השנייה שבדף המשימה  •

 .א את הסיפורים ולמלא את דף המשימהולקר, ונבקש לעבור בין התחנות

  .ונעבור על התשובות לדף המשימה נתאסף למליאה •

 ן הכישסומנו כדמויות שאפשר ללמוד מהדמויות הנסביר כי בסיפורים ראינו שדווקא  •

טרפון למד ממי ' ר ,יהושע למד מתינוק' ר .ידעו ללמוד מאחריםהדמויות ש אלו הרבה

 .הרב קוק למד מאדם שאינו רב בקיא בגמרא וכן הלאה, שהיה מתלמידו

 תשובות לדף המשימה

 ?  מה נלמד הדמות הלומדת הדמות המלמדת 

 יהושע' ר תינוק 1סיפור 

 

אך מתברר , רך שנראית קצרהיש ד

 שהיא ארוכה

היה (עקיבא ' ר 2סיפור 

' תלמידו של ר

 )טרפון

  טרפון' ר

ראוי להשקיע כספים בישיבות 

 ובתלמידי חכמים

' פרופ, השכן 3סיפור 

 ליברמן

 גמרא בחברותא  הרב קוק

 למנות אחראיים נוספים למשפט משה יתרו  4סיפור 

 

 וש בכוח את מה שאתה צריךלדר מירי יואב התינוק 5סיפור 

 
 )מליאה(לומדים מכל דבר , פתגם: סיכום

במקום המילים המסומנות בקו תחתון . מים שלהלןהפתגאחד הלוח את  עתיק אלנ •

  .ובסוגריים נסמן שורה ריקה

 .חשוב מה לדעתם אפשר לכתוב בשורות הריקותנבקש מהתלמידים ל •

 .על פי הפתגם המקורי נשלים את החסר לאחר מספר ניסיונות •

 .כך נעשה בכל שאר הפתגמים •

 

 : הכול עשוי ללמדנו

-  מסילת הברזל

 

 :שחק השחמט מלמדנומ

הירות יתרה בכל זצריך האדם להתנהג ב[
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  ]שבגלל רגע אחד עשוי אתה לאחר הכול[

-  המברק

נחשבת ומצטרפת , שכל מילה נמנית[

 ]לחשבון

  - והטלפון

 ]ששומעים שם מה שאתה מדבר כאן[

 )אברהם יעקב מסדיגורה' ר(                        

 

 .דרכיו

 .לשקול היטב כל פסיעה ופסיעה

על כל צעד פעמים ולחשוב שבעים ושבעה 

 ]עשהיבטרם י

 )שמחה בונם מפשיסחה' ר(                          

 

 

 :אתה למד ממנו מידה טובה, כל דבר

 ? מה אתה למד ממונית

 ,מידת הענווה[

על כורחך אתה כופף  למונית תה נכנסכשא

 ] את עצמך

 )זאהרן רוקח מבל' ר(                                

 

 

 :שלושה דברים למדתי מתינוק

 .בכל היום אינו יושב בטל אפילו רגע אחד[

 .בבואו לבקש משהו מאביו מיד גועה בבכי

משמתמלא חפצו מתמלא שמחה ואין בו 

 ]מרה שחורה

 )משה ליב מססוב' ר(                                 
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 הלומד מכל אדם: 1נספח 

 :1משימה 

 .ממנה אפשר ללמוד יותרשהציורים את הדמות ן הקיפו בכל אחד מ

 
 

 יהושע ורבתינוק  .א

 )רב(ורבי טרפון  )תלמיד(א בעקי 'ר. ב

  רב ופרופסור. ג

 משה ויתרו. ד

 מטפלת ותינוק. ה

 

 

 :2משימה 

 הטבלה מלאו את 

 

 ?  מה נלמד הדמות הלומדת הדמות המלמדת 

  1סיפור 

 משה ויתרו

   

 1סיפור 

יהושע ' ר

 והתינוק

   

 3סיפור 

טרפון ' ר

 ותלמידו

   

 4סיפור 

הרב קוק 

ופרופסור 

 ליברמן

   

 5סיפור 

 מירי ויואב

 התינוק
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 סיפורים: 2נספח 

 1סיפור 

 :טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשהַוֹּיאֶמר ֹחֵתן מֶׁשה ֵאָליו �א 

 :ָנֹבל ִּתֹּבל ַּגם ַאָּתה ַּגם ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִעָּמ� ִּכי ָכֵבד ִמְּמ� ַהָּדָבר �א תּוַכל ֲעׂשהּו ְלַבֶּד�

ָּתה ֶאת ַהְּדָבִרים ֶאל ַעָּתה ְׁשַמע ְּבֹקִלי ִאיָעְצ� ִויִהי ֱא�ִהים ִעָּמ� ֱהֵיה ַאָּתה ָלָעם מּול ָהֱא�ִהים ְוֵהֵבאָת אַ 

 :ָהֱא�ִהים

ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהּתֹוֹרת ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר� ֵיְלכּו ָבּה ְוֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר 

 :ַיֲעׂשּון

י ָבַצע ְוַׂשְמָּת ֲעֵלֶהם ָׂשֵרי ֲאָלִפים ָׂשֵרי ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי ֱא�ִהים ַאְנֵׁשי ֱאֶמת ׂשְנאֵ 

 :ֵמאֹות ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשֹרת

ל ֵמָעֶלי� ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ְוָהָיה ָּכל ַהָּדָבר ַהָּגֹדל ָיִביאּו ֵאֶלי� ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשְּפטּו ֵהם ְוָהקֵ 

 :ְוָנְׂשאּו ִאָּת�

 :ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַּתֲעֶׂשה ְוִצְּו� ֱא�ִהים ְוָיָכְלָּת ֲעֹמד ְוַגם ָּכל ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָׁשלֹוםִאם 

 .ַוִּיְׁשַמע מֶׁשה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר

 )כג-יז, שמות יח(                                                                                                              

 

 

 2 סיפור

  ?מאי היא תינוק :ותינוקת תינוק ,שהיצחני אדם חוץ מאילא נ ימימי: אמר רבי יהושע בן חנניה

דרך נלך  ובאיז: ואמרתי לו. וראיתי תינוק יושב על פרשת דרכים, פעם אחת הייתי מהלך בדרך

ן שהגעתי לעיר וכיו, והלכתי בקצרה וארוכה. וזו ארוכה וקצרה ,רוכהזו קצרה וא: אמר לי? לעיר

?  א אמרת לי קצרהוהל, בני: אמרתי לו. יחזרתי לאחורי, מצאתי שמקיפין אותה גנות ופרדסין

אשריכם ישראל שכולכם חכמים : נשקתיו על ראשו ואמרתי לו – ?ולא אמרתי לך ארוכה: אמר לי

 .קטנכם מגדולכם ועד ,גדולים אתם
             )'במוד ע ,ג"עירובין נ על פי(                                                                                                                
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 3סיפור 

פעם אחת מצאו רבי  .אמרו עליו על רבי טרפון שהיה עשיר גדול ולא היה נותן מתנות לאביונים

מיד . הן: אמר לו? רצונך שאקח לך עיר אחת או שתיים, רבי: אמר לו ,)תלמידופעם שהיה ( עקיבא

לימים מצאו . נטלן רבי עקיבא וחילקן לעניים, עמד רבי טרפון ונתן לו ארבעת אלפים דינרי זהב

והביא , תפסו בידו והוליכו לבית המדרש? היכן העיירות שלקחת לי, עקיבא: אמר לו, רבי טרפון

פזר נתן לאביונים צדקתו "והיו קורין והולכין עד שהגיעו לפסוק , תהלים והניחו לפניהםספר 

רבי : אמר לוועמד רבי טרפון ונשקו על ראשו ). 'ט, ב"תהלים קי" (עומדת לעד קרנו תרום בכבוד

  ".רבי בחכמה ואלופי בדרך ארץ, ואלופי

 )ז"סימן ט ,ד"פרשה לויקרא רבה על פי (                                                                                        
 

 4סיפור 

 ,אל דירה קטנהי פרוזדור ארוך ל ידעהייתה מחוברת  דירתו. לה היה רב גדול ומכובד'נחמיה' ר

 .משכיל  וירא שמיםאדם , ליברמן' בה גר פרופש

אברהם יצחק  אליה הוזמן הרבולה 'מיהנח' רשל בבית " שבע ברכות"באחד הימים הייתה שמחת 

נכנס , עצרהרב נ .ליבמן לומד' ה את פרופרא ,והנה כשהגיע הרב ועבר דרך הפרוזדור. הכהן קוק

 .בסוגיה ותיומיד התיישב והתחיל נושא ונותן א, לומד הואהציץ באיזה עניין , ואלי

תמהו מאוד למראה  ,קהרב קושנאספו ובאו לכבוד המאורע ולכבוד לה 'נחמיה' תלמידיו של ר

והרי הם עצמם כלל לא ! ?פשוט בדירה שממול אדםהרב קוק בכבודו ובעצמו לומד עם . עיניהם

מעיין בגמרות  אותו גם אם ראו, הנמצא בשכנותם דםהקדישו תשומת לב מיוחדת לאותו א

  .ובשאר ספרי קודש

עד שבאו בלימודו המשיך  כך. מאריך בישיבתו ואינו ממהר כללוהיה , והתיישב לידהרב , כאמור

להבליט את יחס הכבוד שלו  כדי כוונהבעשה זאת  שהרבברור . ואמרו בעדינות שהציבור ממתין לו

   .מכובד רבשעוסק בתורה גם אם אינו  אדםכבוד ל. לאותו שכן

     )331עמוד  ,שמחה רזמאת " מלאכים כבני אדם" על פי(                                                                

 



 8 הלומד מכל אדם, 10 שיעור, מתבוננים ובונים, ענווה ושליחות בוגרים ה"ב
 ב מתוך אמונה "מפתח הל 
 המינהל לחינוך דתי 
 

, אהבה' גשנה    
 ענווה ושליחות בשילוב שיתוף והשתתפות ומעורבות חברתית
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 5סיפור 

כנראה " ,תואו קשה שתבוא לקחיאל אימא של יואב וב, פעוטוןבהמטפלת , הבוקר התקשרה מירי

 .אמרה" שיש לו חום

מירי המטפלת החזיקה את יואב . אימא של יואב פסעה במהירות בשביל המוליך אל הפעוטון

בשעות  מאודקשה בטח היה לך " ,יואבאמרה אימא של  ,"אני ממש מצטערת. "הקטן בן השנה

 ,הודתה מירי ,"קשה קצתהיה , כן" ."הוא בטח בכה המון ודרש שתחזיקי אותו בידייך ,האחרונות

 ."יםקבלבדרך כלל מ –בכל הכוח  ים משהורשודאם  :אך דבר אחד חשוב למדתי מיואב"

 


