
 5 מס. מיומנות

 אפיון הדמויות והכרת פועלם 

 

  

יטוּ  יֶכםַּאְבָרָהםֶּאלַּהב ִּ ָרהְּוֶאלֲּאבִּ חֹוֶלְלֶכםּש ָ ּ"ת ְ

 

 "לומד אדם ספר בראשית.. אינו משים לב כלל שמעשי אבות תורה שלמה היא:

 תורת האמונה, הדעות, המידות וכל שלמות האדם"

 )ר' חיים יצחק אייזיק שר זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקא(. 

 

 

 ערכים רבים בלימוד התורה נקנים מתוך לימוד אודות דמויות ופועלם. 

מהם   –במהלך הלימוד רוכש התלמיד את היכולת לאפיין את הדמות שעליה הוא לומד 

 הערכים והמידות המיוחדות לה מתוך המסופר אודותיה בתנ"ך.

 זהו בסיס ליצירת הזדהות והליכה בדרכי אבות. 

 

 

 ב(-)כיתות א שלב א

בשלב זה המורה מדגים כיצד הוא משייך מידות ותכונות לפרטים המופיעים בפסוק. המורה 

יתמקד בפעולה, או באמירה, אחת ויציין את התכונה או המידה הנלמדים ממנה. בשלב זה 

 נבחר פסוק שהמסר, או הערך, עולה ממנו בצורה ברורה. 

 לדוגמא: 

 

 מסע אברהם לארץ ישראל: –בראשית י"ב 

תוארות פעולות שונות של אברהם אבינו. המורה יתמקד בפעולה אחת של אברהם בפרק מ

מתוך מכלול הפרטים, ויראה לתלמידים כיצד ניתן ללמוד על דמותו של אברהם מתוך פעולה 

 זו: 

ָליוּה'" רּאֵּ ב ֶ רּד ִּ ֶ ֲאש  ַ אברהם מאמין בה', ומתגבר על הקשיים שבעזיבת ארצו,  - "ַוי ֵֶּלְךַּאְבָרםּכ 

 יים את מצוות ה'. כדי לק

םּה'" ֵּ ש  ְקָראּב ְ ַחַּלה'ַּוי ִּ ֵּ ְזב  םּמִּ ֶבןּש ָ  .אברהם מאמין בה' ומגדל את שמו בין אנשי הארץ "ַוי ִּ

 

 



 

 ה(-)כיתות גשלב ב 

לציין אלו  מהתלמידיםבשלב זה המורה מלמד פרטים על הדמות מתוך הפסוקים, ומבקש 

 פרטים אלו.לערכים/תכונות/מידות הקשורות 

 לדוגמא:

 שמות פרק ב:

א" י ֹוםַּוי ֵּצֵּ ַ יּב  נִּ ֵּ ֵּהַּהש   נ  יְּוהִּ נֵּ יםּש ְ יםֲּאָנש ִּ ְברִּ יםּעִּ צ ִּ עַּוי ֹאֶמרּנִּ הָּלָרש ָ ָ הָּלמ  ֶ ֶעךַָּּתכ  ּ"רֵּ

 על מידתו של משה.מה ניתן ללמוד מפסוק זה  את התלמידים ישאלהמורה 

 

 או:

 במעשה המרגלים בפרשת שלח:

ה" ֶ בֶּאתָּהָעםֶּאלֹּמש  לֵּ :ַּּוי ַַהסּכ ָ יָּיכֹולּנו ַכלָּלה  ּכ ִּ נו ֹּאָתה  יםּ ַוי ֹאֶמרָּעלֹהַּנֲעֶלהְּוָיַרש ְ ְוָהֲאָנש ִּ

ֹוָּאְמרו ּלֹאּנו ַכלַּלֲעלֹותֶּאלָּהָעם מ  רָּעלו ּעִּ ֶ וּ ֲּּאש  נ  ֶ מ  יָּחָזקּהו אּמִּ  :כ ִּ

 ?על דמותו ותכונותיו ,של כלב מעשיוהמורה ישאל את התלמידים מה ניתן ללמוד מ

הּ"ַוי ַַהסּכ ָּ ֶ בֶּאתָּהָעםֶּאלֹּמש  יָּיכֹולּנו ַכלָּלהּ לֵּ ּכ ִּ נו ֹּאָתה  יםּ :ַּוי ֹאֶמרָּעלֹהַּנֲעֶלהְּוָיַרש ְ ְוָהֲאָנש ִּ

ֹוָּאְמרו ּלֹאּנו ַכלַּלֲעלֹותֶּאלָּהָעם מ  רָּעלו ּעִּ ֶ וּ ֲּּאש  נ  ֶ מ  יָּחָזקּהו אּמִּ  :כ ִּ

 ?על דמותו ותכונותיו ,של כלב דבריוהמורה ישאל את התלמידים מה ניתן ללמוד מ

 

 

 

 )כיתה ו(שלב ג 

 נבקש מהתלמיד לאפיין דמות מתוך המסופר עליה במספר מקורות. החל מכיתה ו

 מאותה דמות.  ניתן ללמודכמו כן נבקש מהתלמיד לחשוב מה 

 עם הדמות וערכיה. ולהזדהות ,תנ"ךבמויות תבונן במסופר על דילמד התלמיד להכך 

 

דוגמה לאפיון דמות על בסיס מספר מקורות ניתן למצוא במשימת הערכה מסכמת על דמותו 

של משה רבנו. את המשימות ניתן למצוא במאגר המשימות המופיע באתר ראמ"ה וכן באתר 

 "ללמוד וללמד".  

 משימות הערכה, משה רבנו

 

 

 

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=a6605589-7d0f-4fc0-9c1d-14c3618efeb3&lang=HEB


 זיהוי דמויות ומאזכרים – 5נספח למיומנות 

הדמויות ביחידה. בטרם  זיהויחשוב להכיר מרכיב בסיסי יותר בלימוד אודות דמויות, והוא: 

 אותן בפסוקים.   לזהותיוכל התלמיד לאפיין דמויות וללמוד מהן, עליו ראשית 

לדמות מעשים/ציטוטים המופיעים בפסוקים. לא פעם  לשייךבנוסף, התלמיד צריך לדעת 

מי אמר/ מי לקח? מי  -)"ויאמר"/"ויקח"  ישנה התייחסות לדמות בפסוקים באמצעות מאזכרים

 ועל התלמיד להכיר זאת.  דם בפסוק(שנזכר קו

רק כאשר התלמיד מבין לאיזו דמות מתייחסות הפעולות/האמירות הוא יכול להסיק מכך על 

 תכונות ומידות. 

 

 לדוגמא:

נוּ " (1 ָמעֵּ יּש ְ יאֲּאדֹנִּ ים-אּ ְּנש ִּ הּלֹהִּ ָ נוּ ַּאת  תֹוכֵּ  )התלמיד צריך לזהות כי מדובר על אברהם( "ב ְ

ְצָחקּי ֹאֶמרו   (2 נוֶֹּּאלּיִּ ּּז ֶהַּמהּב ְ ָ ַהְרת  ְמצֹאּמִּ יּלִּ נִּ יַּוי ֹאֶמרּב ְ ְקָרהּכ ִּ  :ְלָפָניּלֶֹהיךָּ-אּ ּה'ּהִּ

 )התלמיד צריך לזהות כי המשיב הוא יעקב(

 

דברים אלו נכונים במיוחד בפרקים שבהם יש ריבוי דמויות. נדגים זאת בקצרה באמצעות 

 . ח(-, פסוקים היב)פרק קטע מחומש במדבר 

 

ְקָראּּה'ַוי ֵֶּרדּ ה ַתחָּהֹאֶהלַּוי ִּ ֶ ו דָּעָנןַּוי ֲַעֹמדּפ  ַעמ  ְרָיםּב ְ נֵּיֶהםַאֲהרֹןּו מִּ ַּוי ְֵּצאו ּש ְ

ְמעו ָּנאְּדָבָריַּּוי ֹאֶמר ו  ּש ִּ

ְהֶיהּּּ םּיִּ יֲאֶכםּה'ּאִּ ְּנבִּ

ְרָאהּּּ ַ מ  ָליוב ַ רּּאֵּ ֲחלֹוםֲּאַדב ֶ עּב ַ וֶֹּאְתַוד ָ ּב 

ןּ ז ילֹאּכֵּ הַּעְבד ִּ ֶ ָמןֹּּּמש  יֶּנא  יתִּ ָכלּב ֵּ ּהו אב ְ

רּ ח הֲּאַדב ֶ ֶ הֶּאלּפ  ֶ וֹּפ  ידֹתּו ְתֻמַנתּה'ּּב  יטו ַמְרֶאהְּולֹאְּבחִּ ַּיב ִּ

ו ַעּלֹאּּּ אֶתםו ַמד  הְּירֵּ ֶ יְּבֹמש  ַעְבד ִּ רּב ְ ְּלַדב ֵּ

ּ

 בפסוקים אלו:

 מופיעים משה אהרן ומרים 

 .ה' מדבר עם אהרן ומרים אודות משה 

  .בדברי ה' ישנה השוואה בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים 

 נביא רגיל(. -משה, "אליו" –התלמיד צריך לזהות את המאזכרים )כגון: "הוא" 



את  משיךעל כן חשוב להמידות. ו: אפיון הדמות הוא שלב בדרך להפנמת ערכים הערה

 הדמות/תכונה הנלמדת, כגון:עם  הזדהותהבנה/את ה מיקותשאלות הפנמה שמעהלימוד ב

איזו תכונה אפשרה לו  כלב כשאמר "עלה נעלה כי יכול נוכל לה"?על איזה קושי התגבר 

 המרגלים האחרים? 10לעמוד כנגד 

היכן בחייך ניתן ליישם  לו תכונה דומה? היתההאם אתה מכיר אדם אחר בתנ"ך או בימינו ש

 מידה זו?

 


