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עצות אחדות להוראת תורה בגיל הר
" ...דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי:
כל ת"ח שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה,
שפתותיו דובבות בקבר" )בבלי ,יבמות צז ,ע"א(

במאמר זה מציג המחבר דרכי הוראה ואמצעים דידקטיים שונים להוראת סיפורי
התורה בגיל הרך ,בעיקר בכיתות א–ב בבית הספר היסודי ,ומדגים אותם מפרקי
לימוד שונים מספר בראשית .כמסופר להלן ,הדברים ברובם נתבררו ונתגבשו
במהלך התייעצות ולימוד משותף עם מורו וחברו דב וירצבורג ז"ל.

לכל אחד יש דב שלו .דב שלי היה בראש ובראשונה חבר טוב .חבר טוב לנעמי
ז"ל אשר מתו ל"ה שנות הוראה לימדה ל"ג שני בבית הספר "דוגמא ע"ש הרב
עוזיאל" ,ומה כ"ו שני תחת הנהלתו של מר דב וירצבורג .שני אחדות שימשה
כסגניתו .דר נעמי היה דב חבר טוב ג לי.
כאשר נתבקשתי ,בעת עבודתי באג לתכניות לימודי ,לכתוב מאמר על
הוראת התורה בכיתות א–ב ועל ההבדל שבי ההוראה בכיתות אלה לבי סיפורי
התורה בג הילדי )נתפרס באתר האג במרשתת( ,הייתי זקוק לעזרה שכ לא
היה לי ניסיו בהוראה בגיל הר .היה זה א טבעי שאפנה לדב שיהיה לי ליוע.
דב היה איש חינו אמתי .ידיעתו העמוקה והמקיפה בדרכי החינו ,באה לו
מאינטואיציה מיוחדת במינה שבה נח  ,ומהעשרה עצמית מתמדת שרכש
באמצעות קריאה מרובה בספרות החינו .דב היה אוטודידקט אמתי .סקר וער
לכל גילוי חדש הנוגע לעול בית הספר בכלל ,ועול התלמידי בפרט.
בהתלהבותו הצליח להדביק את מורי בית הספר "דוגמא עוזיאל" ואת פרחי
ההוראה מסמינר ליפשי שאות הדרי ,לשאיפה פנימית לעבודה איכותית
מי מדליָו) 26–25 ,למדי מ ההגדות( ,תשע"דתשע"ה
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ואכפתית ,חכמה ומלווה בלימוד מתמיד ,בחתירה לקד את מטרות החינו
וההוראה.
דב בלט בשליטה רבתחומית במקצועות הוראה מגווני .אזכיר כא רק
שלושה תחומי עיקריי שבה היה נושא דגל לרבי.
א .הוראת המתמטיקה ,שבה התמחה ובהוראתה פיתח שיטות חדשניות,
שהביאו את תלמידיו להישגי מיוחדי ,ושימשו למורי מקור לחשיבה
ולפיתוח דרכי חדשניות לשיפור ההוראה כאשר הוא לכול מדרי ומוביל.
ב .מקצועות הספרות והלשו – כמי שבקיא בלשו העברית על רבדיה,
ששבילי הדקדוק נהירי לו על חוקיות והגיונ הפנימי ,ובעיקר כקורא בלתי
נלאה בעל נגישות לתחומי ספרות שוני ומגווני ,היווה דב דוגמה למחנ עברי
שלשונו עשירה והשומר על כבוד הלשו  .הלשו השגורה בפיו ,שאותה ינק
ממקורותיה – מלשו המקרא דר לשו חכמי עד לשו הספרות המודרנית –
הפגישה את תלמידיו ואת המורי שעשו במחיצתו ע לשו עברית עשירה
ותקנית ,מקור לעושר לשוני לתלמידי ולמורי כאחד .דב היה מחנ עברי
הנושא את השפה העברית בגאווה ובכבוד הראוי לה.
ג .וראש לכול – הוראת תורה ונביאי .א שלא פרס מאמרי בכתבי העת
החינוכיי ,ונשמר מלעשות ספרי הרבה ,הייתה לדב משנת הוראה סדורה
וערוכה .דב פיתח דרכי ייחודיות ומקוריות להוראת התורה הנשענות ומבוססות
על הכרה מלאה של הלומד ,על הערכת יכולתו בהתא לגילו ולרמת מוכנותו
לקליטת החומר הנלמד .בהנהגתו שימש בית הספר "דוגמא" כחלו ראווה
למורי ,למבקרי ולפרחי הוראה אשר שיעוריו החכימו והיו לה חוויה בלתי
נשכחת .ממעיי זה שתו רבי והשפעתו עליה הייתה מרובה וברוכה.
דב נענה מיד ,ברצו וללא היסוסי לבקשתי ,וא התעקש שהוא יגיע אליי
למשרדי כדי לדו יחד בנושא .דב הביא אתו לפגישה מחברת ובה דוגמאות
למכביר להוראת ספר בראשית בכיתות א–ב .ישבתי לפניו שעות רבות כתלמיד
לפני רבו ,א דב התעקש להציג זאת כאילו אנחנו לומדי יחדיו את הנושא .אחת
מתכונותיו הרבות של דב הייתה יחס הכבוד שנת לכל אד ,לחברי ,למורי
ולתלמידי .א שפער הגילי בינינו היה גדול ,התייחס אליי כאילו הייתי חבר ב
גילו ובעל ידע נרחב כשלו.
כשהיה המאמר מוכ ביקשתי לצר את שמו של דב כאחד מכותבי המאמר.
דב ,שצניעותו וענוותנותו היו מ הבולטות שבתכונותיו ,סירב בצורה נחרצת .כל
שהסכי היה שאציי שאת הדוגמאות ראיתי בבית הספר "דוגמא עוזיאל".
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לזכרו של דב ,אשר כל עולמו היה חינו דורות העתיד ,אעלה כא משהו מ
הדברי שעליה שוחחנו.
***
השני הראשונות של הלימוד בבית הספר היסודי ה שני גורליות בעיצוב
מערכת הערכי והעמדות אצל הילדי ,שני שבה הילדי נתוני להשפעות
לקראת עיצוב אופיי ועולמ המוסרי ,יותר מאשר בכל גיל אחר .בשני אלה
נקבע בסיס החשיבה של התלמידי .ה מעצבי לעצמ דפוסי למידה ומגבשי
דרכי לימוד .המודעות לעובדות אלה מטילה עלינו ,המורי ,המחנכי ,אחריות
כבדה לאתר דרכי הוראה שיתאימו לה ,דרכי שיותירו בה משקעי חיוביי
בשני אלה בהמש לימודיה ,וחשוב לא פחות – ג בהמש חייה .יש אפוא
חשיבות יתרה לאווירה הלימודית ,לדרכי ההוראה ולתנאי הפיזיי שבה
לומדי התלמידי.
הקניית דרכי חשיבה מגוונות ,פיתוח הדמיו והרגש ,עיצוב עמדות
והשקפות חברתיות ה חלק מ המטרות שנשא להשיג תו כדי הוראת תורה.
את כל אלה אי אפשר להשיג מבלי שהתלמיד מעורב ושות פעיל בתהלי
הלמידה .בסיפורי ספר בראשית טמו יסוד לחינו אד רגיש ,מתחשב ,אמי
ומאמי  ,המכיר בחובתו ובמחויבותו לזולתו :למשפחתו ,לקהילה ולחברה
שעליה הוא נמנה .וכדברי רמב" בהקדמתו לספר בראשית" :התורה יכלול
הספורי מתחילת בראשית כי הוא מורה אנשי בדר בעני האמונה".
במפגש של ילדי בגיל הר ע סיפורי התורה יש להדגיש את היסודות
הריגושיי שבלמידה כדי לעורר בה יחס מיוחד לדמויות ולערכי שה
מייצגי .כדי שהיכרות ע סיפורי היסוד של תרבות ע ישראל תהיה מלווה
במעורבות אישית ,עלינו להשתדל להביא את התלמידי ל"נוכחות" באירוע
המתואר בכתובי ,ליצור אמפתיה ולגרו להשתתפות ערנית ,רגשיתחווייתית
במסופר .ככל שה"נוכחות" תהיה חזקה יותר ,כ תגבר הזדהות ע הנפשות
הפועלות ותגבר הבנת לקשרי שבי מעשי לתוצאותיה ,ובהמש הלימוד –
להבנת גורמי וסיבות.
סיפור התורה בבית הספר
בבית הספר ,כמו בג הילדי ,משתמש המורה בטכניקה של סיפור .אלא
שהסיפור בבית הספר אינו מטרה בפני עצמה ,אלא שלב לקראת עצמאות
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בלימוד ,לקראת מגע ישיר של הלומד ע הכתוב ללא תיוו המורה .המורה
משלב סיפור במקומות שוני ברצ השיעור ,בהתא לתפקידי השוני שהוא
מייעד לו .הסיפור יכול לבוא כגור הפתיחה לשיעור ,כמגרה וכמעורר מוטיבציה
לקריאה .לעתי ייפתח השיעור בקישור אל מה שנלמד קוד ,ובכ ייווצר –
משיעור לשיעור – רצ של סיפור מתמש לאור ספר בראשית :מארג של
סיפורי משפחה .לעתי יהווה הסיפור הרחבה ממקומות אחרי .כאמור ,לסיפור
תפקידי רבי ושוני .למשל :סיפור הבא לצור הכוונה ,לש סילוק קשיי רצ
והבנה ולקישור אל הקוד ,או סיפור כשיחת הכוונה לקראת העתיד לבוא.
להמחשת ההבדלי בי הסיפור בג הילדי לסיפור בבית הספר אביא
דוגמה קצרה – חלק מסיפור יוס ואחיו.
את הדר שבה הציגו אחי יוס את הכתונת לאביה מתאר הכתוב כ:
ְ ְ%ח ֶאת
יס ַו ְִחֲט ְש ִעיר ִעִי ַו ְִט ְל ֶאת ַה ֹ"#נֶת ַ ָ!ַ .וי ַ
ַו ְִקח ֶאת ְתֹנֶת ֵ
ֹאמר זֹאת ָמ ָצאנ ַה ֶר נָא ַה ְתֹנֶת ִנ ְִָ +הוא ִא
יה ַו ְ
ֲב ֶ
ְתֹנֶת ַה ַ* ִ)י ַו ִָביא ֶאל א ִ
יס )בראשית לז,
ֲכ ָל ְתה ָטרֹ טֹרַ ֵ
ָעה א ָ
ֹאמר ְתֹנֶת ְנִ י ַחָה ר ָ
לֹאַ .ו ִַירַָ /ו ֶ
לא–לג(.

נעיי בפסוקי:
פסוק לב מעורר אצל הקורא קושי :א האחי שלחו את הכותונת אל אביה
ְ-ְ /חֶ +את ְ'תֹנֶת ַה ִַ #י"( מיהו הנושא של חלקו השני של הפסוק ) ַוִָ 0ביא...+
)" ַוי ַ
ֹאמרָ ...+מ ָצאנ (+הא הכוונה לשליחי? לאחי? ובפסוק לג אנו יכולי
ַוְ 0
לשאול :כיצד הסיק יעקב ממראה הכותונת הטבולה בד שבנו נטר דווקא
י3ס"(? ושמא נרצח או נפל מצוק סלע ונפגע?
ֲכ ָל ְתהָ +טרֹ טֹרַ ֵ
ָעה א ָ
)" ַחָ0ה ר ָ
רמב" מציע לפסוק לב ארבעה פירושי שוני:
יה – בצווי.
ֲב ֶ
ְ ְ%ח ֶאת ְתֹנֶת ַה ַ* ִ)י ַו ִָביא ֶאל א ִ
ַ .1וי ַ
 .2או :ויביאו – השלוחי המביאי ,כי שלחו אותה ועוד בדות ,4ואמרו :זֹאת
ָמ ָצאנ ַה ֶר נָא.
 .3או :ששלחוה אל חברו 4לבית האחד מה ,4ובבוא הכניסוה לפני אביה
ואמרו לו :זֹאת ָמ ָצאנ .וכל זה להתנכר בעניי ,4כי א שתקו היה חושד אות
לאמר :את הרגת אותו ,כי ידע קנאת בו.
ְ ְ%ח – שתקעו בה השלח לקרעה במקומות רבי כדמות
 .4ויש מפרשיַ :וי ַ
שיני חיות ,מלשוַ ֶ ְ 4לח ַי ֲעבֹר )איוב לו ,יב(.
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על פי הפירוש הראשו " ,בציווי" – הכוונה שהפעולה נקראת על ש המצווה או
השולח )כלומר :האחי( ולא על ש השליח המבצע .כ מפרש אב עזרא את
י3ס ֶמ ְר ַ' ְב – 37על ידי צווי ,כמו ַוִֶ 0ב ְ/לֹמֹה
ֶאסֹר ֵ
הפסוק בבראשית מו ,כטַ " :וְ 0
ֶאת ַה ַ8יִת" )מל"א ו ,יד( ,וכ בבמדבר כב ,כאַ " :וַ0חֲבֶ /את ֲאתֹנ – 3בצווי" .לפי
פירושו השני של רמב"  ,השליחי ה המביאי וה ג האומרי .לפי הפירוש
ְ-ְ /ח "+ה האחיַ " .וִָ 0ביא – "+השליחי יביאוהו לבית אחד מ
השלישיַ " ,וי ַ
האחי ,והאחי לקחוהו מביתו והביאו לאביה ,וה אלה שאמרו" :זֹאת ָמ ָצאנ+
ַה ֶ'ר נָא".
אול שלושת הפירושי האלה אינ נותני מענה לשאלה מדוע בא הפועל
ְ-ְ /ח "+בבניי פיעל .שהרי לשו של"ח בפיעל משמעה "שחרור"" ,הוצאה
" ַוי ַ
1
לחופשי"" ,מת רישיו ללכת" .וכ "גירש"" ,סילק" .מדוע ,א כ  ,בא כא
הפועל בפיעל ולא בבניי קל ) ָפעל( ככל פועלי השליחות?
ואכ  ,פירושו הרביעי של רמב" משיב ג על שאלה זו" :שתקעו בה השלח
)חרב קצרה( לקרעה במקומות רבי כדמות שיני חיות" .אי כא לשו שליחות
אלא פועל הנגזר מ הש " ֶַ /לח" .האחי ה נושא כל הפעלי .על פי פירוש זה
ֲכ ָל ְתהָ +טרֹ
ָעה א ָ
אנו יכולי להבי ג את תגובתו המיידית של יעקבַ " :חָ0ה ר ָ
י3ס".
טֹרַ ֵ
ג רד"ק מציע שני פירושי:
ְ ְ%ח – שלחוה בידי מקצת .ויש מפרשי לשוַ ֶ ְ 4לח ַי ֲעבֹר פירושו חרב,
ַוי ַ
כלומר כרתו כדמות כריתת שיני חיות )מהד' קמלהר ,תש"ל ,עמ' קפא(.

לפי פירושו הראשו  ,השליחי היו חלק מ האחי וה )השליחי ,האחי(
אמרו " ַה ֶ'ר נָא" .פירושו השני זהה אפוא לפירושו הרביעי של רמב" .
ְ-ְ /חֶ +את ְ'תֹנֶת ַה ִַ #י
פירושו הראשו יכול להתיישב ע דברי המדרשַ " :וי ַ
וגו' ,אמר רבי יוחנ אמר הקב"ה ליהודה אתה אמרת ַה ֶ'ר נָא חיי שתמר אומרת
ל ַה ֶ'ר נָא" ,ואכ  ,בהמש פירושו מצטט רד"ק את דברי ר' יוחנ .

_____________________________________

ְ ַח – אי זה לשו שליחות
ְ ַח ֶאת ַה נָה ֵמ ִא " – " ַוי ַ
 1ראו ,למשל ,רש"י לבראשית ח ,חַ " :וי ַ
אלא לשו שלוח ,שלחה ללכת לדרכה".
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ההבדלי בדר הסיפור בג הילדי לעומת הסיפור בבית הספר
בג הילדי חייבת הגננת לבחור בקו הפרשני שבו תל בסיפורה .לאחר שקבעה
את דר הפירוש היא מכינה את הסיפור .להל שתי הצעות סיפור :האחד – על פי
הפירוש השני של רמב"  ,והשני – על פי הפירוש הרביעי של רמב" .
האחי שחטו שעיר עזי )תיש( ,לקחו את
כתנת הפסי של יוס וטבלו אותה בד.
צבע הד של הצא 4דומה לד אד .למה,
לדעתכ ,ה עשו כ ?+ה רצו שאביה,
יעקב ,יחשוב שזה הד של יוס .ואז
לקחו האחי חרב קטנה – ֶ ַלח – ודקרו
בה את הכותונת .ה עשו בה חורי חורי
כמו נשיכה של חיה .למה? ה רצו
שאביה יחשוב שחיה טרפה את יוס .כ+
לא יידע שה מכרו אותו .ה באו אליו
ואמרו" :זֹאת ָמ ָצאנ ַה ֶר נָא ַה ְתֹנֶת ִנ ְָ+
ִהוא ִא לֹא ".ובאמת הכיר יעקב את
הכותונת שהכי 4לבנו האהוב יוס ואמר:
ֲכ ָל ְתהָ ,טרֹ טֹרַ
ָעה א ָ
ְתֹנֶת ְ ִני! ַחָה ר ָ
יס!
ֵ

האחי שחטו שעיר עזי )תיש( ,לקחו את
כתונת הפסי של יוס וטבלו אותה בד.
צבע הד של שעיר עזי דומה לד של
אד .למה לדעתכ ה עשו כ ?+ה רצו
שאביה ,יעקב ,יחשוב שזה הד של
יוס .את הכותונת הטבולה בד שלחו
ביד שליחי שיביאו אותה אל יעקב
ויאמרו :זֹאת ָמ ָצאנ ַה ֶר נָא ַה ְתֹנֶת ִ ְנ ָ+
ִהוא ִא לֹא .ובאמת הכיר יעקב את
הכותונת שעשה לבנו האהוב יוס )מי
יכול להזכיר לנו את הסיפור על כתנת
ָעה
הפסי?( ואמרְ :תֹנֶת ְנִי! ַחָה ר ָ
יס!
ֲכ ָל ְתה! ָטרֹ טֹרַ ֵ
אָ

בַ /לח"
הגננת יכולה ,כמוב  ,לשלב בי הגרסאות :האחי "העבירו את הכותונת ֶ
וג "שלחוה בידי מקצת".
2
בבית הספר נמצא הטקסט לפני התלמידי .המורֶה או המורָה קוראי
לתלמידי את הפסוקי וה עוקבי אחריה בחומש שביד:
ְ ְ%ח ֶאת
יס ַו ְִחֲט ְש ִעיר ִעִי ַו ְִט ְל ֶאת ַה ֹ"#נֶת ַ ָ!ַ .וי ַ
ַו ְִקח ֶאת ְתֹנֶת ֵ
ֹאמר זֹאת ָמ ָצאנ ַה ֶר נָא ַה ְתֹנֶת ִנ ְִָ +הוא ִא
יה ַו ְ
ֲב ֶ
ְתֹנֶת ַה ַ* ִ)י ַו ִָביא ֶאל א ִ
לֹא.

_____________________________________

 2מכא ואיל נשתמש בלשו זכר כמקובל בלשו העברית.
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המורה מבקש מ התלמידי לספר בלשונ את שקרה .יש להניח שבהבנה
ְ-ְ /ח "+במשמעות של "שליחות" )רוב
הראשונה יבינו התלמידי את התיבה " ַוי ַ
אינ מכירי את המילה " ֶַ /לח"( .ה עשויי לעורר את השאלות האלה :א
האחי שלחו את הכתונת כיצד הביאו אותה אל אביה? מי היו אלה שאמרו
" ַה ֶ'ר נָא ַה ְ'תֹנֶת ִ8נְ ָ ִהוא ִא לֹא?" )האחי? השליחי?( .אפשר לכוו אות
לפירושו הראשו של רד"ק" :שלחוה בידי מקצת" .מי היה ע האחי בדות ?
את מי יכולי היו לשלוח? המורה יכול להגיע ע תלמידיה למסקנה שהאחי
בחרו משלחת מתוכ להביא את הכותונת ,הטבולה בד שעיר העזי ,אל
אביה .המורה יכול לשאול" :מי ,לדעתכ ,לא יסכי להיות במשלחת?".
בעזרת התלמידי יגיעו למסקנה שראוב  ,אשר ידו לא הייתה במעשה ,לא היה
חבר במשלחת .על מי יטילו האחי להיות ראש המשלחת? מי יהיה הדובר? מי
יציג את הכותונת לאבא? יש לשער שיהיו תלמידי שיבחרו במציע ההצעה
למכור את יוס ,ביהודה .א אכ כ יהיה ,אזי בעתיד ,כאשר יגיעו לפרשת
יהודה ותמר ,יוכל המורה לשלב בקלות את דברי המדרש" :אמר רבי חמא ברבי
נְ ִהוא
בה ֶ'ר בישר – ַה ֶ'ר נָא ַה ְ'תֹנֶת ִָ 8
בה ֶ'ר בישרוהוַ .
בה ֶ'ר בישר לאביוַ ,
חנינא ַ
בה ֶ'ר בישרוהו – ַה ֶ'ר נָא ְל ִמי ]ש ,לח ,כה[" )בבלי ,סוטה י,
]בראשית לז ,לב[ ַ
ע"ב(.
סיפור בדר התמורה
אחת מאפשרויות הסיפור היא הסיפור ב"דר התמורה" .כלומר :המורה יספר את
הסיפור וישב בו מילי וביטויי מ התורה ,ובוזמנית ימיר אות במילי
ובביטויי משפת הדיבור .צורה כזו של סיפור תסייע בהקניית מילות הטקסט וג
בפירושו .כ ישת המורה את התלמידי באמצעות שאלות ,ולפעמי רטוריות,
לפעמי שאלות המבקשות מענה ,וכ באמצעות הערות שהתלמידי יגיבו
עליה  .דר כזו מתאימה ,כמוב  ,ג לג הילדי.
המורה יביא בחשבו שהסיפורי ידועי לתלמידי במידה זו או אחרת ,כי
את מרבית ה שמעו בג או בבית מפי הוריה ,או בשיעורי פרשת השבוע
בתחילת שנת הלימודי .המורה ישאל את עצמו מהו המשקע שהשאירו
הסיפורי שסופרו בג בזיכרו הילדי ,וכשייגש ללמד את הסיפור מחדש ,יקבע
לעצמה מהו החידוש החווייתי שיחדש בו .ייתכ שהמורה ייאל לתק טעויות
שכבר רווחות אצל התלמידי מה"לימוד" הקוד .למשל" ,תֹהָ +ובֹה – "+בלג ,
איסדר.
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כרטיסי מילי
המורה יכי מצגת ובה מקב מילי הטעונות הסבר מול מקב של פירושי
המילי ,או שישתמש בלוח האינטראקטיבי .אפשר כמוב להמשי בדר
המסורתית של כרטיסי מילי :מקב אחד של כרטיסי מילי ומקב נוס של
כרטיסי ובה פירושי המילי .במהל הסיפור בעל פה הוא ישלו את
הכרטיסי הרלוונטיי ,ויציג לעיני התלמידי את המילה ופירושה .רצוי לייעד
מקו מיוחד על הקיר לכרטיסי אלה ,כדי שיהיו לעיני התלמידי לאור זמ .
אפשר ג לסדר את הדברי כמשחק מחשב.
פירוט ההכללות והכללת הפרטי
בשעת הסיפור על המורה לפרט את ההכללות ולהכליל את הפרטי בעזרת
התלמידי .למשל ,הכללה של צֹא – יבקש המורה מ התלמידי לפרט:
כבשי ,עזי ,אילי ,גדיי וכד'; פירוט של פרות ,שוורי ,חמורי ,גמלי –
יכלילו הילדי במילה ָָ 8קר.
פירוש המופשט והמחשתו
בתחו הפירוט יבוא ג פירוש המופשט והמחשתו .למשל ,בהקשר לפסוק " ִ'י
ֵיה) "...בראשית ו ,יג( ,יתארו התלמידי מעשי שבה
ָמ ְל<ה ָה<רֶ ָח ָמס ִמ ְ#נ ֶ
ָעי וְ ַח ָ= ִאי ַלה' ְמאֹד" )ש ,יג ,יג( –
בא חמס זה לידי ביטוי .או" :וְ >נְ ֵ/י ְסדֹ ר ִ
וְח ָ= ִאי" או יבהירו את המושג
ָעי ַ
התלמידי יתארו מעשי הכלולי בביטוי "ר ִ
"נ ַֹח ִאיַ /צ ִ@יק ִָ 7מי ָהיָה ְ8דֹר ָֹתיו" )ש ,ו ,ט(.
הרחבת הסיפור
את סיפור התורה רצוי לספר וללמוד תו כדי הרחבתו .כדי לראות תמונה שלמה
ולהבי את הסיפור חשוב להרחיבו .ההרחבה תאפשר לתלמידי ללכת בעקבות
הפרשנות הקדומה ,המסורתית ,ויחד ע זאת לשמור על מידה רבה של יצירתיות
בדיאלוג שלה ע הכתובי ובהבנת משמעות עבור הלומדי בני תקופתנו.
בספר דברי הכתוב מכנה את התורה בש שירה" :וְ ַע ָ7ה ִ' ְתבָ +ל ֶכ ֶאת
יה ְל ַמ ַע ְִ 7היֶה ִ-י ַה ִEירָה ַהֹDאת
ימִ 8ְ Aפ ֶ
ָאל ִָ B
ַה ִEירָה ַהֹDאת וְ ַל ְָ Cדֶ Aאת ְ8נֵי י ְִBר ֵ
ָאל" )דברי לא ,יט( .על כ העיר הנצי"ב מוולוזי בהקדמתו
ְל ֵעד ְִ 8בנֵי י ְִBר ֵ
ל"העמק דבר" – "קדמת העמק" :כי התורה "יש בה טבע וסגולת השירה" )אות
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ג( 3.ואחת מתכונות השירה היא ההדחסה .הדחסה היא דר של ביטוי תמציתי,
אמירת תוכ מרובה במילי מועטות וברמיזות שעל הקורא לגלות )גולדברג,
תשי"ז ,עמ' יב( .ההוראה על דר ההרחבה היא פעולה הפוכה להדחסה .היא
עוסקת בסגירת פערי ,במילוי חסרי.
ההרחבה יכולה להיעשות בכיווני אחדי:
הרחבה בפרטי :אצל התלמידי יש נטייה לנסות ולזהות אנשי או עצמי
עלומי )כפי שנהגו חז"ל במדרש האגדה( .למשל ,איזה ע היה " ֵע ַה ַ@ ַעת ט3ב
ֲמה"?(; מיהו
+7בל ַק ִי ַנע ָ
ָורָע" )תאנה?(; מה היה שמה של אשת נח )" ַואֲח3ת ַ
עבד אברה שנשלח לחפש אישה )אליעזר?(; מי היו נעריו של אברה שהלכו
עמו וע יצחק לעקדה? ועוד .התלמידי יוכלו לשער השערות ,וא השערותיה
יהיו מבוססות והגיוניות ,המורה יקבל אות תו כדי אמירה" :יכול להיות שזה
ֶַ 7ל ְ ִל ְדרֶ /את ה'" )בראשית כה ,כב( –
כ" .למשל ,בשעת לימוד הכתוב "ו ֵ
יבררו התלמידי לעצמ כיצד "דורשי את ה'" ,אל מי הולכי .יהיו תלמידי
שיגידו שהולכי לשאול חכ ,רב ,או כפי שמעיר רש"י על פי מדרש בראשית
רבה" :לבית מדרשו של ש" .על פי רשימת הדורות מימי נח ועד ימי האבות
וציו שנות חייה ,אפשר ללמוד שש ועבר האריכו ימי עד אחרי אברה
)אברה נפטר לפניה( ,ולפיכ יכולה הייתה רבקה אמנו לדרוש את ה' בבית
מדרשו של ש .אחרי יאמרו שהולכי אל הנביא .התלמידי שמעו על אברה
ֶחיֵה" )בראשית
שהיה נביא" :וְ ַע ָ7ה ָה ֵ/ב ֵא ֶ/ת ָה ִאי'ִ /י נ ִָביא ה+א וְ י ְִת ַ-ֵ #ל ַַ 8ע ְד ָ ו ְ
כ ,ז( ,וינסו לשאול את עצמ מי יכול היה להיות נביא בדור של יצחק ורבקה.
ההרחבה אינה חופשית ושרירותית .היא חייבת להיות מעוגנת בפרטי המצויי
בפרקי קודמי לפרק זה או בפרקי שאחריו ובפירוש נכו של לשו המקרא
תו התחשבות בהקשר.
ְח ָ= ִאי ַלה' ְמאֹד",
ָעי ו ַ
להמחשת הפסוק בבראשית יג ,יג" :וְ >נְ ֵ/י ְסדֹ ר ִ
הביאו חז"ל סיפורי אחדי:
ומהו מעשיה של אנשי סדו ,כשהיה אורח עובר עליה היה כל אחד ואחד
נות 4זהוב ,אבל פת לא היו נותני לו ,והיה מת ברעב ,לאחר שהיה מת היה כל
אחד ואחד נוטל זהב שלו ,פע אחת היה ש עני והיה מת ברעב והיתה בת לוט
ושמה כלה ,והיתה הולכת לשאוב מי ,והיתה משימה פת בכדה ונותנת לאותו
_____________________________________

 3וראו ש! דבריו בהרחבה.
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עני ,אמרו אנשי סדו מאי 4הוא חי זה העני ,בדקו בדברי והבינו שבתו של לוט
היתה מפרנסת אותו ,ומה עשו הלכו והפשיטוה וטשוה דבש ,והיו הדבורי
והזבובי אוכלי את הדבש ונושכי 4אותה עד שהמיתוה ,ולכ +אמר עשו כלה
)מדרש אגדה )בובר( ,בראשית פרק יח(.
כשנזדמ 4לה עני היה כל אחד ואחד נות 4לו דינר וכותב שמו עליו .ופת
לא היו נותני לו .וכשמת העני היה בא כל אחד ונוטל דינר שלו .הייתה ש
ריבה אחת שהוציאה פת לעני בכדה .עברו שלושה ימי ולא מת – ונתגלה
הדבר .טשו את הריבה בדבש והעמידוה על גג החומה ובאו דבורי ואכלוה .זהו
את ִי ָכ ְב ָדה ְמאֹד' על עסקי ריבה
ְח ָ; ָ
ָה ו ַ
ֲקת ְסדֹ ַו ֲעמֹרָה ִי ר ָ
שנאמרַ ' :זע ַ
)ילקוט שמעוני ,תורה ,רמז ע; וראו בבלי ,סנהדרי 4קט ע"ב(.
מעשה בשתי נערות שירדו למלאות מי מ 4המעי .4אמרה אחת לחברתה:
למה פני +חולניות? אמרה לה :כלו מזונותינו וכבר אנו נוטי למות .מה עשתה?
מלאה את הכד קמח והחליפו :נטלה זו מה שביד זו וזו מה שביד זו ,כיוו4
שהרגישו אנשי סדו בדבר – נטלוה ושרפוה .אמר הקדוש ברו +הוא :אפילו אני
מבקש לשתוק – דינה של נערה אינו מניח אותי לשתוק .זהו שנאמר:
'הכצעקתה' – צעקתה של נערה )בראשית רבה )וילנא( ,פרשה מט(.
ר' יהודה אומר :הכריזו בסדו ואמרו :כל מי שהוא מחזיק בפת לח לגר
ולעני ואביו 4ישר באש .פלוטית בתו של לוט הייתה נשואה לאחד מגדולי
סדו ,ראתה עני אחד מדוקדק ברחוב העיר ועגמה נפשה עליו .מה הייתה
עושה? בכל יו כשהייתה יוצאה לשאוב מי הייתה נותנת בכד שלה מכל מזו4
ביתה ומכלכלת אותו העני .אמרו אנשי סדו :העני הזה מאי 4הוא חי? – עד
שידעו הדבר והוציאו אותה להישר ,אמרה :אלוהי העול ,עשה משפטי ודיני
ֲדה
מאנשי סדו! ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד .אמר הקדוש ברו +הואֵ " :אר ָ
ֲק ָתַ /ה ָ=ה ֵא ַלי" )בראשית יח ,כא( – א כצעקת הנערה הזאת
ְא ְר ֶאה ַה ְ ַצע ָ
>ָא ו ֶ
עשו אנשי סדו אהפו +יסודותיה למעלה ופניה למטה )פרקי דרבי אליעזר
)היגר( ,חורב ,פרק כה(.

לכאורה באי המדרשי להשיב על קושי בפסוק :מדוע כתוב "הכצעקתה" ולא
ה"כצעקת" כפי שכתוב בפסוקי הקודמי" :וחטאת"? לקושי זה פתרו
פשוט המובא ברש"י" :הכצעקתה של מדינה" )ש( .המדרשי מנסי כביכול
לפתור את הקושי ולומר צעקתה של נערה ,ולמעשה באי להמחיש את רעת
אנשי סדו ועמורה .האכזריות המתוארת בקטעי אגדה אלה רחוקה מאוד
מעולמ של ילדינו ,ואינה יכולה להיות בשביל המחשה מתאימה .מעשי
האכזריות האלה עלולי להרתיע אות .זאת ועוד ,התלמידי יתפסו את האגדה
כמעשה שהיה וישאלו איזה מ הסיפורי התרחש באמת .קריאת סיפורי המדרש
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עלולה לתת בעיני התלמידי לגיטימציה להתנהגות שהיא כשלעצמה פסולה א
אינה כה חמורה כמו המקרי המתוארי במדרש .התלמיד עלול לומר לעצמו
שמה שהמדרש מתאר זה מעשה רע ,א לקלל חבר או קצת להעליב אותו אולי
זה לגיטימי .לכ עדי בשעת הוראת הפרשייה הזאת שלא להביא את האגדות
בפני התלמידי ,אלא לבקש מה לתאר מעשי אכזריות הכלולי לדעת בביטוי
ְח ָ ִאי" .כ נהפו אות למעורבי ונקשור את הכתובי לניסיו החיי
ָעי ו ַ
"ר ִ
שלה.
ֵיה" )בראשית ו ,יג( ,יציינו
בשעת הוראת הפסוק " ִ#י ָמ ְל"ה ָה"רֶ! ָח ָמס ִמ ְנ ֶ
התלמידי מעשי שיתארו כיצד בא חמס זה לידי ביטוי .ה ישתמשו בדוגמאות
מ המציאות המוכרת לה .כ יהפכו הלומדי לבעלי שיח ע הכתוב.
הרחבה מתו "הבנת" הנפשות הפועלות ותחושותיה :לדוגמה ,את הפסוק
3Cל ְד ְָ 7
+מ ַ
>ר ְצ ָ ִ
>ברָ ֶל ְ ְל ָ ֵמ ְ
ֹאמר ה' ֶאל ְ
הראשו של פרשת "לל"ַ " :וֶ 0
י ) "...בראשית יב ,א( – אפשר להרחיב לנושא שיתפרס על פני שיעור
<ב ָ
+מ ֵ8ית ִ
ִ
של :הניסיו הראשו של אברה – למה נגלה ה' דווקא אליו? הא יש לפנינו
פקודה או פנייה בלשו רכהֶ " :ל ְ ְל ָ" – לטובת? ננסה לדייק ע התלמידי:
י) "...ש ,יב ,א( .לאחר שיבינו את המילי ברמה
<ב ָ
+מ ֵ8ית ִ
3Cל ְד ְִ ָ 7
+מ ַ
>ר ְצ ָ ִ
" ֵמ ְ
המילולית ,ננסה לשי לב לסדר .מבחינה גאוגרפית הדירוג הפו :אד עוזב
קוד את משפחתו ורק אחר כ את ארצו .מדוע ,א כ  ,הדירוג בפסוק אינו כ?
התלמידי יגיעו למסקנה שהדירוג המופיע כא אינו גאוגרפי אלא רגשי ,לפי
>ר ְצ ָ" – אל הכבד –
קשיי הפרידה ,ומבחינה זו הוא מסודר מ הקל – " ְ
י" .התלמידי יתארו את תחושותיו
<ב ָ
מ3ל ְד ְ – "ָ 7ואל הקשה מכול – " ֵ8ית ִ
" ַ
של אברה הנאל לעזוב את בית אביו ,להינתק מעברו ,מכל המוכר ,הקרוב
>ר ֶא ָ) "Fש( .הא היה
ֲ/ר ְ
והחביב ,וללכת אל מקו בלתי נודעֶ " :אל ָה<רֶ א ֶ
קשה לאבר להישמע לצו? כא המקו לאפשר לתלמידי להביע את עצמ
ולתאר את תחושותיה .דיו כזה מעלה אפשרות להבחי בכתוב ברובדי
משמעות רחבי הרבה יותר מאשר כשמספרי את הדברי ללא הרחבה .הוא
מעלה את הבנת הסיפור לרמה של "למד הכתוב" ושל חשיפת ער האמונה
והעמידה בניסיו קשה .הוא ג מגביר את רגישות של התלמידי לטקסט
ולמשמעות של כל תיבה ותיבה בו .כשיגיעו בלימוד אל הניסיו האחרו  ,ניסיו
העקדה ,ישימו לב לדמיו הרב בדרכי הסיפור – לריבוי השימוש בתמורה
<ה ְב ֶָ 7את י ְִצ ָחק" )בראשית כב ,ב( )בדיו
ֲ/ר ַ
תחביריתֶ " :את ִ8נ ְָ ֶאת י ְִח ְיד ָ א ֶ
ינסו התלמידי להבי את פשר הניסוח הזה(; לחזרה על לשו הציוויֶ " :ל ְ ְל ָ";
ֲ/ר א ַֹמר
>חד ֶה ָה ִרי א ֶ
>ר ֶא ַָ – Fעל ַ
ֲ/ר ְ
לאיהידיעה לא הולכיֶ " :אל ָה<רֶ א ֶ
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ֲ/ר ִ@ ֶ8ר ֵא ָליו ה'" )ש ,יב ,ד( –
>ברָ ַ'א ֶ
ֵל ְ ְ
י"; לזריזות הביצועַ " :וֶ 0
ֵא ֶל ָ
ֵל) "...ש ,כב ,ג( .בשני
ָק ַוֶ 0
ָה ֶַֹ 88קר ַוַ0חֲבֶ /את ֲחמֹרַ ...3וָ 0
>בר ָ
ְַ 'ֵ /
" ַוְ 0
המאורעות הוטל על אברה לוותר על דברי שבשבילו היו חשובי מאוד:
ב" ֶל ְ ְל ָ" – על בית אביו המסמל את עברו ,ובעקדה – על בנו המסמל את
4
עתידו; בשניה הוא הזדרז לבצע את הציווי.
בסיפורי התורה מובעי רגשותיה של הגיבורי באמצעות מעשי
ִGא ֵע ָשו קלַ 3וְֵ 0ב ְ) "Fש,
ודיבורי ,כגו צער או שמחה יתרה – בכי ,לדוגמהַ " :וָ 0
ַEק ְל ָכל
ָמ ָָ 8כה ַעל ַצָ+ארָיוַ .ו ְינ ֵ
+בנְ י ִ
<חיו ַוְֵ 0ב ְִ F
ָמ ִ
כז ,לח(ַ " ,ו ִֹ#0ל ַעל ַצ ְ+ארֵי ִבנְ י ִ
ֲל ֶה" )ש ,מה ,יד–טו( .ג באמצעות כעס ,מצוקה – צעקה,
ֶא ָחיו ַוְֵ 0ב ְ Fע ֵ
+מרָה ַעד ְמאֹד" )ש,
<ביו ַוְִ 0צ ַעק ְצ ָע ָקה ְHד ָֹלה ָ
לדוגמה/ְ 'ִ " :מ ַֹע ֵעשָֹו ֶאת ִ@ ְברֵי ִ
ְַ 7ר ַעב ָ'ל ֶארֶ ִמ ְצ ַריִ ַוְִ 0צ ַעק ָה ָע ֶאל ְַ #רעֹה ַל ֶָ -ח" )ש ,מא ,נה(;
כז ,לד(" ,ו ִ
ֶ
נ3תיו ַוי ְָבר ְ
ַIק ְל ָבנָיו וְ ִל ְב ָ
ַָ 'ֵ /ל ָב ֶַֹ 88קר ַו ְינ ֵ
אהבה – נשיקה ,חיבוק ,למשלַ " :וְ 0
ֶא ְת ֶה" )ש ,לב ,א(ַ " ,וי ְִהי ִכ ְ/מ ַֹע ָל ָב ֶאת ֵַ /מע ַי ֲעקֹב ֲֶ 8אחֹתַ 3וָ0רָ ִל ְקרָאת3
ַEק לו" )ש ,כט ,יג( .צורה זו של הבעת רגשות מקובלת ג אצל
ְח ֶ8ק לַ 3ו ְינ ֶ
ַוי ַ
הילדי השומעי ,לכ ה עשויי "להבי " את הגיבור ולהזדהות אתו על פי
דרכ.
הגיבורי המקראיי אינ מוצגי באופ אידאלי .ה מוצגי כבני אד,
כדמויות אנושיות ,ולא כסמלי .לפעמי ה טועי ולעתי נכשלי .בצד
המעלות יש לה ג חולשות .צורת הצגה זו של הדמויות מקרבת את התלמידי
אל הגיבורי ששוב אינ דבר נשגב ,רחוק ובלתי נית לחיקוי .יש בכ ג משו
מענה לצרכי הרגשיי של הילדי.
דר החינו באמצעות חוויה אמנותית ורגשית ובאמצעות הזדהות ע
דמויות הגיבורי מתאימה במיוחד למבנה הנפש של ילדי בגיל הר.+
הרחבה בכיוו של מילוי פערי בכתוב :למשל :מה אמר קי להבל לפני
ָה ִל ְסֹ#ד ְל ָBרָה וְ ִל ְב' ָֹת"A
>בר ָ
שהרגו? וכ בשעת הוראת הפסוקַ ..." :וָ0בֹא ְ
)בראשית כג ,ב( יחברו התלמידי הספד לשרה על סמ כל מה שלמדו עליה עד
לאותו שלב בלימוד )"את זוכרת אי הסתכנת ואמרת שאת אחותי" ; "היית
מכניסת אורחי .כמה מיהרת ללוש ולאפות עוגות לאורחי" וכו'( .כל תלמיד
יוסי נדב חדש להספד ,מבלי לחזור על דברי חברו ,והמורה תרשו את ההספד
_____________________________________

 4הניתוח על פי ליבובי ,1999 ,#עמ'  ;87–79תשל"ה ,עמ' .67
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על הלוח .בצד חיבור ההספד הכללי ,המשות ,יחבר כל תלמיד בכתב,
במחברתו ,הספד אישי .מאחר ש"אבני הבניי " כבר יהיו בידיו ,תהיה המשימה
קלה יותר .מבחר מ הסיפורי נית לפרס בד בית הספר באינטרנט.
הרחבה בכיוו של הבנת הסיבות והתוצאות של הנכתב במפורש בכתוב
ובכיוו של הערכת הדמויות ומעשיה – באמצעות הצגתו של ה"אנטי גיבור"
)קי לעומת הבל ,ישמעאל לעומת יצחק ,עשיו לעומת יעקב( אנו יכולי להשיג
אצל התלמידי עידו שפיטה .תמיד יימצאו תלמיד או תלמידה שיהפכו בזכות
של אלה השפוטי בסיפור לחובה .תלמידי יבינו ,למשל ,את קנאתו של קי
בהבל .נאפשר לה להביע את עמדת ,וכ נוכל לדו בנושא" :רחמי מול
צדק" .באמצעות לימוד תוכחת ה' לקי יוכלו להבי מהו כוחה של תשובה.
באמצעות הסיפורי נוכל להתמודד ע דילמות כגו כיצד נוהגי במקרה
של התנגשות בי ערכי – שלו בי הבריות לעומת אמת ,פיקוח נפש מול שקר
)בסיפור אברה ושרה במצרי( וכיו"ב .חשוב להתמודד ג ע סיפורי שאינ
עוסקי בטוב לעומת הרע דווקא אלא בי טוב לפחות טוב )כגו סיפור גירוש
הגר(.
המסרי השוני ,כגו " :שכר ועונש"" ,השגחה" ודומיה ,אינ מועברי
ישירות בדר של הטפה או של הכרזה ,אלא באמצעות הסיפור ובאמצעות תיאור
התנהגות הגיבורי.
לדוגמה :ה' ציווה את נח להכניס לתיבה " ִמ'ֹל ַה ְֵ 8ה ָמה ַה ְ=ה3רָה ִJַ 7ח ְל ָ
ֲ/ר לֹא ְטהֹרָה ִהוא ְַ /נ ִי ִאי /וְ ִא ְ"37/
+מ ַה ְֵ 8ה ָמה א ֶ
ְִ /ב ָעה ְִ /ב ָעה ִאי /וְ ִא ְִ 37/
+נְ/י ָבנָיו ִאֶ 37אל
+בנָיו וְ ִא ְֵ 37/
)בראשית ז ,ב( .נח מבצע על פי צו ה'ַ " :וָ0בֹא נ ַֹח ָ
+מ
ֲ/ר ֵאי ֶנָKה ְטהֹרָה ִ
+מ ַה ְֵ 8ה ָמה א ֶ
ַה ֵָ 7בה ִמ ְ#נֵי ֵמי ַה ַ+8Cלִ .מ ַה ְֵ 8ה ָמה ַה ְ=ה3רָה ִ
ָכר +נְ ֵק ָבה
ֲד ָמהַ /ְ .ניִ ְַ /ניִ ָ8אֶ +אל נ ַֹח ֶאל ַה ֵָ 7בה ז ָ
רמַ /על ָהא ָ
ֲ/ר ֵ
ָהע 3וְ כל א ֶ
ַ'א ֶ
ֲ/ר ִצָ+ה ֱאל ִֹהי ֶאת נֹח" )ש ,ז ,ה–ט( .בתלמוד הבבלי אומר רבי יהושע ב
לוי" :לעול אל יוציא אד דבר מגונה מפיו ,שהרי עק הכתוב שמונה אותיות
ֲ/ר ֵאי ֶנָKה
+מ ַה ְֵ 8ה ָמה א ֶ
ולא הוציא דבר מגונה מפיו ,שנאמר ִמ ַה ְֵ 8ה ָמה ַה ְ=ה3רָה ִ
ְטהֹרָה ]בראשית ז ,ח[" )פסחי ג ,ע"א( .התלמידי היודעי שהניגוד לטהור
הוא טמא ,והרגילי לשימוש הזה בלשו  ,ישימו לב לכ שהתורה ,שדרכה לקצר,
האריכה כא על מנת שלא לכתוב מילה מגונה ,ומכא המסר של שמירת לשו
נקייה ,הימנעות מניבול פה וכיו"ב.
דוגמה נוספת :לאחר שאברה נימול ,מספרת התורה כי בשעה שה' נראה
ָ/י נִ ִָ Mבי ָע ָליו ַוְַ 0רא ַוָ0רָ ִל ְקרָא ָת ִמ ֶַ #תח
ל/ה ֲאנ ִ
אליו ראה אברה "וְ ִהֵKה ְָ /
ַ0אמר ה' ִא נָא
<ר ָצה" .אברה ביקש מהקב"ה "לחכות" לו" :ו ַ
ָהא ֶֹהל ַו7ַ /ְִ 0חְ +
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ֶי >ל נָא ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְב ֶ@ ָ" ,והוא מתפנה להכנסת האורחי:
אתי ֵח ְֵ 8עינ ָ
ָמ ָצ ִ
יכ וְ ִה ָEעֲנַ 7ַ +חת ָה ֵע" )בראשית יח ,א–ד( .מכא
JNח נָא ְמ ַעט ַמיִ ְו ַרחֲצ +ר ְַג ֵל ֶ
"י ַ
מגיע האמורא רב בתלמוד הבבלי למסקנה" :גדולה הכנסת אורחי מהקבלת פני
ֶי >ל נָא ַתעֲבר ]ש ,יח ,ב[ וגו'.
אתי ֵח ְֵ 8עינ ָ
ַ0אמר ה' ִא נָא ָמ ָצ ִ
שכינה ,דכתיב ו ַ
אמר רבי אלעזר :בא וראה ,שלא כמידת הקדוש ברו הוא מדת בשר וד .מדת
בשר וד – אי קט יכול לומר לגדול המת עד שאבא אצל ,ואילו בהקדוש
ֶי וגו'" )שבת קכז ,ע"א(.
אתי ֵח ְֵ 8עינ ָ
ַ0אמר ה' ִא נָא ָמ ָצ ִ
ברו הוא כתיב ו ַ
המסר נכתב בעקיפי ולא בצורה ישירה .תו כדי שמיעת הסיפור מפנימי
הלומדי מסרי ערכיי כמו זה .רצוי שהמורה לא תחשו באופ ישיר את
"מוסר ההשכל" .המסר הערכי ייבנה באופ פעיל על ידי הילדי עצמ על פי
הבנת ,התפתחות המוסרית ,ניסיונ החברתי והמסרי הגלויי והסמויי
שהחברה והתרבות הקרובה מעבירי אליה תדיר .אל כל אלה יצטר המסר של
הסיפור המקראי.
כאמור ,כדי להגביר את עצמת החוויה של התלמידי וכדי להגביר את
מעורבות בלימוד ולעורר בה עניי  ,עלינו להפעיל את חושיה במידה רבה;
עלינו לאפשר לה להתבטא לפני הסיפור )בדיו על הבעיות והנושאי שיוצגו
בטקסט( ,במהלכו ובסופו.
תו כדי הסיפור חשוב להקשיב להערותיה של התלמידי .אחת מ
הדרכי היא לאפשר לתלמידי "חשיבה אלטרנטיבית" באמצעות שאלות כמו
"מה היה קורה אילו…" .בדר זו היא יתפתחו אצל ג חשיבה וג יכולת
ביטוי.
קריאה בכיתה
לקריאה בכיתה ,ה זו המדגימה – של המורה ,ה זו של התלמידי ,יש כמה
תפקידי .היא נועדה לקד את התלמידי בקריאה ולסייע לה להתגבר על חלק
מ הקשיי שמניתי לעיל .יש לעשות הרבה לתקנתה של הקריאה בתורה!
קריאת המורה
בראש ובראשונה יש להקפיד על כ שקריאת המורה תהיה מדויקת ובהתא
לטעמי המקרא .קריאה נאה של המורה תכי את השומעי – התלמידי בגיל
הר הלומדי בדר של חיקוי – לקריאה נאה ומכובדת בעתיד .כדי שהסיפור
ישפיע השפעה חזקה על התלמידי ,חשוב שהמורה הקורא קריאה חווייתית
)בדומה לגננת המספרת( יקפיד על הגייה נכונה ועל הנגנה מתאימה של המילי
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)דיקציה( ,ייעזר בדרמטיזציה קולית ותגוו את קולה )ללא פתוס מדומה(,
ישתמש בהבעות פני מתאימות )מימיקה( ובהפעלת שפת גו )ג'סטיקה( וכ
ישלי את שהמילי אינ אומרות.
הקריאה בקול
הקריאה המילולית והעיסוק בפירוש המדוקדק של תיבות ה תנאי הכרחי
לקריאה "בי השיטי " ,וה מזמני "פעילות יוצרת" של התלמידי .לש כ יש
אפוא להרבות בקריאה בקול בכיתה.
הקריאה השתוקה )הדמומה(
מקו חשוב יש ג לקריאה ה"שתוקה" ,ה"דמומה" ,הקריאה "בעיניי".
הקריאה ה"שתוקה" משמשת ה כהכנה לקריאה בקול ,ה לאיתור נושא
ולמציאת מילה חשובה לצור הדיו  ,ה כתרגיל התמצאות ,ה למעקב אחר
הקורא בקול ,ה לקריאה מהירה וסורקת ועוד.
תיקו שגיאות קריאה
לעומת הנטייה הקיימת אצל מורי רבי שלא לתק שגיאות קריאה של תלמידי
מחשש לפגיעה בכבוד ,יש ,לדעתי ,לעמוד על דיוק בקריאה .יש לתק ולשוב
ולתק שגיאות קריאה של התלמידי ,שא לא כ ימשיכו לקרוא קריאה רשלנית
ולא מדויקת ג בהמש .התלמידי מכירי את מעמד קריאת התורה בבית
הכנסת ,ונית להסב תשומת לב לעובדה שאפילו ש הציבור מתק שגיאות
קריאה של קורא שטועה .מוב שנית להבחי בשגיאות התלמידי רק בקריאה
בקול ,שיש להרבות בה ג מטעמי נוספי .חשוב להרגיל תלמידי ג בטו
ֶ'ה?" )בראשית ,ג ,ט(ִ " ,מי ִה ִHיד ְל ָ
קריאה נכו  ,כמו קריאת משפטי שאלהָ 0>" :
<כ ְל ָ) "?7ש ,ג ,יא(,
ֲכל ִמ ֶָ +KC
י ְל ִב ְל ִ7י א ָ
ית ָ
ֲ/ר ִצִ ִ+
ֲמ ָה ֵע א ֶ
<7ה? ה ִ
ִ'י ֵעירֹ ָ
<חי <נ ִֹכי?" )ש ,ד ,ט( ועוד.
" ֲהֵֹ /מר ִ
הבדלי בסגנונות הלמידה
כידוע ,מגבש כל לומד דפוסי למידה משלו ,ואלו תלויי ה בגורמי גנטיי ה
בגורמי סביבתיי .תלמידי חושבי בצורות שונות ולומדי בדרכי שונות.
אחד אוהב סדר ומבנה ואחר אוהב אסוציאטיביות וספונטניות .יש תלמידי
המתלהבי מדרכי ביצוע חדשות ויש היראי מפניה .
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ההבדלי בדרכי הלמידה אינ קשורי בהכרח ברמת היכולת של התלמיד.
סגנונות הלמידה תלויי בנטיות ולאו דווקא בכישרונות .חשוב שהמורי יהיו
מודעי לסגנו הלימוד שכל אחד מתלמידיה מעדי ,ויתאימו אליו את
הפעילויות השונות בכיתה .פעילות המושכת תלמיד אחד עלולה לשעמ את
זולתו ,מכיוו שסגנו הלמידה אינו מדבר אליו .לפיכ יש לגוו ככל האפשר את
דרכי ההוראה ואת פעילויות הלמידה ,ולהביא לידי ביטוי מגוו רב של סגנונות
למידה.
כדי להגיע אל מרבית התלמידי ,עלינו לעסוק בפרופילי שוני של הוראה
ולנסות להתאי את עצמנו לחלק גדול מסגנונות הלמידה שלה .אנו חייבי
"להתחבר" אל התלמידי ,אל מוח ואל לב ,אל מחשבותיה ואל רגשותיה,
כדי להפעיל אצל חושי רבי ככל האפשר 5.לפיכ ,הדר החזיתית
)הפרונטלית( אינה יכולה להיות דר בלעדית להוראה.
כדי להגביר את עצמת החוויה שבלימוד ,יש להביא את התלמידי לידי
קליטה ולידי הפנמה בדרכי רבות ומגוונות .גיוו שיטות ההוראה יסייע לנו
להגיע אל תלמידי רבי .עלינו להשתדל לפתח כל תלמיד בהתא לתכונותיו,
לכישרונותיו ולמידת מוכנותו לקראת הלימוד .הפעילויות ישלבו לימוד ,שינו
והנאה ע פעילויות קריאה ,חשיבה ,השערת השערות והסקת מסקנות ,לימוד
בדר הגילוי ,משימות כתיבה ,מלאכת כפיי והפעלה יצירתית.
להל דוגמאות לפעילויות מגוונות בהוראת התורה בכיתות הגיל הר:
המורה יכול להפסיק את הסיפור מדי פע כדי לאפשר לילדי לחשוב,
להגיב ,לענות או לשאול .הוא יכול להעמיד פני כאילו דבר כלשהו לא ברור לו,
ולאפשר לתלמידי להשיב ולהסביר .הוא יעורר את הילדי לחשוב כיצד מרגיש
הגיבור .לעתי יכול המורה לחזור על אמירה כלשהי של אחת הדמויות ולצפות
לתגובת הילדי.
מפע לפע המורה שותק לזמ קצר ומאפשר לילדי לקלוט את המסופר
ולחשוב עליו .ע הזמ  ,מביני הילדי שזוהי טכניקה המזמינה תגובה .שתיקה
_____________________________________

 5בפרפרזה למדרש תנחומא ,בראשית ,ט" :קול דמי אחי צועקי! מכא אתה למד שעשה בו
פציעות פציעות וחבורות חבורות" ,נוכל לומר שכש! שקי שלא ידע מניי הנשמה יוצאת – היכה
בכל מקו! אפשרי כדי שתצא ,כ אנו המורי! שאי אנו יודעי! מניי הנשמה נכנסת ,ולפיכ עלינו
להשתמש בכל הכלי! העומדי! לרשותנו ,להפעיל את כל חושי התלמידי! ,את רגשותיה! ואת
הבנת! ,מתו תקווה לתת בה! רוח.
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זו מחליפה לעתי את מקו השאלה ,ומזמינה את הילדי להתייחס לנאמר
)בשאלה ,בהערה ,בהבעת דעה וכד'(.
לעתי נית לקטוע את רצ הסיפור תו הפעלת הטכניקה של "חיזוי
אירועי" :המורה מפסיק את סיפורו ושואל שאלות מעוררות קשב )כגו " :מה,
לדעתכ ,יעשה עכשיו האיש?"" ,מה הוא מרגיש עכשיו?"; "מה את מציעי
לו לעשות?"( .המורה יאפשר לילדי לשער השערות לגבי המש הסיפור :למה
יכול האירוע או הסיפור להתפתח או כיצד יסתיי .תשובות התלמידי ייקשרו
אל המש הסיפור – "הבה ונראה מה באמת קרה" .חשוב שהדיוני ,השאלות
והתשובות יהיו קצרי ,כדי שרצ הסיפור לא ייקטע וסיפור העלילה יישאר
של.
בדרכי אלה ואחרות באות לידי ביטוי תגובותיה הרגשיות של הילדי
והערכותיה .המורה נות לתלמידיו הזדמנות להביע את עצמ בכל דר שהיא,
שכ האזנה פעילה עדיפה על האזנה סבילה.
למקצת מ התלמידי הקבלה בי האירועי שחוותה הדמות המקראית ,בי
מעשיה ומחשבותיה לבי אירועי שה עצמ התנסו בה ,עשויה לחזק את
החוויה ולהגביר את ההזדהות ע המסופר.
חוויה חזקה עשויה לשמש מנו לעיסוק בבעיות אישיות של התלמיד עצמו.
חשיפת התהליכי הנפשיי שהביאו את הגיבור לפעול כפי שפעל ,לנהוג ע
עצמו וע זולתו כפי שנהג ,הצבעה על מורכבותה של הדמות המקראית ,על
החיוב ,על השלילה ועל הדוערכיות שבה – עשויה לסייע לילדי להתבונ
בעצמ ובנפש .כל יחיד יראה )ג באמצעות חילופי דעות ע החברי( שהוא
אינו בודד ואינו יוצא דופ ברגשותיו ,בחששותיו ובמחשבותיו .הוא יבי שפחד,
קנאה ,שנאה וכדומה אינ הופכי אותו למנודה ,לרע ולחסר תקנה .הוא יראה
שהגיבורי ,על א חולשותיה ,מתעשתי בסופו של דבר ומעמידי לנו דמויות
מופת.
תיתכ ג אפשרות הפוכה – מתו התבוננות בעצמו יוכל היחיד להבי את
הגיבור .שיחות על נושאי מעי אלה אי לקיי תו כדי סיפור אלא אחריו ,כדי
לא לקטוע את רצ העלילה.
יש לאפשר לילדי לעבד ,להפני ולהביע את התרשמות מהסיפור בכל
"שפה" שיבחרו .הנה כמה הצעות מעשיות:
• ילדי לומדי ומתבטאי ג דר עשייה ,למשל באמצעות ציור.
התלמידי יציירו מצבי או אירועי המופיעי בסיפור המקראי לפי דמיונ
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היוצר .חשוב לא להעמיד לפניה דג לציור ולא תמונת צייר ,כדי לא להגביל
את חירות דמיונ.
• פעילות בחומרי יצירת תבליטי ותחריטי ובניית דמויות וחפצי
מחומרי שוני )למשל :הכנת לבני מחמר – בשיעור על "מגדל בבל"; יצירת
ג – הדבקת "עצי" עשויי בד ,ע ,חלקי ז'ורנלי צבעוניי וכו' בשיעור
ֹאכל
+מ ֵע ַה ַ@ ַעת ט3ב ָורָע לֹא ת ַ
ֹאכלֵ .
העוסק בפסוקיִ " :מ'ֹל ֵע ַה ָ< Hכֹל ֵ 7
ִמ ֶ) "… +KCבראשית ב ,טז–יז(; בניית תיבת נח מקלקר ,הדבקת דמויות מתמונות
ועוד(;
• שירה משותפת )למשל השירי" :נערה טובה יפת עיניי…"" ,אל
ֵ ֶאת ַהָ ְKע ִרי וְ י ִָJרֵא ָב ֶה
תירא עבדי יעקב"ַ " ,ה ְַ Cל ְ
< ַהֵֹ Hאל א ִֹתי ִמ ָ'ל רָע י ְָבר ְ
ָה וְ י ְִצ ָחק וְ י ְִדָ +Hלרֹב ְֶ 8קרֶב ָה<רֶ" ]ש ,מח ,טז[ ,ואחרי(;
>בר ָ
ְֲ /אב ַֹתי ְ
ְִ /מי ו ֵ
• תנועה ומחול )המחזה בתנועה לדוגמה מחול המתאר ,ללא טקסט ,את
הפסוקי שעניינ אברה ושלושת המלאכי וכד'(;
6
• פנטומימה :הצגה ללא מילי ,תנועה פיזית שמביעה מחשבה .עיקר
הדגש בה הוא על התנועה כדר בלעדית להעברת המסר האמנותי .הפנטומימה
היא אמצעי להבעה עצמית ,להמחשת מחשבות ,רגשות ורעיונות במטרה
להעביר לצופי .פנטומימה היא ג צורת תקשורת.
• בישול :למשל ,בישול נזיד עדשי בשיעור על מכירת הבכורה .ריח
התבשיל יעורר את תיאבונ של הילדי ויביא לכלל "נוכחות" בהתרחשות
המקראית.
• אפשר לעסוק במקרא תמונה או במדרש תמונה .נבחר תמונות ,ציורי
או איורי ,שבה מתואר המאורע או שה מתאימי לו ,ונשתמש בה כגירוי
וכאמצעי ליצירת מעורבות בנלמד מצד התלמידי ,או ככלי לחזרה – כדי להזכיר
נשכחות ולעורר מחדש חוויה שכבר נחוותה בכיתה .באמצעות מדרש התמונה
ייזכרו התלמידי בפרטי הסיפור המקראי שסופר לה באחד משיעורי תורה
הקודמי ,ויידעו לספר אותו בלשונ ,ולעתי א בלשו הספר.
• משחק תפקידי :תלמיד אחד יקבל תפקיד של הקריי ואחרי –
תפקידי של גיבורי הסיפור .במשחק ידברו המשתתפי בלשו הדמויות כפי
שהיא מופיעה בכתוב .לש כ יהיה עליה להתכונ לקראת מילוי התפקיד:
_____________________________________

ימה הוא מיוונית = Pantos :הכול ו = Mimosחקיי ,כלומר ,אד! שמחקה
 6מקור המילה ַ*נְ ט ִמ ָ
הכול.
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עליה לקרוא את הטקסט "שלה" פעמי אחדות בקריאה שתוקה ,ולאחר מכ
ג בקול ר .שאר התלמידי יקשיבו ויתקנו את הטעו תיקו בקריאה ובמילוי
התפקיד ,כגו את ההנגנה )אינטונציה( ,את עמידתו של הגיבור וכדומה .לעתי
אפשר להקדי שלב הכנה ,שבו התלמידי ימלאו תחילה את תפקיד בלשונ,
ורק אחר כ בלשו הכתוב .בדר של משחק תפקידי התלמידי ג יתאמנו
לקרוא את הדברי לפי ההטעמה וההנגנה הדרושות במשפטי השוני :לשי
סימ שאלה בסו משפט שאלה ,לזעוק כשיש לזעוק ,לבכות במקו הראוי,
לקרוא בנימת קול )בטו ( אחת את דברי המספר ובנימת קול אחרת את דברי
הגיבור ,וכיוצא בזה.
• דר זו של משחק תפקידי אפשר להרחיב לכלל המחזה .המחזת
העלילה בידי הילדי תאפשר לה לבטא את התרשמות האישית ולתת פרשנות
)אינטרפרטציה( משלה לדברי .החוויה תושג באמצעות ההזדהות של הילד,
ה"שחק " ,ע הדמות שהוא מגל .המורי ינהלו ע תלמידיה דיו כיצד
להמחיז את הסיפור ,כגו  :מה יעשה תלמיד זה או אחר? באיזו נימה ידבר? כיצד
יעמוד ,לא ינוע? מהי התפאורה המתאימה ל"תמונה" )סצנה( ובכ להתקשר אל
הריאליה של ימי המקרא .כל הילדי יהיו שותפי בהחייאת הדמויות וביצירת
המחזה .השחקני ייבחרו רק לאחר הדיו  .בחירת שחקני לפני הדיו עלולה
לבטל את ההנעה )המוטיבציה( וההתעניינות של התלמידי אשר לא נבחרו
לשחק בפע זו .ה"שחקני" יהיו לא רק אלה המצטייני במשחק .יש להפעיל
את כלל התלמידי לפי סדר שהמורי יקבעו ע התלמידי .חילו בעלי
התפקידי יסייע לתלמידי רבי להכיר היטב יותר מתפקיד אחד .אפשר להרגיל
תלמידי להתארג בקבוצות ,להכי את המחזה ולהציג אותו מיד בתו הקבוצה,
או כל קבוצה בתור ,Aבפני הכיתה כולה.
• אפשר ג "להפנות" שאלות אל הדמויות המקראיות ולנסות להשיב
בשמ על השאלות .אפשר למשל להפנות שאלות לעשיו על חוויית מכירת
הבכורה ואבד הברכות או ליעקב אבינו כשגילה את רמאות לב  .שאלות כאלה
7
יכולות להשתלב ה בהמחזה ה בהכנת תכנית טלוויזיה או עריכת עיתו וכיו"ב.
• לקראת סו השנה אפשר לסכ את לימוד ספר בראשית באמצעות
העלאת מחזה .ב"מחזה" ייכללו פרטי ההרחבה שהוספו לסיפור בשעת הלימוד
_____________________________________

 7אני מודה לחברתי לעבודה צופיה יועד על הצעה זו.
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א3ת ְל ַפ ְרעֹה" )בראשית מא ,ח( ,או
3#תר ָ
בכיתה .הכנת מחזה על הפסוק "וְ ֵאי ֵ
ֲָ /בְ Aלט ָֹבה" )ש ,נ ,כ( ,והעלאתו תהיה
ָעה ֱאל ִֹהי ח ָ
ְֲ /ב ֶָ 7ע ַלי ר ָ
ְ> 7ח ַ
על "ו ֶ
חזרה מעניינת ומהנה על מה שלמדו התלמידי בפרשיות האחרונות של הספר
ותביא להפעלת תלמידי רבי ככל האפשר .זה עשוי להיות סיכו יפה לשנת
לימודי פורייה .המורה יוכל להיעזר בספרי כמו "כל אגדות ישראל" )לבנר,
תש"י( או בספרו של ל' גינזבורג "אגדות היהודי" )גינזבורג ,תשכ"ו–תשל"ה(,
וכמוב בספרות המדרש 8,להרחבת הבסיס המקראי של המחזה.
• אחד המרכיבי החשובי בהפנמת הערכי התנ"כיי הוא הקשר שנוצר
אצל הלומד אל הנו התנ"כי ,שחלקו לפחות נשמר עד היו .לפיכ ילווה
הלימוד בסיורי מתאימי .כ ,למשל ,בשעה שילמדו על בורות ובארות יצאו
התלמידי לבאר סמוכה באזור המגורי שלה כדי לראותה מקרוב.
א אי אפשרות לסייר באופ ממשי בשטח ,יוכל המורה לערו ע
התלמידי סיור וירטואלי ברשת האינטרנט ,או לפחות להציג בפניה תמונות או
עדויות אחרות ,כדי שיראו את תמונת הדברי לנגד עיניה ויוכלו להבנות
לעצמ את המושגי.
כל הפעילויות האמורות ופעילויות נוספות אחרות ,מסייעות לילד ללמוד
בקצב שלו ועל פי סגנו הלמידה המתאי לו ,לזכור את הפרטי ,להבי טוב
יותר את הסיפור ,להעצי את החוויה ולהגביר את ה"רוש" שהשאיר עליו
הסיפור.
• בצד טיפוח החוויה הרגשית נדאג לחוויה האינטלקטואלית .התלמידי
ילמדו בדר של חקירה וגילוי באמצעות עבודה עצמית מודרכת )כחלק מ
השיעור בלבד(.
לעתי קרובות עדי עיו מדוקדק בכתובי על הבאת דברי אגדה או
פרשנות שהתלמידי יסיקו מה מסקנות לא רצויות או מסרי לוואי שהמורה
בוודאי לא התכוו לה .למשל ,בעת הוראת סיפור קי והבל לא נמנעי המורי
ֲד ָמה' – מ
מלהביא את האגדה הנמצאת בפירוש רש"י על הפסוק "' ִמ ְִ #רי ָהא ָ
ִ/ע ,ויפ  ,וכ  :לא שעה אל מנחתו.
הגרוע ,ויש אגדה שאומרת זרע פשת היהַ .וַ 0
לא פנה .וכ ' :וְ>ל י ְִ/ע) '+שמות ה ,ט( אל יפנו .וכ ֵ /ְ ' :עה ֵמ ָע ָליו' )איוב יד ,ו(,
פנה מעליו .וישע ,ירדה אש וליחכה מנחתו )בראשית ד ,ג(".
_____________________________________

 8אפשר להיעזר בי השאר ב"תורה שלמה" ,ספרו של הרב כשר )תשנ"ב–תשנ"ה( ,ובתקליטור
פרויקט השו"ת אוניברסיטה בר איל ,רמת ג ,או בדומיו :חלמיש ,התקליטור התורני  DBSוכיו"ב.
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על פי הסיפור המקראי ,ניגשו קי והבל להקריב קרבנותיה מבלי שנצטוו
על כ .שניה מרגישי צור להודות לה' על הברכה שראו בעמל ,וה
מקריבי מנחה מפרותיה של אותה ברכה שבירכ ה' .במעשה זה לוקחי קי
והבל משהו משל ה' ומגישי אותו בתודה לה' .התלמידי ידמו מתנה זו למתנת
ילד לאביו או לאמו ,שתכליתה הכרת תודה ורצו לשמח את ההורי .אול מ
האגדה יסיקו כי יש חשיבות רבה לגודלה של המתנה ולטיבה .עדי ילד הנוטל
ממו רב מהוריו ורוכש לה מתנה גדולה ,ממי שמביא מתנה צנועה מעשה ידיו.
הא זהו המסר שרוצה המורה להעביר לתלמידי?
וְאל ַק ִי וְ ֶאל ִמנְ ָחת 3לֹא
ְחתֶ .3
וְאל ִמנ ָ
ִ/ע ה' ֶאל ֶה ֶבל ֶ
המקרא מדגיש " ַוַ 0
ָָ /עה"… )בראשית ד ,ד–ה( .לא נאמר" :אל מנחת הבל" או "אל מנחת קי ".
ההדגשה היא על כ ,שכוונת מקריב הקרב היא הגור המכריע לקבלתו או
לאיקבלתו לרצו של הקרב ; הכוונה ,ולא ערכו של הקרב כשלעצמו.
או ,למשל ,כדי להשיב על השאלה מה היה חטאו של דור הפלגה נעזרי
המורי במדרש המצוי בתלמוד הבבלי במסכת סנהדרי שדור הפלגה ניהל
כביכול מלחמה נגד ריבונו של עול ,או בלשו המדרש המצוי בבראשית רבה:
ָה" )יחזקאל
ודברי אחדי ,שאמרו דברי על שני אחדי ,על " ֶא ָחד ָהיָה ְבר ָ
לג ,כד( ועל "ה' ֱאל ֵֹהינ ה' ֶא ָחד" )דברי ו ,ד( ,אמרו אברה זה פרדה עקרה
הוא אינו מוליד ,על ה' אלוהינו ה' אחד לא כל ממנו לבור לו את העליוני ולית4
לנו את התחתוני .אלא בוא ונעשה לנו מגדל ונית 4עבודה זרה בראשו ונית4
חרב בידה ותהי נראת כאילו עושה עימו מלחמה )בראשית רבה ,פרשה לח ,ו(.

תלמידי השומעי אגדה זו )או את עיבודה בפירוש רש"י( והקוראי לצדה את
 -Nוְ זֶה ַה ִח ַָ -לעֲ3Bת וְ ַע ָ7ה לֹא
>חת ְלכ ָ
ְָ Bפה ַ
ֹאמר ה' ֵה ַע ֶא ָחד ו ָ
תגובת ה'ַ " :וֶ 0
ֲ/ר יָזְ מַ +לעֲ3Bת" )בראשית יא ,ו( – יסיקו כי הקב"ה חושש מבני
י ִֵָ 8צר ֵמ ֶה 'ֹל א ֶ
האד שמא ינצחו אותו חס וחלילה במלחמה .הא זו היא דמות הקב"ה שאנו
רוצי לצייר לפני תלמידינו? זאת ועוד :אנו מחנכי תלמידי להיות סקרני,
לנסות ולהרחיב את הידע .אנו מתארי את התקדמות הטכנולוגיה כדבר חיובי
שקורה למי האנושי .בשעה שברא האלוקי את האד אמר לה האלוקי:
+רד+
+מ ְלאֶ +את ָה<רֶ וְ ִכ ְב ָ /Nה ְ
+רבִ +
ֹאמר ָל ֶה ֱאל ִֹהי ְ#רְ +
ֶ א ָֹת ֱאל ִֹהי ַוֶ 0
" ַוי ְָבר ְ
+ב ָכל ַחָ0ה ָהר ֶֹמ ֶBת ַעל ָה<רֶ" )ש ,א ,כח( .ומבאר
+בעַ 3ה ַָ Eמיִ ְ
ְִ 8דגַת ַהְ ָ0
רמב" " :וכבשוה :נת לה כוח וממשלה באר לעשות כרצונ בבהמות
ובשרצי וכל זוחלי עפר ,ולבנות ולעקור נטוע ,ומהרריה לחצוב נחושת וכיוצא
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בזה .וזה יכלול מה שאמר ובכל האר" )ש( .כיצד נוכל לתאר עתה את מימוש
הברכה כחטא?
לעניות דעתי ,עדי ג במקרה זה לוותר על האגדה ,א שהיא מצוטטת
ברש"י ,ולהעדי על פניה את פירושו של רשב" …" :אלא לפי שצו הק' ' ְ#ר+
+מ ְלאֶ +את ָה<רֶ' )בראשית א ,כח( וה בחרו לה מקו לשבת ש ואמרו
+רבִ +
ְ
ֶ #נָפ .+לפיכ הפיצ מש בגזרתו" .על פי פירושו ,ייתכ שחטא היה
"קולקטיביות רעיונית" :לא רק שפה אחת אלא ג דברי אחדי .כדברי רד"ק:
"הסכמה אחת הייתה לה" .לא רק שלא מילאו את צו ה' להיות פזורי בעול,
ה פועלי נגד הטבע האנושי ,היות בני האד שוני זה מזה בדעותיה ,ומנסי
לכפות על הכול דעה אחת.
עבודה בכתב
בכיתות א–ב רצוי להימנע מהטלת עבודה גדולה מדי בכתב .הדרישה להביע
רגשות או דעות בכתב עלולה לגרו לתסוגה )רגרסיה( אצל התלמידי .בג
הילדי הגיעו התלמידי ליכולת מילולית גבוהה .ה מתבטאי בחופשיות,
מעריכי את גיבורי הסיפור ,דני ע חבריה וע הגננת בשעת ה"ריכוז"
בנושאי המטרידי אות ,מרבי לשוחח ,להחלי דעות ,לבקר ,לשער .כל זה
בעל פה .מוקד מדי לדרוש מה להתקרב לרמה זו בכתב .תשובותיה יהיו,
מטבע הדברי ,קצרות ,שטחיות ,בלתי ממצות ,וה עלולות להחניק אצל את
ההבעה היוצרת .הדיו בעל פה ע המורה והחברי מאפשר להגיע להבעה
עצמית מלאה ומספקת יותר מאשר הכתיבה המוגבלת והמצומצמת.
ע זאת תפקידנו ,דווקא בכיתות אלה ,להכשיר את התלמידי לקראת
עבודה בכתב .המטלות בכתב יתבצעו תחילה בכיתה :ראשית ,בניסוח משות
של התלמידי סמו לדיו  ,ולאחר מכ בדר של עבודות פתוחות יותר .כ,
כאמור לעיל ,לאחר החיבור המשות של ההספד לשרה ,אגב לימוד הפסוק
ָה ִל ְסֹ#ד ְלשָֹרָה וְ ִל ְב' ָֹת) "Aבראשית כג ,ב( ,יכתוב כל תלמיד
>בר ָ
" ַוָ0בֹא ְ
במחברתו "הספד" אישי.
חזרה ושינו
השינו הוא שיטת למידה חיונית ג בגיל הר .רק חזרה פעמי רבות על
הקטעי תבטיח הטמעת הטקסט אצל התלמידי .אול ,באמרנו "שינו " אי אנו
מתכווני לשינו הטכני ,זה המטיל על התלמיד לחזור על פסוק אחד פעמי
רבות חזרה בלתי משמעותית ,עד שייחרת בזיכרונו ,מה שנקרא בפי התלמידי
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"ללמוד בעלפה" .שינו כזה הוא משעמ ומכביד ובוודאי אי הוא מקרב אותנו
להשגת המטרה של "יאהב ללמוד תורה" .השינו צרי להיעשות בדרכי
מגוונות .בשעת הסיפור ישתמש המורה פעמי אחדות בביטוי שלדעתו חשוב
שהתלמידי יזכרו .לעתי הוא יעצור ויית לתלמידי להשלי את הפסוק ,וה
יחזרו עליו במקהלה .התלמידי יחפשו את הביטוי או את הפסוק בספר .איתור
קטע על סמ ציו הפסוק והפרק מקנה לילדי מיומנות חשובה ללימוד המקרא
בעתיד .התלמידי יעתיקו פסוק למחברותיה ויעטרו אותו לפי טעמ.
המורה יבחר בתלמידי אחדי שיקראו פסוקי חשובי בקול ר .בפעילות
זו חשוב להפעיל ג את התלמידי החלשי ,שלא תמיד מתבטאי בקול ,כדי
שייקחו חלק בחוויה השיתופית .חזרות מעי אלה מפתחות את הזיכרו  ,משמרות
את הדברי בזיכרו  ,ועושות אות ל"נכסי צא ברזל" .כדאי שהתלמידי יקראו
בקול ר .קריאה שתוקה אינה תורמת לשינו  ,ג א יש לה ,כאמור ,ער רב
כהכנה לקראת הקריאה הקולית.
בתלמוד הבבלי מסופר על ברוריה )אשת רבי מאיר( ,שמצאה תלמיד אחד
ֲר+כה
שהיה שונה בלחש" .בעטה בו ואמרה לו :כתוב 'ערוכה ושמורה בכל' ]'ע ָ
N /+מרָה' – שמ"ב כג ,ה[ ,א ערוכה היא ברמ"ח האיברי של הרי היא
ַב'ֹל ְ
משתמרת .וא לאו – אינה משתמרת" )עירובי נד ,ע"א( .ועוד מסופר ש:
"תלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר ב יעקב שהיה שונה בלחש .לאחר שלוש
שני שכח תלמודו".
ההכנה לקראת השיעור
כדי שהשיעור יתנהל באופ שהוצע לעיל ,חשוב שהמורה יתכונ אליו היטב.
תחילה יש לקבוע את היחידה הדידקטית לשיעור .במונח "יחידה דידקטית" אנו
מתכווני לקטע מ הכתוב שייתפס אצל התלמידי כיחידה שלמה .היחידה אינה
זהה בהכרח ל"פרק" או לסיפור של .גודל היחידה הלימודית אינו אחיד .לעתי
י ֶאל
<ב ָ
+מ ֵ8ית ִ
3Cל ְד ְִ ָ 7
+מ ַ
>ר ְצ ָ ִ
>ברָ ֶל ְ ְל ָ ֵמ ְ
ֹאמר ה' ֶאל ְ
פסוק אחד ,כמוַ " :וֶ 0
>ר ַ8ע ִהוא ֶח ְבר3
ַָ 7מת ָBרָה ְִ 8ק ְריַת ְ
>ר ֶא ָ) "Fבראשית יב ,א( ,או" :ו ָ
ֲ/ר ְ
ָה<רֶ א ֶ
ָה ִל ְסֹ#ד ְל ָBרָה ו ְִל ְב' ָֹת) "Aש ,כג ,ב( ,יהיה יחידת לימוד
>בר ָ
ָע ַוָ0בֹא ְ
ְֶ 8ארֶ ְ'נ ַ
לשיעור של .לעתי ייבחר כיחידת לימוד רק חלק מסיפור של המהווה יחידה
סיפורית בפני עצמה ,למשל סיפור קבלת האורחי של אברה )יח ,א–ח(.
ההמש – שיחת אברה ע המלאכי )ש ,ט–טז( – יסופר בשיעור שלאחר
מכ תו כדי חזרה מקשרת .אור היחידות יכול לגדול בהדרגה במש שנת
הלימודי.
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לש קביעת יחידה סיפורית אפשר להיעזר בחלוקה המסורתית של המקרא
לפרשיות פתוחות וסתומות 9.לעתי אפשר להסתייע ג בחלוקה לפרקי לש
קביעת יחידות לימוד .כלי עזר רב חשיבות שעשוי לסייע למורי לתכנו שיעור
הוא החוברת "תכנית להוראת פרשת השבוע" בהוצאת משרד החינו )תשנ"ח(.
לאחר שהמורה קבע לעצמו את גבולות היחידה שברצונה ללמד בשיעור
הבא ,עליו ללמוד את הפרשה כדי להגיע לידיעה רחבה ולהבנה מעמיקה .כא
עליו להיעזר בפרשני ובספרות עזר נוספת .הכנה טובה פירושה עמידה על
האפשרויות שהטקסט מזמ  ,על הקשיי הצפויי בכיתה ועל דרכי להתמודד
את ,להתכונ היטב לדרכי הצגת הסיפור ולאופני ניווט הדיו בכיתה .בעת
ההכנה לקראת השיעור יש לבחור בפרש שעל פי דבריו יוסבר הטקסט בכיתה.
רצוי לבחור בפירוש המשתלב ע התמונה הסיפורית ,מוסי לה ומשלי בה
יטיב ְֵ Bאת" )בראשית ד ,ו( רצוי להביא
פערי .כ ,למשל ,לפסוק "הֲל3א ִא ִֵ 7
את פירושו של ראב"ע )המתבאר אצל רמב" ( ,כיוו שהוא עשוי לתת לילדי
תמונה מוחשית יותר.
המורה יביא בחשבו שהסיפורי ידועי לתלמידי ,במידה זו או אחרת ,כי
את מרבית ה שמעו בג חובה או בבית מפי הוריה או בשיעורי פרשת השבוע
בתחילת שנת הלימודי .המורה ישאל את עצמה מהו המשקע שהשאירו
הסיפורי שסופרו בג בזיכרו הילדי ,וכשייגש ללמד את הסיפור מחדש ,יקבע
לעצמה מהו החידוש החווייתי שיחדש בו .א ייתכ שהמורה ייאל לתק
טעויות שכבר רווחות אצל התלמידי מה"לימוד" הקוד ,למשל "תהו ובהו" –
בלג  ,איסדר.
לאחר לימוד היחידה יבחר המורה את הפסוקי ,הביטויי ,המילי או
השמות מתו לשו המקרא שאות הוא מעוניי לשלב בהוראת הסיפור בכיתה.
כדאי לבחור רק ערכי מעטי .הקביעה חייבת להיעשות מראש ולא בצורה
מאולתרת בשעת השיעור .רצוי לסמ את הבחירה בעיפרו בספר שמלמדי
ממנו .אחרי בחירת הפסוקי ,המילי וכדומה יגבש המורה את מסגרת הסיפור
במלואה .זוהי מסגרת סיפור בסיסית ,אשר תורחב ותיבנה בשעת הסיפור בכיתה.

_____________________________________
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עצות אחדות להוראת תורה בגיל הר

על המורה להתכונ היטב לקריאה נכונה של הפסוקי ,להטעמה ולפיסוק
נכוני לפי טעמי המקרא .א יש לח מוכר לפסוקי חשובי ביחידה ,טוב יעשה
המורה א ילמד את הלח בכיתה או יכי קלטת להשמעה בכיתה .השירה תורמת
לחוויה הקולקטיבית ומסייעת לשינו  .א יש מקו לעבודה בכתב ,יכי המורה
את העבודה מראש ולא ינסח אותה ברגע האחרו ניסוח אקראי וללא שיקול דעת
מספיק .בשעת הכנת השיעורי יביא המורה בחשבו את גישת הפסיכולוגיה
ההתפתחותית ואת הפסיכולוגיה של הלמידה.
הבאתי כא רק רמזי דברי לדר הוראת ספר בראשית בכיתות א–ב ,מתו
תקווה שכל אחד מ המורי יפתח אות על פי דרכו.
יהיו הדברי לעילוי נשמת חבר ורע.
 ...לוי בר נזירא אמר כל האומר שמועה מש אומרה שפתותיו רוחשות עמו
בקבר מה טע דובב שפתי ישני ככומר הזה של ענבי שהוא זב מאיליו רבי
חנינא בר פפאי ורבי סימו 4חד אמר כהדי 4דשתי קונדיטו 4וחרנה אמר כהדי4
דשתי חמר עתיק אע"ג דהוא שתי ליה טעמיה בפומיה )ירושלמי ,ברכות פ"ב
ה"א; ד ,ע"ב(.
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