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לימוד מקדים של 
 המקור הנלמד

 
ניסוח הנקודות המרכזיות של 

 המקור.

 
ישנם שני סוגי אנשים. איש הפנים קרוב לעצמו ולתשובה בעוד שאיש החוץ רחוק ממנה. איש החוץ 

 מתעניין בעולמות אחרים ורחוקים רק לא בעולמו הפנימי.

 
 ניסוח החידוש של המקור

ה אנשי הפנים קרובים אל נפשם וחווים את עצמם. יש סוג של עד כמ –ההבדל בין סוגי האנשים 
אנשים שנמשך אל לימודי האמונה וההתבוננות העצמית, ואילו סוג אחר של אנשים שלא חשים צורך 

 בהתעמקות שכזו.

 
 

ניסוח הנקודות הרלוונטיות 
 שבמקור לעולמם של התלמידים

 
גות של איש פנים ומה של איש חוץ? האם האם אני איש פנים או איש חוץ? מה בחיי מסמל התנה

העולם מתחלק לפי אנשי פנים ואנשי חוץ? האם אותו אדם יכול להיות גם איש פנים וגם איש חוץ? 
 כיצד הדברים באים לידי ביטוי? איך אני חווה את עצמי?

 
 

 עזרים

 
 

תיאור עזרים דידקטיים )מתודה/ 
 סיפור/ סרט וכד'(

 קור ולהסביר.בשלב ראשון לקרוא יחד את המ
לאחר מכן כל בת תכתוב במחברת הגדרה לאיש הפנים והגדרה לאיש החוץ, ותכתוב יתרון וחסרון 

 לכל דמות.
לצייר על הלוח קו ארוך שבקצהו האחד כתוב 'איש פנים' ובקצהו האחר 'איש  –מתודה  -בשלב שני 

יושבות. האם הן יותר אנשי חוץ', לבקש מהבנות לבוא ולסמן על הציר על הלוח איפה הן חושבות שהן 
 פנים או חוץ?

בהמשך, לפי התפתחות הדיון הכיתתי אפשר לחלק דפים ולבקש מכל בת לחשוב ולכתוב מתי היא 
 יותר איש פנים ומתי יותר איש חוץ.

ִניִמּיּות ים – פְּ ים ַהַחיִּ ים ְוַהַמֲעשִּ יֶׁ , אֹוָתנּו ְמַלְמדִּ י ְשָנםשֶׁ ים ַאְנשֵׁ י ְפנִּ ים. חּוץ ְוַאְנשֵׁ יָמנִּ ים ְוסִּ י ֻמְבָהקִּ ְשנֵׁ  לִּ

י פּוסֵׁ ה ְיסֹוד טִּ לֶׁ ה הּוא – ַהחּוץ ִאיׁש. אֵׁ ֻכלוֹ  זֶׁ ה ֻרּבוֹ  אוֹ  שֶׁ י ֻמְפנֶׁ י ָפתּוחַ )= ּוְמֻפָלש ָפתּוחַ . חּוץ עֹוָלם ְכַלפֵׁ ְשנֵׁ  מִּ

ְרשּות( ְצָדָדיו ים לִּ ם, ְוָקָטן ָגדֹול ָדָבר לכָ . ָהַרּבִּ הֵׁ ים שֶׁ ְתַרֲחשִּ יָבתוֹ  מִּ ְסבִּ ה אוֹ  ּבִּ ְקצֵׁ ק ּבִּ ר ָהֹאפֶׁ בֶׁ עֵׁ , לוֹ  ּומֵׁ

ים ת מֹוְתחִּ א ְוהּוא, ָהַאֲחרֹון ַהְגבּול ַעד ַסְקָרנּותוֹ  אֶׁ ם מֹוצֵׁ ְנָין ָּבהֶׁ ים" מֹותעֹולָ , "ָרב עִּ ר, ְמלֵׁאִּ ה ְויֹותֵׁ זֶׁ ת: מִּ  אֶׁ

ַרק.  ֻכלוֹ  הּוא עֹוָלמוֹ  ֶיֶנת ֵאינָּּה ַאַחת" ִפנָּה" וְּ ַענְּ ׁשוֹ ִפַנת: רִעקָּ  ֹכל אוֹתוֹ מְּ ִמיד הּוא. הּוא ַנפְּ  הוֶֹמה תָּ

הַ  רוֵֹעׁש ֶמהּומְּ גוֵֹעׁש וְּ ֵאינוֹ  – ַהֹכל ֵאֶצל וְּ צּוי וְּ מוֹעַ  ֵאֶצל מָּ ת ַעל. צְּ הּו ֹלא ַנְפשוֹ  ְכֹתבֶׁ ְראֵׁ הּו ְוֹלא נִּ ְמְצאֵׁ ם. נִּ  לכָ  עִּ

ן ָהעֹוָלם ְזַדמֵׁ ְפגָ  הּוא לוֹ  ַהמִּ עַ  שנִּ ְשַתֲעשֵׁ ם, ּומִּ ינוֹ  ַעְצמוֹ  ְועִּ ְפגָ  אֵׁ ָדן שנִּ ים עִּ ָדנִּ ָיה. ְועִּ ַצת ַהְשהִּ ְמחִּ יָלה ַנְפשוֹ  ּבִּ  ְמטִּ

עֲ  ָעָליו חַ  ְוהּוא, מּוםשִּ ּנּו ּבֹורֵׁ ימֶׁ יש. ּוְרצֹונוֹ  ֹכחוֹ  לְּבכָ  הֵׁ ה אִּ הּוא ַוַדאי זֶׁ י ָרחֹוק שֶׁ ְפנֶׁ  ַמָצבוֹ  ְלפִּ מִּ ל המִּ  ְתשּוָבה שֶׁ

י – ְפנֵׁ הּוא מִּ ַּנְפשוֹ  ָרחֹוק שֶׁ ין. מִּ ָלא ְמצּוָיה ַהְתשּוָבה ְואֵׁ י אֶׁ ָמצּוי ְּבמִּ ל שֶׁ צֶׁ לּו. ַנְפשוֹ  אֵׁ ן הּוא ַוֲאפִּ , תֹוָרה ּבֵׁ

ְפָשר הּוא אֶׁ אֵׁ  שֶׁ המֵׁ ם לֶׁ יהֶׁ ֲעלֵׁ ב': "נֱֶׁאַמר שֶׁ ים ְולֵׁ ילִּ לּו – 'ןכֵׁ  ֹלא ְכסִּ י אֵׁ תֹוָרָתן ָאָדם ְּבנֵׁ ַּבחּוץ שֶׁ יָנּה מִּ  ְואֵׁ

ים ְפנִּ ּבִּ ן (162, חמישי חדר, המדרש בית, מדרשים לקוטי")מִּ ין ְוָלכֵׁ ית" ּבוֹ  אֵׁ ל ַלְחלּוחִּ  תֹוָרתוֹ  .(שם" )תֹוָרה שֶׁ

ָשה שּום ְיבֵׁ ַּנְפשוֹ  מִּ ָשה שֶׁ ְסְפָגה ֹלא תֹוָרתוֹ . ְיבֵׁ ְפַת  ַעל. ְּבתֹוָרתוֹ  ְבָלהטָ  ֹלא ְוַנְפשוֹ , ְּבַנְפשוֹ  נִּ ש ןמִּ ְשֲאָרה ַהּנֶׁפֶׁ  נִּ

ְכְנָסה ְוֹלא יָמה נִּ  .ְפנִּ

ַרם ָקרוֹ , הּוא .ַלֲחלּוִטין ׁשוֶֹנה ִטפּוס הּוא ִניםַהפְּ  ִאיׁש בְּ ים עִּ ְפנִּ ה גּופוֹ  ְוַרק ּבִּ יָכלוֹ  הּוא. ַלחּוץ נֹוטֶׁ הֵׁ  מֵׁ

י ימִּ ינוֹ  ַהְפנִּ א אֵׁ אתוֹ  ְוַגם. יֹוצֵׁ ים ְּבצֵׁ ְפָרקִּ ים לִּ יַאת – ְרחֹוקִּ ְקָצתוֹ  ְיצִּ יא מִּ ְך ְוַרק, הִּ רֶׁ  ְמֻכָּנס ֻכלוֹ . ֲעַראי דֶׁ

ְרשּות יד ּבִּ לוֹ  ַהָיחִּ ֵאין ,שֶׁ ה לוֹ וְּ חָּ דוֹלָּה ִשמְּ מוֹ עַ  ֵאֶצל ֱהיוֹתוֹ ֵמֲאֶׁשר גְּ ֵאין, צְּ בָּ  ׁשּום וְּ ֵין רדָּ ַענְּ  יוֵֹתר אוֹתוֹ מְּ

ׁשוֹ ֵמֲאֶׁשר ּה. הּוא ַנפְּ מוֹ ֶאת רוֶֹאה הּוא בָּ ִה  עוֹלָּ דוֹל ֹכה הּוא הנֵ וְּ ִׁשיר גָּ עָּ ֹלא. וְּ ַבד זוֹ  וְּ ר ַהחּוץ עוֹלָּם ֶׁשֵאין ִבלְּ  זָּ

א, לוֹ ׁשוֹ ֶׁשִמתוְֹך ֶאלָּ ֶדֶרְך ַנפְּ ׁשוֹ וְּ ל ֶאת רוֶֹאה הּוא ַנפְּ עוֹלָּם כָּ ַללבִ  כֻּלוֹ הָּ יו ׁשְּ עָּ בָּ כָּ , צְּ יו לבְּ יו אוֹרוֹתָּ לָּ לָּ  .ּוצְּ

ים ם חּושִּ הֵׁ ים שֶׁ ש ְקרֹובִּ פֶׁ יָנם, ַלּנֶׁ ר ְסָתם ְואֵׁ ְפקֵׁ ה לְלכָ  הֶׁ ְשָמע ַמְראֶׁ ם, ּומִּ יהֶׁ ים ֲהרֵׁ ים, ְמֹמָרקִּ  ְמֻחָדדִּ

ים ר ּוְמֹמָרטִּ ש, ְּביֹותֵׁ ת ְוַהּנֶׁפֶׁ שֶׁ ְתַלּבֶׁ ם מִּ יָלה ָּבהֶׁ ת ּוַמְכפִּ י ֹכָחם אֶׁ  .ָמהכַ  פִּ

ה ְוָאָדם הּוא זֶׁ ל ָקרֹוב ָמצּוי שֶׁ צֶׁ לּו, ַנְפשוֹ  אֵׁ ם ֲאפִּ ְפְרמּו אִּ ְפְתחּו)= נִּ י( נִּ ֲחַמת ַנְפשוֹ  ְקרּומֵׁ יֹות מֵׁ ל ְסטִּ עֹות שֶׁ  דֵׁ

ים לּו, ּוַמֲעשִּ ם ַוֲאפִּ ם ָחלּו אִּ ים ָּבהֶׁ ים ְקָרעִּ יִּ ינִּ ל, ְרצִּ צֶׁ ן. הּוא ַנְפשוֹ  אֵׁ יש ְוָלכֵׁ ָיד ַיְרגִּ ימֹות ְּבאֹוָתן מִּ  ּוְבאֹוָתם ְפרִּ

ים ְזַדֲעַזע ְוהּוא, ְקָרעִּ ה תֹוָפעֹות נֹוַכח ֲעֻמקֹות יִּ לֶׁ יֵׁש אֵׁ ם שֶׁ יּום ָּבהֶׁ ית ְלַמֹפלֶׁת אִּ ְצֹלל סֹופוֹ , רּוָחנִּ  ְלתֹוְך לִּ

י תֹוָכם ּוְלַהֲעלֹות ַנְפשוֹ  ַמֲעַמקֵׁ ית ַחיּות מִּ ימִּ י, ְפנִּ א ֲארּוָכה ְכדֵׁ חּוי ַעד ּוַמְרפֵׁ  .ָלָמהְוַהְש  אִּ
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כיצד העזרים הדידקטיים מסייעים 
לקישור בין הנקודות הרלוונטיות 

 שבמקור לעולמו של התלמיד?
 

 
לגרום לתלמידה לנסות ולבחון את עצמה, כיצד היא מקיימת דיאלוג עם נפשה. כל המתודה תפקידה 

בת צריכה להתמודד עם חשיבה על מקומה הנפשי. העניין הזה מעורר חיבור עם המקור הנלמד כיוון 
שהוא הופך להיות רלוונטי עבור כל תלמידה שבאה לכתוב את שמה על הלוח, ובנוסף הוא גורם 

ור עם עצמה ועם עולמה הפנימי, דבר שיש בו חשיבות רבה במסגרת לימודי לתלמידה לקיים ביר
 מחש"י.

 
 נקודות לדיון במהלך השיעור

האם נכון להיות איש פנים או איש חוץ? מה היתרונות והחסרונות בכל דמות? מהן נטיותינו 

של איש  הטבעיות? האם מי שמגדירה את עצמה כאיש חוץ אכן רחוקה יותר מהתשובה? כיצד המקור

הפנים ואיש החוץ מתקשר ללימודי אמונה? האם מי שמגדירה את עצמה כאיש חוץ צריכה ללמוד 

 אמונה? מרגישה צורך בלימוד? וכו'.

 
 שעשוייה להופיע במבחן, לאור השיעור פנמההשאלת 

  .סוג כל הגדירי. אנשים סוגי שני קיימים בר שאול הרב י"עפ .א

  .האנשים מסוגי אחד לכל אחד וחסרון אחד יתרון כתבי .ב

   ?חוץ כאיש יותר ומתי פנים כאיש יותר עצמך את מוצאת את בחייך מתי  .ג

    ?מדוע? יותר מזדהה את דמות איזו עם  

 
 


