תבנית למערך שיעור במחשבת ישראל

השיעור נלקח מתוך האתר https://sites.google.com/site/howtowritequstions/home
ניתן למצוא באתר המפמ"ר שיעורים נוספים בנושאים מגוונים

הרב אלימלך בר שאול" ,מצווה ולב" ,עמ' 49-47
ימ ִּנים מֻ ְבהָ ִּקים לִּ ְשנֵׁי
ימּיּות – הַ חַ יִּים וְ הַ מַ ע ֲִּשים ְמל ְַמ ִּדים אוֹתָ נּו ,שֶׁ ֶׁי ְשנָם ַאנְ שֵׁ י פְ נִּים וְ ַאנְשֵׁ י חּוץ .וְ ִּס ָ
פְּ נִ ִ
ּומ ֻפלָש (=פָ תּוחַ ִּמ ְשנֵׁי
ִּטפּוסֵׁ י יְ סוֹד אֵׁ לֶׁהִ .איׁש הַ חּוץ – הּוא זֶׁ ה שֶׁ כֻל ֹו א ֹו רֻ ּב ֹו מֻ פְ נֶׁה כְ לַפֵׁ י ע ֹולָם חּוץ .פָ תּוחַ ְ
ּומעֵׁ בֶׁ ר ל ֹו,
צְ ָד ָדיו) לִּ ְרשּות הָ ַרּבִּ יםָ .כל ָדבָ ר גָדוֹל וְ ָקטָ ן ,שֶׁ הֵׁ ם ִּמ ְת ַרחֲ ִּשים ּבִּ ְסבִּ יבָ ת ֹו א ֹו ּבִּ ְקצֵׁ ה הָ אֹפֶׁ ק ֵׁ
מו ְֹת ִּחים אֶׁ ת סַ ְק ָרנּות ֹו עַ ד הַ גְ בּול הָ ַאחֲ רוֹן ,וְ הּוא מוֹצֵׁ א ּבָ הֶׁ ם עִּ ְניָן ָרב" ,ע ֹו ָלמוֹת" ְמל ִֵּׁאים ,וְ יו ֵֹׁתר ִּמזֶׁ הֶׁ :את
ע ֹולָמ ֹו הּוא כֻל ֹו .וְּ ַרק "פִ נָּה" ַאחַ ת אֵ ינָּּה ְּמעַ נְּ ֶינֶת אוֹתוֹ כֹל עִ ָּקר :פִ נַת נַפְּ ׁשוֹ הּוא .הּוא ָּת ִמיד הו ֶֹמה
ּומהַ מֶ ה וְּ רוֹעֵ ׁש וְּ גוֹעֵ ׁש אֵ צֶ ל הַ כֹל – וְּ אֵ ינוֹ מָּ צּוי אֵ צֶ ל עַ צְּ מוֹ .עַ ל כְ ֹתבֶׁ ת נַפְ ש ֹו ֹלא ִּנ ְראֵׁ הּו וְ ֹלא נ ְִּמ ְצ ֵׁאהּו .עִּ ם ָכל
ְּ
ּומ ְש ַתעֲשֵׁ עַ  ,וְ עִּ ם עַ צְ מ ֹו אֵׁ ינ ֹו נִּ פְ ָגש עִּ ָדן וְ עִּ ָדנִּים .הַ ְש ִּהיָה ּבִּ ְמ ִּחצַ ת נַפְ ש ֹו ְמ ִּטי ָלה
הָ ע ֹולָם הַ ִּמזְ ַדמֵׁ ן ל ֹו הּוא נִּפְ ָגש ִּ
עָ לָיו ִּש ֲעמּום ,וְ הּוא ּבו ֵֹׁרחַ הֵׁ ימֶׁ ּנּו ּבְ ָכל כֹח ֹו ְּורצוֹנ ֹוִּ .איש זֶׁ ה ַו ַדאי שֶׁ הּוא ָרחוֹק לְ פִּ י מַ צָ ב ֹו ִּמ ִּמפְ ֶׁנה ֶׁשל ְתשּובָ ה
– ִּמפְ נֵׁי שֶׁ הּוא ָרחוֹק ִּמּנַפְ ש ֹו .וְ אֵׁ ין הַ ְתשּובָ ה ְמצּויָה ֶׁאלָא ּבְ ִּמי שֶׁ מָ צּוי אֵׁ צֶׁ ל נַפְ ש ֹו .וַ אֲ פִּ לּו הּוא ּבֵׁ ן תו ָֹרה,
ָאדם שֶׁ תו ָֹר ָתן ִּמּבַ חּוץ וְ ֵׁאינָּה
אֶׁ פְ שָ ר שֶׁ הּוא מֵׁ אֵׁ לֶׁה שֶׁ ֲעלֵׁיהֶׁ ם נֶׁאֱ מַ ר'" :וְ לֵׁב כְ ִּסילִּ ים ֹלא ֵׁכן' – אֵׁ לּו ּבְ נֵׁי ָ
לּוחית שֶׁ ל תו ָֹרה" (שם) .תו ָֹרת ֹו
ִּמּבִּ פְ נִּים"(לקוטי מדרשים ,בית המדרש ,חדר חמישי )162 ,וְ ָלכֵׁן אֵׁ ין ּב ֹו "ל ְַח ִּ
יְ בֵׁ שָ ה ִּמשּום שֶׁ ּנַפְ ש ֹו יְ בֵׁ שָ ה .תו ָֹרת ֹו ֹלא ִּנ ְספְ גָה ּבְ נַפְ ש ֹו ,וְ נַפְ ש ֹו ֹלא טָ בְ לָה ּבְ תו ָֹרת ֹו .עַ ל ִּמפְ ַתן הַ ּנֶׁפֶׁ ש נ ְִּשאֲ ָרה
וְ ֹלא נִּ כְ נְסָ ה פְ נִּימָ ה.
לּוטין .הּוא ,עִּ ָקר ֹו ּבִּ פְ נִּים וְ ַרק גּופ ֹו נוֹטֶׁ ה לַחּוץ .הּוא ֵׁמהֵׁ יכָל ֹו
בְּ ַרם ִאיׁש הַ פְּ נִ ים הּוא ִטפּוס ׁשוֹנֶה לַחֲ ִ
נִּימי אֵׁ ינ ֹו יוֹצֵׁ א .וְ גַם ּבְ צֵׁ את ֹו לִּ פְ ָר ִּקים ְרחו ִֹּקים – ְיצִּ יַאת ִּמ ְקצָ ת ֹו ִּהיא ,וְ ַרק דֶׁ ֶׁרְך ע ֲַראי .כֻל ֹו ְמ ֻכּנָס
הַ פְ ִּ
ּבִּ ְרשּות הַ י ִָּחיד שֶׁ ל ֹו ,וְּ אֵ ין לוֹ ִש ְּמחָּ ה גְּ דוֹלָּה מֵ אֲ ֶׁשר הֱ יוֹתוֹ אֵ צֶ ל עַ צְּ מוֹ ,וְּ אֵ ין ׁשּום דָּ בָּ ר ְּמעַ נְּ יֵן אוֹתוֹ יו ֵֹתר
מֵ אֲ ֶׁשר נַפְּ ׁשוֹ הּוא .בָּ ּה הּוא רוֹאֶ ה אֶ ת עוֹלָּמוֹ וְּ ִה ֵנה הּוא כֹה גָּדוֹל וְּ עָּ ִׁשיר .וְֹּלא זוֹ בִ ְּלבַ ד ֶׁשאֵ ין עוֹלָּם ַהחּוץ זָּר
ּוצ ָּללָּיו.
לוֹ ,אֶ לָּא ֶׁש ִמתוְֹך נַפְּ ׁשוֹ וְּ דֶ ֶרְך נַפְּ ׁשוֹ הּוא רוֹאֶ ה אֶ ת כָּל הָּ עוֹלָּם כֻּלוֹ בִ ְּׁשלַל צְּ בָּ עָּ יו ,בְּ ָּכל אוֹרו ָֹּתיו ְּ
ּומ ְשמָ ע ,הֲ ֵׁריהֶׁ ם ְממ ָֹר ִּקיםְ ,מחֻ ָד ִּדים
חּושים שֶׁ הֵׁ ם ְקרוֹבִּ ים ַלּנֶׁפֶׁ ש ,וְ אֵׁ ינָם ְס ָתם הֶׁ פְ ֵׁקר לְ ָכל מַ ְראֶׁ ה ִּ
ִּ
ּוממ ָֹר ִּטים ּבְ יוֹתֵׁ ר ,וְ הַ ּנֶׁפֶׁ ש ִּמ ְתלַּבֶׁ שֶׁ ת ּבָ הֶׁ ם ּומַ כְ פִּ ילָה אֶׁ ת כֹחָ ם פִּ י ַכמָ ה.
ְ
ָאדם זֶׁ ה שֶׁ הּוא מָ צּוי ָקרוֹב אֵׁ צֶׁ ל נַפְ ש ֹו ,אֲ פִּ לּו ִּאם נִּפְ ְרמּו (=נִּפְ ְתחּו) ְקרּומֵׁ י נַפְ ש ֹו מֵׁ חֲ ַמת ְס ִּטיוֹת ֶׁשל ֵׁדעוֹת
וְ ָ
ּובאו ָֹתם
ּומַ ע ֲִּשים ,וַאֲ פִּ לּו ִּאם חָ לּו ּבָ הֶׁ ם ְק ָרעִּ ים ְרצִּ י ִּניִּים ,אֵׁ צֶׁ ל נַפְ ש ֹו הּוא .וְ ָלכֵׁן י ְַרגִּ יש ִּמיָד ּבְ או ָֹתן פְ ִּרימוֹת ְ
ְק ָרעִּ ים ,וְ הּוא יִּזְ ַדעֲזַ ע עֲמֻ קוֹת נ ֹו ַכח תוֹפָ עוֹת אֵׁ לֶׁה שֶׁ יֵׁש ּבָ הֶׁ ם ִּאיּום לְ מַ ֹפלֶׁת רּוחָ נִּית ,סוֹפ ֹו לִּ ְצֹלל לְ תוְֹך
ִּימית ,כְ ֵׁדי אֲ רּו ָכה ּומַ ְרפֵׁ א עַ ד ִּאחּוי וְ הַ ְשלָמָ ה.
מַ עֲמַ ֵׁקי נַפְ ש ֹו ּולְ הַ עֲלוֹת ִּמת ֹוכָם חַ יּות פְ נ ִּ

איש הפנים ואיש החוץ – הרב אלימלך בר שאול (בתוך :פרק ראשון ,אדם מחפש משמעות)

נושא השיעור
נכתב ע"י

שפרה אדלר
קהל היעד
כיתות י'  /י"א בממ"ד
משך השיעור
 45דק' ( 5דק' ראשונות התארגנות וקריאת שמות)...
ניסוח
המקור.

הנקודות

המרכזיות

של ישנם שני סוגי אנשים .איש הפנים קרוב לעצמו ולתשובה בעוד שאיש החוץ רחוק ממנה .איש החוץ
מתעניין בעולמות אחרים ורחוקים רק לא בעולמו הפנימי.

לימוד מקדים של
המקור הנלמד
ניסוח החידוש של המקור

ניסוח הנקודות הרלוונטיות
שבמקור לעולמם של התלמידים

עזרים

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

ההבדל בין סוגי האנשים – עד כמה אנשי הפנים קרובים אל נפשם וחווים את עצמם .יש סוג של
אנשים שנמשך אל לימודי האמונה וההתבוננות העצמית ,ואילו סוג אחר של אנשים שלא חשים צורך
בהתעמקות שכזו.
האם אני איש פנים או איש חוץ? מה בחיי מסמל התנהגות של איש פנים ומה של איש חוץ? האם
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?

בשלב ראשון לקרוא יחד את המקור ולהסביר.
לאחר מכן כל בת תכתוב במחברת הגדרה לאיש הפנים והגדרה לאיש החוץ ,ותכתוב יתרון וחסרון
לכל דמות.
בשלב שני  -מתודה – לצייר על הלוח קו ארוך שבקצהו האחד כתוב 'איש פנים' ובקצהו האחר 'איש
חוץ' ,לבקש מהבנות לבוא ולסמן על הציר על הלוח איפה הן חושבות שהן יושבות .האם הן יותר אנשי
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.

כיצד העזרים הדידקטיים מסייעים המתודה תפקידה לגרום לתלמידה לנסות ולבחון את עצמה ,כיצד היא מקיימת דיאלוג עם נפשה .כל
לקישור בין הנקודות הרלוונטיות 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
שבמקור לעולמו של התלמיד?
לתלמידה לקיים ביר ור עם עצמה ועם עולמה הפנימי ,דבר שיש בו חשיבות רבה במסגרת לימודי
מחש"י.
נקודות לדיון במהלך השיעור

שאלת הפנמה שעשוייה להופיע במבחן ,לאור השיעור

האם נכון להיות איש פנים או איש חוץ? מה היתרונות והחסרונות בכל דמות? מהן נטיותינו
הטבעיות? האם מי שמגדירה את עצמה כאיש חוץ אכן רחוקה יותר מהתשובה? כיצד המקור של איש
הפנים ואיש החוץ מתקשר ללימודי אמונה? האם מי שמגדירה את עצמה כאיש חוץ צריכה ללמוד
אמונה? מרגישה צורך בלימוד? וכו'.
עפ"י הרב בר שאול קיימים שני סוגי אנשים .הגדירי כל סוג.
א.
כתבי יתרון אחד וחסרון אחד לכל אחד מסוגי האנשים.
ב.
מתי בחייך את מוצאת את עצמך יותר כאיש פנים ומתי יותר כאיש חוץ?
ג.
עם איזו דמות את מזדהה יותר? מדוע?

