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6 ממוקדים במושגים
ערכת מד״ל

מטיילים בשביל ההלכה
שלפיה  מוטעית  תפיסה  ישנה 
להלכה אין עקרונות, וכל רב פוסק 

בדרך אחרת

מה המקור לתפיסה זו? 

איך משרשים אותה? 

איך מפתחים חשיבה הלכתית? 

מהם 'מושגי בסיס' ו'מושגי תוכן'?

איך מלמדים אותם?

באלפון  משתמשים  כיצד 
המושגים? 

י
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רבים  תלמידים  יש  דינה  מלמדת  שבו  הספר  בבית 
הבאים מבתים שאינם שומרים תורה ומצוות. באחד 
משיעורי ההלכה אמר אחד התלמידים: 'ההלכה אינה 
קבועה. רב אחד אומר שצריך לנהוג כך ורב אחר אומר 
שרוצים  מה  לעשות  אפשר  אז  אחרת.  לנהוג  שצריך 

ונמצא כבר רב שיתיר'.
  

~ בביתו של שמעון מקפידים לחגוג את המימונה בכל 
שנה אך בליל הסדר לא אוכלים מצה שמורה; 

גג  ~ בבית משפחת לוי הוסיפו מעל מרפסת הסוכה 
את  לקשט  הסוכות  בחג  מקפידים  הם  כי  אף  קבוע, 

הסוכה ולאכול בה את כל סעודות החג; 

~ שירה קונה בכל שנה תחפושת חדשה לילדיה אך 
לא מביאה אותם לשמוע את קריאת המגילה בפורים.

נקודות לדיון

< מה חשיבותם של המנהגים? עד כמה חשוב לחנך 
לשמירת המנהג?

< מהו המקור לתפיסה המוטעית בקרב תלמידיה של 
דינה ובקרב אנשים רבים?

לוי  ומשפחת  שמעון  משפחת  בין  המשותף  מה   >
בתפיסת ההלכה?

לדעתכם  ממה  דומים?  במקרים  נתקלתם  <האם 
נובעת טעות זו?

מושגים ועקרונות בחינוך
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לכאורה, יהודים טובים רבים מעדיפים להיות 'מיסטר 
הם  שאליהם  והמנהגים  המצוות  את  לקיים   – נוח' 
יותר, אולם גם התפיסה הזאת שגויה; הם  מתחברים 
לא מספיק מבינים את מורכבות ההלכה - מה ההבדל 
בהלכה  מיוחדות'  'נסיבות  מהן  ו'מנהג',  'דין'  בין 
מושגים  הבנת  כי  נראה  הפסיקה.  נקבעת  שלפיהן 
של  והראייה  התפיסה  את  לשנות  יכולה  בסיסיים 

ההלכה.

< מה דעתכם על דברים אלה?

בגיבוש  תסייע  הבסיסיים  המושגים  הבנת  כיצד 
תפיסה נכונה של ההלכה? הביאו דוגמאות.

לסיכום: ידיעת המושגים תורמת לתפיסה נכונה של 
ההלכה.
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המורה יוסף יצחק מצביע על קושי בהוראת הלכה: 'בהלכה 
בזכירתם.  מתקשים  והתלמידים  פרטים  הרבה  כך  כל  יש 

כיצד אפשר ללמד הלכה? 

נקודות לדיון:
< דרגו מ-1-10 עד כמה אתם מזדהים עם הקושי שהעלה 

המורה.
< הציעו רעיונות לפתרון הבעיה.

תרגיל:
לפניכם רשימת מילים. התבוננו בה למשך 20 שניות ולאחר 

מכן כסו את הרשימה ונסו להיזכר בכמה שיותר מילים: 
שואב אבק, ארון הקודש, תנור, דשא, בית, ספר, פרה, 

ילד, בית כנסת, חוויה, עיניים, מיטה, שולחן, 
< כמה מילים הצלחתם לזכור?

< באיזו אסטרטגיה השתמשתם?
זמן,  אחת הדרכים ללמידה משמעותית שנשארת לאורך 
מערכת  אליו  ולקשר  ידע  בגוף  להשתמש  היכולת  היא 
מושגים מתאימה. למשל: כלי מטבח, מקצועות, מאכלים 

וכדומה.
נקודות לדיון:

< מדוע חשובה הבקיאות במושגי ההלכה?
< כיצד המושגים מסייעים ביישום ההלכה?

< האם לדעתכם המושגים צריכים להילמד בכפוף לגוף ידע 
או במנותק ממנו. הסבירו.

ולמערכת  מרכזיים  לרעיונות  ההלכות  קישור  לסיכום: 
מושגים, תורמת להבנה משמעותית של ההלכה ומקלה על 

הבקיאות ויכולת הזיכרון.
המושגים  מערכת  מהי  כתבו  בהלכה.  נושא  בחרו  משימה: 
שלו, ודונו כיצד מערכת מושגים זו תורמת להבנה ולזכירה 

של פרטי ההלכות.

מושגים כדי לזכור
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משפחות  אצל  אנשים  קבוצת  התארחה  בשבת 
בליל שבת נשמעה דפיקה על דלת מארגן  הקהילה. 
הוא  קרה?'  'מה  נבוכים.  נכנסו  חבר'ה  וכמה  האירוח 
שלכם?'  המארחים  אצל  אוכלים  אינכם  'מדוע  שאל, 
בשפה רפה הם ענו שבעל הבית עמד לעשות קידוש 
או  לצאת  רוצים  'אתם  ושאל:  אליהם  פנה  הוא  ואז 

שאני אוציא אתכם?'. הם העדיפו לצאת לבד...
  

על  לעתים  נשענת  ההלכתית  השפה  וברצינות... 
מושגים פנימיים שאינם מוכרים למי שלא אמון עליה. 
יפחת  גם  כך  מושגים  יותר  יכירו  שהתלמידים  ככל 

הניכור ותגבר הנגישות לידע ההלכתי.

מילים  כמה  בסעיף  ובדקו  הלכה  ספר  פתחו  תרגיל: 
או ביטויים אינם ברורים לתלמידים. כמה מתוכם הם 

מושגים? מהי המסקנה?
  

שאלה לדיון:

< האם אתם חושבים ששימוש בשפה מרגיל חשיבה? 
הביאו דוגמה.

נסכם: הבנת מושגים נחוצה להבנת שיח הלכתי או 
מקור הלכתי.

מושגים כדי להבין
ולדבר בשפה הלכתית
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לפניכם רשימת מילים: שהות, שניים מקרא ואחד 
תרגום, לפשפש, בדיעבד, דאוריתא, הכשרת בשר.

< מיינו בין ביטויים ומילים למושגים הלכתיים.

< אמרו משפט על כל מושג הלכתי.

< הגדירו את המושגים ההלכתיים.

< הציעו לכל מושג מושגים קשורים.

תלמידי  יוכלו  לדעתכם  כמה  עד  למחשבה:  שאלה 
כיתתכם לבצע משימה זו?

  

מה ההבדל בין הבנת ביטויים ומילים  למושגים?

לביטוי יש משמעות והגדרה מצומצמת ואילו הגדרת 
המושג תהיה רחבה יותר, ובהקשר ההלכתי תהיה לו 

גם השלכה הלכתית.

ובדקו מהי ההשלכה ההלכתית של  < חזרו לרשימה 
המושגים ומהי ההגדרה המצומצמת של הביטויים. 

< מיינו את המושגים ההלכתיים לשתי קבוצות ונסו 
לתת להן שם.

לשתי  המושגים  ממוינים  והליכות'  'הלכות  בספר 
קבוצות )לכל קבוצה צבע נפרד( - האם המיון שלכם 

תואם את שתי הקבוצות בספר?
  

בסיס או תוכן?
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'מצוות  – מושגים כלליים בהלכה, כמו  'מושגי בסיס' 
והליכות' צבועים  'הלכות  עשה שהזמן גרמה'. בספר 

מושגים אלה בצבע כחול.

– מושגים הקשורים לתוכן מסוים, כמו  'מושגי תוכן' 
צבועים  והליכות'  'הלכות  בספר  מינים'.  'ארבעה 

מושגים אלה בצבע אדום.

הערה חשובה: בכיתות נמוכות לא נבדיל בין מושגי 
ה'  מכיתה  'מושגים'.  כולם  את  ונכנה  ותוכן  בסיס 

ומעלה ניתן להבחין בין שני סוגי המושגים.
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שאלה לדיון:

שני אנשים הגיעו לרב עם שאלה דומה - האם ייתכן שהרב 
יפסוק לכל אחד מהם פסיקה שונה? הסבירו!

  

פסק ההלכה מתבסס על מושגי בסיס, והוא יכול להשתנות 
על  לדבר  התירו  מצווה  לצורך  למשל:  לנסיבות.  בהתאם 
מה   - המצווה  במעמד  תלוי  גם  הפסק  בשבת.  חול  ענייני 
למשל,  כך  התורה.  מן  שאסור  ממה  שונה  מדרבנן  שאסור 
אבל  מהתורה  מלאכה  לעשות  לנוכרי  לומר  אסור  בשבת 
מותר לומר לנוכרי במקרה שאיסור המלאכה הוא מדרבנן. 
הפסק יכול להשתנות גם בהתאם למעמד מקיים המצווה - 

האם הוא קטן, גדול וכדומה. 
  

למבחן.  איחרה  למורות  במכללה  הלומדת  תלמידה 
שכאשר  בכך  איחורה  את  הסבירה  היא  לבסוף  כשהגיעה 
ליד  הייתה  ולא  בבית  אחד  אף  היה  לא  בבוקר,  התעוררה 
מיטתה נטלה. לכן היא חיכתה במיטתה עד שמישהו יחזור 

הביתה ויביא לה נטלה...

שאלה לדיון:

בסיס  מושג  איזה  ההלכה?  לפי  נכון  נהגה  התלמידה  האם 
נוכל לתרום לה כדי שתוכל להתנהל נכון יותר?

מושגי בסיס כדי
לדעת ליישם
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ומה נעשה בכיתה?

לילדים  מקנה  מושגים  ידיעת  דוד,  המורה  לדעת 
נוספים.  במקרים  גם  ההלכה  של  יישום  יכולת 
הוצאה  ליישם את ההלכה במלאכת  ניתן  לא  למשל, 
מהי  עקירה  מהי  הנחה,  מהי  הוצאה,  מהי  הבנה  ללא 
הלכתית  להבנה  ועוד.  בחיפה....(  לא  )זה  כרמלית 
מעמיקה חשוב לדעת גם שהמטלטל ברשות הרבים 
מן  ופטור  מדרבנן  אסור  בכרמלית  התורה,  מן  חייב 
הנתונים  ניתוח  לאחר  מותר.  היחיד  וברשות  התורה 
הנסיבות  ידיעת  ההלכה.  מהי  לראות  ניתן  במקרה 
ההלכתיות עשויה להביא לשינוי בפסיקת ההלכה בין 

מקרה למקרה.

שאלה למחשבה: כמה מושגי בסיס וכמה מושגי תוכן 
תוכלו למצוא בדבריו של המורה דוד?
  

מושגים כדי לדעת לשאול
ולהצליח ליישם
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לדעתה,  ספר.  בבית  הלכה  מלמדת  רחל  המורה 
במקרה של שאלה הלכתית הפוסק צריך לראות את 
לפסוק.  וכך  הנסיבות  היו  מה  לברר  או  החיוב  דרגת 
לכן, כאשר הלומד מבין את מארג המושגים, הוא יכול 

לנסח שאלה מושכלת לרב.

יציג  שהתלמיד  חשוב  לרב  מושכלת  שאלה  בניסוח 
את מארג המושגים הקשורים לשאלה כמו - האם יש 
'קטן',  עבור  בפעולה  מדובר  האם  מיוחדות',  'נסיבות 

האם מדובר באיסור 'דאורייתא' או 'דרבנן' ועוד.

מקרים  לנתח  מסייעת  המושגים  ידיעת  נסכם: 
וליישום ההלכה.
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כל  בפתיחת  ו.  בכיתה  הלכה  מלמד  יעקב  המורה 
מהם  לומר  מהם  ומבקש  לתלמידים  פונה  הוא  נושא 
'הלכות  בספר  הנלמד,  בפרק  ה'אדומים'  המושגים 
חוזרים  מושגים  אילו  בודקים  התלמידים  והליכות'. 
שוב ושוב וכך מגלים בעצמם את המושגים המרכזיים 
הם  המורה,  אומר  לפעמים,  ביניהם.  הקשרים  ואת 
כגון  קטגוריות,  לפי  המושגים  את  יחד  ממיינים 

מושגים הקשורים בזמן, באופן הביצוע או במקום. 

המושג  את  לכתוב  מהתלמידים  מבקש  הוא  לסיום 
והגדרתו במדור 'יש לי מושג' שבמחברת המכוונת.

שאלות לדיון:

< מה דעתכם על המתודה של המורה יעקב?

מקום  ומה  ההלכה,  לזכירת  המיפוי  מסייע  איך   >
האיורים במיפוי?

< מהו המקום של מושגי התוכן ומושגי הבסיס בהבנת 
ההלכה?

לי  'יש  המושגים  בדפי  משתמשים  אתם  גם  האם   >
מושג' במחברת המכוונת? שתפו.

ידי  על  היא  ולזכירה  להבנה  הדרכים  אחת  נסכם: 
'מיפוי מושגים'.

מה נעשה בשטח?
איתור ומיפוי מושגי תוכן
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נמפה כעת את הלכות הקושר והמתיר בשבת )'הלכות והליכות' 
חלק ב, פרק טו(

< מהם מושגי התוכן בהלכות אלה? )המושגים הצבועים באדום(. 

< אילו מושגים חוזרים על עצמם? )'קשר של קיימא', 'קשר של 
אומן', 'קשר עניבה'(.

נבנים  וסביבם  המושגים החוזרים הם המושגים המרכזיים 
המושגים  הבנת  הפרטיים.  והדינים  הכלליים  העקרונות 

מסייעת ליישם את ההלכה ולזכור את פרטי הדינים.

< מהן גדרי ההלכות של המושגים? )מושגים הקשורים בזמן, במי 
חייב בהלכה, באופן הביצוע וכדומה(.

אפשר  זרימה:   תרשים  בעזרת  המושגים  את  נמפה  כעת 
להיעזר בתמונות. נבקש מתלמידים שימפו בכוחות עצמם 
או בעזרת תוכנות מיפוי במחשב. אפשר לתת מיפוי חלקי 

והתלמידים ישלימו את השאר. 

מה נעשה בשטח?
איתור ומיפוי מושגי תוכן - הדגמה
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המורה חיים עיצב כרטיסיות מושגים יפות – במהלך 
השנה כותבים התלמידים בכל כרטיסייה בצדה האחד 
וצוברים  הגדרתו,  את  האחר  ובצדה  המושג  שם  את 
לעצמם כרטיסיות. בסוף כל שיעור  הלכה משחקים 
מושג  אומר  אחד  )תלמיד  בזוגות  אם   – בכרטיסיות 
והחבר צריך לומר מהי הגדרתו(, ואם בכיתה )למשל 
שורות,  בשלוש  כרטיסיות  תשע  מסדרים   - בינגו 
והמורה מקריא הגדרות מושגים - הראשון שמצליח 
באלכסון,  או  במאונך  במאוזן,  מלאה  שורה  לנחש 

מנצח במשחק(. 
  

מושגי  רשימת  השנה  בתחילת  בחר  יעקב  המורה 
בסיס ותוכן והחליט ללמדם לפי הסדר.

< מדוע חשוב לבחור מראש את המושגים הנלמדים?

< מהי המעלה בלימוד דרך משחק?

< חשבו על רעיונות נוספים ליצירת משחקי מושגים.

באמצעות  המושגים  את  להפנים  ניתן  נסכם: 
משחקים המשלבים הנאה וחוויה עם למידה.

מה נעשה בשטח?
כרטיסי מושגים
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תרגיל

לפניכם רשימת מושגי בסיס. מיינו אותם לקטגוריות:

אמה,  הדחק,  שעת  פטור,  דאוריתא,  השמשות,  בין  קטן, 
אנוס, גמרא, בדיעבד, צורכי רבים, מהדרין,  לוי, הנץ החמה, 

רביעית.

את  והשוו   ,4 בעמוד  שלי'  המושגים  'אלפון  את  פתחו   >
תשובותיכם לקטגוריות המובאות שם.

מיון המושגים לקטגוריות מסייע לתלמידים לא רק להבין את 
הגדרת המושגים אלא גם לתת להם הקשר רחב יותר. כך למשל, 
המצווה'.  בקיום  'דרגות  לקטגוריה  קשור  'מהדרין'  המושג 
'בדיעבד',  זו יש מדרג של מושגים נוספים קשורים:  בקטגוריה 
הרחב  בהקשר  'מהדרין'  המושג  הבנת  וכדומה.  'לכתחילה' 

מעמיקה את הבנתו.
  

הקטגוריות השונות של המושגים ההלכתיים )כפי שמובאות בספר 
'הלכות והליכות'( הן:

יסודות התורה; מעמד המצווה; דרגות בקיום המצווה; נסיבות 
זמנים  דין;  מילות  המצווה;  מקיים  מעמד  המצווה;  בקיום 
הנהגות;  בהלכה;  כללים  בהלכה;  ומידות  שיעורים  בהלכה; 

מושגים שונים

שאלות לדיון:

מדוע חשוב למיין את מושגי הבסיס לקטגוריות?

ההקשר  בהבנת  מסייע  בקטגוריות  הבסיס  מושגי  מיון  נסכם: 
הרחב שלהם והקשרים ביניהם.

מושגי בסיס
נכיר את ׳מילון המושגים שלי׳
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המורה מושקא מודה כי לעתים היא עצמה לא מבינה עד הסוף את 
והמילון מסייע לה להבין  משמעותו המדויקת של מושג הבסיס, 

את הקשרו הרחב. 

האלפבתית  ברשימה  הא"ב.  סדר  לפי  מובאים  במילון  המושגים 
רשומה ליד כל מושג הקטגוריה שאליה הוא משתייך. דפדוף מהיר 
המושג  ובתוכה  הקטגוריה  מופיעה  היכן  מראה  )בשוליים(  בספר 

והגדרתו.

מתלמידותיה  מושקא  המורה  מבקשת  המושג  מציאת  לאחר 
דוגמה  בתוספת   – מושג'  לי  'יש  למחברת  הגדרתו  את  להעתיק 
ולא  נלמד בהקשר  כך המושג  בכיתה.  רלוונטית מהנושא הנלמד 

במנותק.
  

מסוימת  הלכה  בוחר  הוא  הלימוד  במהלך  כי  מספר  דוד  המורה 
שבה יש תפקיד בולט של מושגי הבסיס, והוא מנחה את תלמידיו 
להבין  כדי  זו  בהלכה  המובאים  הכחולים  המושגים  מהם  לבדוק 

באמצעותם את ההלכה לעומק. 

למושג  התלמידים  את  הפנה  הוא  ידיים'  נטילת  ב'הלכות  למשל, 
להשפיע  היכולות  מיוחדות  נסיבות  על  למדו  והם  הדחק'  'שעת 
על אופן נטילת הידיים. כאשר מדובר במושגים העוסקים בדרגת 
קיום המצווה או בדרגת מקיים המצווה, בודקים התלמידים בכל 
הלכה כיצד מקיימים אותה 'לכתחילה' ומהי רמת הקיום 'בדיעבד' 
רגישות  התלמידים  מגלים  אלו  מושגים  באמצעות  המינימום.   -
בלימוד ההלכות ומאמצים לעצמם התנהגות של 'בעל נפש' – יהודי 
שבוחר לקיים את ההלכה בצורה מיטבית, כהגדרתו של אדמו"ר 

הזקן.
  

מושגי בסיס
׳מילון המושגים שלי׳ - הדגמה 

מושגי בסיס
׳מילון המושגים שלי׳ - הדגמה 
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מבנה האלפון

עיינו באלפון המושגים בעמוד 5 וקראו על מבנה האלפון.

תרגיל:

< בחרו נושא לימוד.

< אתרו בנושא הלכה כלשהי ובדקו אילו מושגי בסיס קשורים בה 
המעמיקים את הבנתה. חשבו, מדוע מתאים להתעכב על מושגי 

בסיס אלו בהתאם להלכה.

< כעת נסו לאתר בנושא הלימוד הלכה שבה לא תתעכבו על מושגי 
הבסיס. הסבירו - מה שיקול דעתכם? מדוע בהלכה זו לא תתעכבו 
של  האינטנסיביות  למידת  התלמידים,  לגיל  )התייחסו  הבסיס?  מושגי  על 

הלימוד וכן למידת מרכזיות המושג בהלכה זו(.

< באילו כיתות מתאים לדעתכם להעמיק בהלכה באמצעות מושגי 
בסיס? נמקו.

נסכם: חשוב להרגיל את התלמידים להשתמש במילון מושגים 
לשיקול  נתונה  הנלמדים  המושגים  בחירת  מושג.  להבין  כדי 

הדעת של המורה.

מושגי בסיס
׳מילון המושגים שלי׳ - הדגמה 
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רמת  את  התואמים  בסיס  מושגי  רשימת  ליצור   >
הכיתה.

< לתווך בין ההגדרה המובאת באלפון לגיל הלומדים. 
באלפון  המובאת  ההגדרה  את  להחליף  כדאי  לעתים 
בהגדרה רלוונטית הלקוחה מנושא הלימוד. לדוגמה, 
הלימוד  מנושא  בדוגמה  יוסבר  הדחק'  'שעת  המושג 

לכיתה ד על הלכות נטילת ידיים.

ולאתר  לו  בין המושג לקטגוריה המתאימה  < לקשר 
עם התלמידים מושגים נוספים בקטגוריה זו.

של  לקטגוריה  קשור  הדחק'  'שעת  המושג  לדוגמה, 
ילמדו  ה׳  בכיתה  'נסיבות בקיום ההלכה'. התלמידים 
את משמעות המושג ויקשרו אותו  לקטגוריה 'נסיבות 

בקיום ההלכה'. 

טיפים בשימוש באלפון
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מושגים כפתיח לנושא:

המושגים  כל  את  לאתר  מהתלמידים  לבקש   >
האדומים בפרק הנלמד.

המושגים  את  הממיינת  טבלה  הלוח  על  לערוך   >
לגדרי ההלכה. לחלופין, לכתוב על הלוח את כותרות 
גדרי ההלכה ולבקש מהתלמידים להשלים את מושגי 

התוכן המתאימים.

< להגדיר את המושגים ולמפות אותם. 

מושגים בניתוח מקרים בהלכה

שימוש  תוך  שלפנינו  במקרה  הנתונים  את  לפענח   >
במושגים מתאימים.

לדוגמה: במלאכת הוצאה, נברר אם מדובר על חפץ 
בעקירה,  מדובר  אם  הרבים,  ברשות  נמצא  שכבר 

בהנחה וכדומה.

טיפים ללימוד מושגים
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מושגים בניסוח שאלה לרב

תוך  הלכתית  שאלה  לשאול  לתלמידים  להציע   >
שימוש במושגי תוכן ובסיס.

הוצאה'.  'מלאכת  בנושא  לרב  שאלה  חברו  לדוגמה: 
'הנחה',  'עקירה',  המושגים  את  בשאלתכם  שלבו 

'כרמלית', 'רשות היחיד'.  

מהתלמידים  ולבקש  מסוים  הלכתי  מקרה  לספר   >
לכתוב את סופו תוך שימוש במושגים.

 מושגים בסיכום נושא

< להמחיז, לצייר או לצלם המחשה של המושגים.

< לערוך חידון על המושג הנלמד.

פתיחת  במסגרת  למושגים  להתייחס  ניתן  נסכם: 
נושא, ביישום ההלכה ובסיכום הנושא.

תרגיל: 

< אילו טיפים נראים לכם מועילים? הסבירו.

< הציעו טיפים נוספים לשינון ולהבנת המושגים.
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■ הבחנו בין 
'מושג'  'ביטוי' בעל משמעות והגדרה מצומצמת לעומת   >
השלכה  בעל  והוא  יותר  רחבות  והגדרתו  שמשמעותו 

הלכתית.

בהם  ויש  בהלכה,  כלליים  מושגים  שהם  בסיס'  'מושגי   >
שהם  תוכן'  'מושגי  לבין   - ביניהם  וקשרים  קטגוריות 

מושגים הקשורים לתוכן מסוים ולא לנושאים אחרים.

■ עמדנו על החשיבות והתרומה בהוראת מושגים בהלכה:
שימוש  תוך  התוכן  ולהבנת  ההלכה  של  נכונה  לתפיסה   >

בשפה הלכתית.

< לבקיאות וזכירת המושגים.

< לניתוח מקרים וליישום ההלכה.

■ למדנו לעשות שימוש מושכל במושגים בהוראת הלכה:
למפות  ההלכה,  בפרק  מרכזיים  תוכן  מושגי  לאתר   >

ולהגדיר אותם.

לי  'יש  במדור  המכוונת  במחברת  המושגים  את  לרשום   >
מושג'.

ומשחקי  מושגים  כרטיסי  באמצעות  מושגים  לשנן   >
התאמה.

בהלכה  אירועים  ביישום  הבסיס  במושגי  להשתמש   >
ובניסוח שאלת רב.

< להרגיל את התלמידים להשתמש במילון מושגים. 

נעצור ונסכם
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יש  שכלי,  דבר  להשגת  להגיע  כדי  החסידות,  לפי 
הדבר  את  המכילה  הראשונית  מהנקודה  להתחיל 
הסוגיה  את  לפרק  כך  ואחר  )'חוכמה'(,  כללי  באופן 
הנובעים  ולפרטים  למושגים  לרעיונות,   – לפרטים 
כל  את  לכלול  יש  השלישי  בשלב  )'בינה'(.  מהם 
התמצית';  'נקודת  היא   – כללית  בהמשגה  הפרטים 
הנקודה שבה הרעיון מובא בתמצית אך כולל את כל 

הפרטים. 

)מעובד על פי כתבי חסידות חב"ד(

  

 )1965( לחינוך  ישראל  פרס  חתן  פרנקשטיין,  קרל 
ככל  'הוראה דיפרנציאלית', טען:  יוזם שיטת החינוך 
שלילד יהיו יותר מושגים כך תתחזק ההבחנה וככל 

שתתחזק ההבחנה כך תגבר יכולת ההפנמה.

צידה לדרך


