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לומדים ללמוד משנה 
אל המורה

בבואנו לחלוק עם תלמידנו שעה של לימוד משנה בצוותא, עלינו לשים אל לבנו ולזכור מהו הכח המופלא הטמון בלימוד 
משנה דווקא, כפי שניתן לראות בקטע שלהלן, מתוך אגרות הקודש )כרך א' אגרת קלב(:

...והנה בדורות דעקבתא דמשיחא, כאשר קרב קץ גלותנו, ערך מיוחד וענין נוסף במשנה ע"פ מרז"ל )ויק"ר פ"ז, ג( אין כל הגליות 
האלו מתכנסות אלא בזכות משניות...

...כדי שיזכו ישראל לקבוץ גליות צ"ל: א( שיברכו בתורה, שתהי' חשובה בעיניהם. ב( אחדות הנפרדים, היפך משנאת חנם - 
פירוד המאוחדים. ושני תנאים אלו הם מתקיימים בעסק המשנה...

 החוברת "לומדים ללמוד משנה" 

בכתיבת חוברת לימוד זו הושקעה מחשבה רבה. על מטרות החוברת, העקרונות המלווים אותה, ההישגים להם היא שואפת 
ושיטת כאמד"ט העומדת בבסיסה, ניתן לקרוא בהרחבה במבוא לחוברת עצמה.

 אופן השימוש בחוברת 

1. אילו משניות תילמד כיתתך השנה?

מומלץ להסתכל בעמוד תוכן העניינים בתחילת שנת הלימודים ולתכנן את רצף הלימוד. כל יחידה בחוברת היא משנה או 
פתיחה והקדמה לפרק.

2. איזה ציוד נדרש לתלמיד?
חוברת הלימוד)המכילה בתוכה גם את כל המשניות הנלמדות עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא(. <
מחברת שורה. <
מכשירי כתיבה )לכתיבה במחברת בלבד(. <
לשדרוג: ניתן לבקש מהתלמידים להצטייד במדבקות בחמישה צבעים שונים ליצירת תרשים כאמד"ט. <

3. הצעדים הראשונים בלימוד משנה חדשה:

בראש כל יחידה תמצא את לשון המשנה בתוספת ביאורי מילים קשות. 

יהיו  התלמידים  שגם  לכך  חשיבות  ישנה  שיעור.  של  בסופו  לעמוד  רוצים  אנו  בהם  היעדים    - במטרות  פותחת  יחידה  כל 
מודעים למטרות, ניתן  אף לכותבם על הלוח בתחילת השיעור ולעקוב אחר ביצוען.

4. מסלול הלימוד:

לאחר הגדרת המטרות  תמצא מסלול ללימוד המשנה. במסלול ישנן תחנות שונות אותם אנו מכנים 'הישגים' , כל תחנה היא 
שלב בתהליך הלימוד, המקנה בצורה פשוטה 'כלי/מיומנות' או 'ידע' הנדרש ללימוד המשנה.

עצמית/ בלמידה  אופן:  ובאיזה  ילמד  מה  הדעת  שיקול  ע"פ  ולהחליט  השונות  התחנות  את  להכיר  חשוב  השיעור,  קודם 
שיתופית, פרונטאלית. 

שים לב: ע"פ רוב, התחנה של 'הישג מבנה' קריטית לתהליך ההבנה של המשנה ולא ניתן לדלג עליה! 

5. הכאמד"ט לעזרתך:

אנו ממליצים כי בטרם השיעור  תארגן לעצמך את תרשים הכאמד"ט )הנחיות לבניית תרשים כאדמ"ט ניתן למצוא בפתיחה 
לחוברת(. מצא את ה'כותרת', ה'אומר', ה'מקרה',  ה'דין', ה'טעם', וסדר אותם בטבלה או בתרשים, כפי שנראה לך נכון ביותר 

למשנה זו.
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בפתח השיעור, או במהלכו, התלמידים יוזמנו להכין במחברתם האישית את תרשים/טבלת הכאמד"ט.
הם ישרטטו את תרשים כאמד"ט או ידביקו את המדבקות בצבעים המתאימים, על פי הסדר הנכון למשנה ספציפית.

התלמידים יכתבו על גבי המדבקות או בתרשים את תוכן המשנה, בהתאמה לחלקים השונים.

6. דפי עזר:

כאשר החוברת מפנה את התלמידים ל"דפי העזר שבידי המורה" הכוונה לדפי עזר / העשרה / הפעלה שעליך להוריד לפני 
השיעור מאתר הרשת ולצלם כמספר התלמידים. 

הורדת דפי העזר: באתר המורים של הרשת: http://www.reshetch.org.il/  תחת הלשונית: תכניות לימודים – לומדים ללמוד 
משנה.

6. התוצאה המיטבית:

בודאי תהנה לראות את תלמידיך, תוך זמן לא רב, ניגשים ללימוד משנה חדשה מתוך בטחון ושמחה, כיון שבידם כלים לפצח 
גם משנה שעדיין אינה מוכרת להם. 

בהצלחה!


