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        מבח� בהבעהמבח� בהבעהמבח� בהבעהמבח� בהבעהמבח� בהבעהמבח� בהבעהמבח� בהבעהמבח� בהבעה

        """"המאיריהמאיריהמאיריהמאירי""""    בעל פרושבעל פרושבעל פרושבעל פרוש, , , , למהלמהלמהלמהמנח� ב� שמנח� ב� שמנח� ב� שמנח� ב� ש' ' ' ' ררררמשנתו של משנתו של משנתו של משנתו של     ייייפפפפלי דבור בפני צבור על לי דבור בפני צבור על לי דבור בפני צבור על לי דבור בפני צבור על כלכלכלכל

, להשיב לעצמו על שבע שאלות צרי�כשירצה אד� לברר לעצמו שו� דבר יפה יפה ": השלימי  ....אאאא
  :דהיינו

1 .______ ____2 ._______ ____3 .___ ________4 ._____________  

  )פרוש לספר משלי( "_____________. 7________ _____.6_____ _______. 5

 ::::ומאיזה שאלה אנו לומדי� זאתומאיזה שאלה אנו לומדי� זאתומאיזה שאלה אנו לומדי� זאתומאיזה שאלה אנו לומדי� זאת, , , , אחד מה�אחד מה�אחד מה�אחד מה�חוי דעת% מה נדרש לתק� בכל חוי דעת% מה נדרש לתק� בכל חוי דעת% מה נדרש לתק� בכל חוי דעת% מה נדרש לתק� בכל . . . . מקרי�מקרי�מקרי�מקרי�' ' ' ' לפניי% מסלפניי% מסלפניי% מסלפניי% מס  ....בבבב

 .ה לשמוע את הדברי�אבל רק החברה היושבת לידה הצליח, אביגיל ענתה תשובה נכונה .1

               _______________________________________________________________  

 äìàùä :___________ 

ועל כ� החלה מדברת בשט* וללא  בזמ� הקצוב יעל רצתה להספיק לספר את כל פרטי הסיפור .2
 ...מעצור

_______________________________________________________________  

äìàùä :___________ 

 .הביטה על שתי חברותיה וספרה במאור פני� את הדברי�היא . שושי התכוננה כראוי למסירה .3

_______________________________________________________________  

äìàùä :___________ 

ובמש% כל זמ� המסירה " הפרפר"היא מסרה לכיתה בנושא . מר+נעמי היא ילדה עליזה ומלאת  .4
 ...כמו להמחיש את הדברי� עצמ�, נעו רגליה אנה ואנה

       _______________________________________________________________  

äìàùä :___________ 

לא זוכרת , פע�... א" -שהיא החלה לגמג�מה הפלא . על מה היא הולכת למסור בער%רחל ידעה  .5
 ..."נראה לי, בסי�, שכחתי איפה... א, באר+ רחוקה, לפני הרבה זמ�, מתי

            _______________________________________________________________  

äìàùä :___________ 

 ,השכונהבחופש הגדול ערכה קיטנה לילדי  .ומליצית היא ילדה נבונה בעלת שפה עשירהתהילה  .6
ה� פיהקו והפריעו ולא ... אול� הילדי� השתעממו - ספרה סיפורי� ותארה דברי� מענייני�

 .הקשיבו לסיפוריה של תהילה כלל

       _______________________________________________________________  

äìàùä :___________ 
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     ::::עני על השאלות הבאותעני על השאלות הבאותעני על השאלות הבאותעני על השאלות הבאות

 )מי! (א להתביישתני שתי עצות שיכולות לעזור לנו של �

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 )אי%, מה: היעזרי בשאלות(. תני שתי עצות ?כיצד נגרו� לשומעי� להבי� את דברינו כראוי �

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 )אי%: היעזרי בשאלה(. שתי עצות לפחות? רהבשעת המסי כיצד נקל על המאזיני� את הריכוז �

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 )?אי%? איה? מתי: היעזרי בשאלות(. תני שלוש עצות? יקשיבו לדברינוכיצד נגרו� ש �

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 )למי: היעזרי בשאלה(? הקהל בעת המסירהכיצד צרי% המרצה להתייחס אל  �

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 !נסחי כלל למרצההסבירי את הפתג� ו..." בי� שומעיו פור+ שאו� -נוא� ללא שעו�: "ג� עתיק אומרפת �

____________________________________________________________________

  _______________________________________________________________: הכלל

 ?לפי פרושו של המאירי" למה"מה משמעות השאלה השביעית  �

_______________________________________________________________________  

 

 :א� מתאי� לנהוג לפי המתואר להל�ה �או �סמני  .המסירההמסירההמסירההמסירהולזמ� ולזמ� ולזמ� ולזמ� למקו� למקו� למקו� למקו� חשיבות רבה נודעת   ....גגגג

 

 לספר סיפור אישי בבית הכנסת �

 ")אוי לרשע ואוי לשכנו"למדנו על (תורה שלי בשעור  נהשכ לספר על �

 לספר בדיחה בטיול השנתי �

 .כשהמורה מחלקת מבחני� בחשבו� בדיוקחשוב ללמוד חשבו� לספר כמה  �

 .בדיוק כשחברה מחלקת ממתק -להסביר לכל החברות כמה חשוב לאכול אוכל בריא �

 להסביר לכל הכיתה בהפסקה קטע קשה בהבנת הנקרא �

 לספר לאחיי הקטני� ספור מפחיד לפני לכת� לישו� �

פרחי� מיוחדי� ודגי� נדירי� עליה� קראתי אתמול , טבעבשט* על סוגי חומרי� ב לחברות להרצות �
 .בספרי החדש

 ה ובפירוט על שאלה שלא הבינה בשיעורי הביתלענות לחברה בהרחב �

לענות תשובה בהרחבה  :�הא� מתאי. תי שאלה א% זו לא ידעה להשיבהמורה שאלה את חבר �
 ?ובפרוט במקו� אותה חברה

  

äáø äçìöäá!! 


