
  בס"ד 

 

 לסון דמשה מנ 

 תעודת זהות 

 _________________  שם:

 _________________   מקום הולדתו: 

 עקרונות במשנתו:

המוסר הוא ___________ כלומר עולמי   –הדת הטבעית  . א
והמצוות הן ___________ ____________ __________  

 ___________ כדי שלמור על הדת הטבעית. 

 _____________ ___________________    - הסובלנות הדתית  .ב

 ________________________________ –יחסו לדת ומדינה  .ג

 

 בחרו אחת מהמשימות הבאות:

 מכתב למשה מנלסון והבע בו את דעתך על עמדתו. כתוב  .1

 ערכו ריאיון עם משה מנדלסון  .2

 עם משה מנדלסון.  ראיון בזוגות הכינו ◼

המתייחסות לפרטים ביוגרפיים, שאלות ותשובות בראיון הציגו  ◼
לעיקרי רעיונותיו ופועלו, ליחס בני התקופה )יהודים ונוכרים(  

 כלפיו ולתרומתו. 

 במקורות מידע שונים: אנציקלופדיה, אינטרנט.  היעזרו

 כתבו שיר על משה מנדלסון 

 ציירו קומיקס המתאר את השינוי שחל בתפיסתו של מנלסון  .3

 

 

 

 

 

 

 



  בס"ד 

 מקורות מידע   -משה מנדלסון 

 .א

, הייתי יכול לפי עיקרי דתי,  "אילו נמצא בין בני דורי אחד קונפוציוס או סולון

לאהוב ולהעריץ את האיש הגדול, בלי להעלות על דעתי את המחשבה המגוחכת  

לגייר את קונפוציוס או סולון. לגייר? למה? מכיוון שאינו מקהלת יעקב, אין חוקי  

דתי חובה עליו, ובנוגע לתורות, נבוא עליהן במהרה לידי הסכם. כלום אני מאמין  

או! חושב אני כי איש המדריך בני אדם באורח    –ת בן העולם הבא?  שיכול הוא להיו

צדקה בעולם הזה, אי אפשר שיהא יורש גיהנום בעולם הבא, ואין לי פחד מפני  

קוליגיון נכבד, שיעמידני על דעה זו לדין, כדרך שעשתה הסורבונה למרמונטל הישר  

 בסובלנות[.שעסק  1767באדם ]ננזף ע"י הסורבון על פרק ברומן שלו בשנת

 

-מהי טענתו העיקרית של משה מנדלסון?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 _________________________________________________________ 

 

 מה דעתך על טענה זו? 

_ _________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ 

 

 

, כמה ידידים מצוינים, שלא מבני אמונתי. אנו אוהבים זה את זה   יש לי לאשריב. 

אהבה נאמנה, אף על פי שאנו משערים ומניחים כי בענייני אמונה ודת דעותינו  

 .." חלוקות. אני מתענג על חברתם, שמשפרת אותי וגורמת לי נחת רוח.

ומוסד  )מנדלסון, מכתב ללאפאטר, ירושלים וכתבים קטנים, ת"א: הוצאת לגבולם 

 ( 177-187. ע'  1947ביאליק, 

 

 מה דעתו של מנדלסון על חברותו עם הגויים? 

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________ 
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 נגד / שילובבעד /  

 

 חלקו את הכיתה לארבע קבוצות. 

 כל קבוצה תקבל את הכרטיסייה הבאה:

 )ניתן לתת לכל קבוצה עמדה אחרת(

 

בשבוע הבא יתקיים משפט בגין ההחלטה ללימודי חול, לימודי  
 תורה והשילוב ביניהם:

היהודים עומדים בפני החלטה גורלית. נא הציגו נימוקים בפני  
 המושבעים. חבר 

 

 נימוקים בעד לימוד תורה בלבד  •

 נימוקים בעד לימוד חול בלבד  •

 נימוקים בעד שילוב •

 הציגו את הנימוקים בכיתה  •
 

 מה חבר השופטים חושב? מי משכנע יותר? 
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 תעודת זהות לחת"ם סופר

 

 

 תעודת זהות 

 שם: _________________ 

 _________________ מקום הולדתו: 

 עקרונות במשנתו: 

 ה יחסו לאמנציפציה? מ .1
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________ 

 מהו המשל והנמשל של החת"ם סופר? .2
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________ 

 כתבו דו שיח בין החת"ם סופר לבין משה מנדלסון. .3
 _________________________________________

_____ ____________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________
 _________________________________________ 

 

 

 

 


