"והעם שומעים את הקולות"
מתן תורה – מערך פעילות לכתה ד
שיעור  – 1שבועות חג מתן תורה?!
הכרות עם מעמד הר סיני ואיך הפך חג שבועות לחג מתן תורה.

שיעור  – 3-2עשרת הדיברות ,והדיברות שלנו
הכרות עם עשרת הדיברות.
יצירת דיברות כיתתיות.

שיעור  -4תורה מהי?
הכרת מדרשים ופתגמים על תורה ומתן תורה.

חג שבועות ומתן תורה
מטרות


הכרת הסיפור המקראי על מעמד הר סיני ,ומדרשים הקשורים בו.



עידוד הפעולה היצירתית ביחס לסיפור המקראי.



יצירת דיון בסוגיית הבחירה והשכנוע בקבלת התורה.



הסבר הקשר בין מתן תורה לחג השבועות.

מהלך הפעילות
א.

קוראים את שמות י"ט ועונים על השאלות.

ב.

דמיינו שאתם כתבים  /צלמים של עיתון ועליכם לסקר את מעמד הר סיני .כתבו כתבה או ציירו תמונה המתארת
את האירועים.

ג.

קריאת המדרשים והתייחסות לשאלות.

ד.

קריאת הקטעים הנוגעים לחבור בין מתן תורה לחג השבועות.

שמות פרק יט
ישי ,לְ צֵ את ְ ּבנֵיִ -י ְ ׂ
א ַּבח ֹ ֶד ׁש ,הַ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ש ָראֵ ל ,מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִםַּ --בי ּ ֹום הַ זֶּהָּ ,באו ּ ִמ ְד ַּבר ִסינָי .ב וַי ּ ְִסעו ּ מֵ ְר ִפ ִידים ,וַ ָי ּבֹאו ּ ִמ ְד ַּבר ִסינַי,
ש ָראֵ לֶ ,נגֶד הָ הָ ר .ג וּמ ֹ ׁ ֶשה עָ לָה ,אֶ ל-הָ אֱ ל ֹ ִהים; וַי ּ ְִק ָרא אֵ לָיו יְהוָהִ ,מן-הָ הָ ר לֵאמֹר ,כּ ֹה ֹ
וַיַּחֲ נו ַּּ ,ב ִּמ ְד ָּבר; וַיִּחַ ןָ ׁ -שם ִי ְ ׂ
ת ַ
אמר
יתי לְ ִמצְ ָריִם; וָאֶ ּ ָ ׂ
יתם ,אֲ ׁ ֶשר עָ ִ ׂ
לְ בֵית יַעֲ קֹב ,ו ְַת ּגֵיד לִ בְ נֵי ִי ְ ׂ
ש ִ
ש ָראֵ ל .ד אַ ּ ֶתם ְר ִא ֶ
שא אֶ ְתכֶם עַ לַּ -כנְפֵ י נְ ׁ ָש ִרים ,וָאָ בִ א אֶ ְתכֶם
יתי--ו ְִהי ֶ
אֵ לָי .ה וְעַ ּ ָתהִ ,אםָ ׁ -שמ ֹועַ ִּת ׁ ְש ְמעו ּ ְ ּבקֹלִ י ,ו ׁ ְּש ַמ ְר ּ ֶתם ,אֶ תּ ְ -ב ִר ִ
ִיתם לִ י ְסגֻ ּלָה ִמ ָּכל-הָ עַ ִּמיםּ ִ ,כי-לִ י ָּכל-הָ אָ ֶרץ .ו וְאַ ּ ֶתם
ש ָראֵ ל .ז וַ ָי ּבֹא מ ֹ ׁ ֶשה ,וַי ּ ְִק ָרא לְ זִ ְקנֵי הָ עָ ם; וַ ָי ּ ֶ ׂ
ִּת ְהיו ּ-לִ י ַמ ְמ ֶלכֶת כּ ֹהֲ נִים ,וְג ֹוי קָ ד ֹו ׁש :אֵ ּלֶה ,הַ דְּ בָ ִרים ,אֲ ׁ ֶשר ְּת ַד ּבֵר ,אֶ לּ ְ -בנֵי ִי ְ ׂ
שם
אמרו ּ ,כּ ֹל אֲ ׁ ֶשר-דִּ ּבֶר יְהוָה נַעֲ ֶ ׂ
לִ ְפנֵיהֶ ם ,אֵ ת ּכָל-הַ דְּ בָ ִרים הָ אֵ ּלֶה ,אֲ ׁ ֶשר צִ וָּהו ּ ,יְהוָה .ח וַיַּעֲ נו ּ כָ ל-הָ עָ ם י ְַחדָּ ו וַי ֹּ ְ
שה; וַי ּ ׁ ֶָשב מ ֹ ׁ ֶשה
אֶ ת-דִּ בְ ֵרי הָ עָ ם ,אֶ ל-יְהוָה .ט וַי ֹּאמֶ ר ְיהוָה אֶ ל-מ ֹ ׁ ֶשהִ ,ה ּנֵה אָ נֹכִ י ָּבא אֵ ל ָ
ֶיך ְ ּבעַ ב הֶ עָ נָןַּ ,בעֲ בו ּר י ׁ ְִש ַמע הָ עָ ם ְ ּב ַד ְ ּב ִרי ִע ּ ָמ ְך ,וְגַ ם-
ְ ּב ָך יַאֲ ִמינו ּ לְ ע ֹולָם; וַ ַי ּ ּגֵד מ ֹ ׁ ֶשה אֶ ת-דִּ בְ ֵרי הָ עָ ם ,אֶ ל-יְהוָה .י וַי ֹּאמֶ ר יְהוָה אֶ ל-מ ֹ ׁ ֶשה ל ְֵך אֶ ל-הָ עָ ם ,ו ְִקדַּ ׁ ְש ּ ָתם הַ י ּ ֹום ו ָּמחָ ר;
וְכִ ְ ּבסו ּׂ ִ ,
ש ְמל ֹ ָתם .יא וְהָ יו ּ נְ כֹנִ יםַ ,לי ּ ֹום הַ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ישיּ ִ :כי ַּבי ּ ֹום הַ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִשי ,י ֵֵרד יְהוָה לְ עֵ ינֵי כָ ל-הָ עָ ם--עַ ל-הַ ר ִסינָי .יב ו ְִהגְ ַּבלְ ּ ָת אֶ ת-
הָ עָ ם סָ בִ יב לֵאמֹרִ ,ה ׁ ּ ָש ְמרו ּ ָלכֶם עֲ ל ֹות ָּבהָ ר ו ּנְ גֹעַ ְ ּבקָ צֵ הו ָּּ :כל-הַ ּנֹגֵעַ ָּבהָ ר ,מ ֹות יו ָּמת .יג לֹאִ -ת ּגַע בּ ֹו יָדּ ִ ,כי-סָ ק ֹול י ּ ִָסקֵ ל
א ֹו-יָרֹה ִיי ּ ֶָרהִ --אםּ ְ -בהֵ ָמה ִאםִ -א ׁיש ,לֹא י ְִחיֶה; ִ ּב ְמ ׁ ֹ
ש ְך ,הַ י ֹּבֵ ל ,הֵ ּ ָמה ,יַעֲ לו ּ בָ הָ ר .יד וַי ּ ֵֶרד מ ֹ ׁ ֶשה ִמן-הָ הָ ר ,אֶ ל-הָ עָ ם; וַיְקַ ֵ ּד ׁש,
אֶ ת-הָ עָ ם ,וַיְכַ ְ ּבסו ּׂ ִ ,
ש ְמל ֹ ָתם .טו ַוי ֹּאמֶ ר ,אֶ ל-הָ עָ ם ,הֱיו ּ נְ כֹנִים ,לִ ׁ ְשל ֹ ׁ ֶשת י ִָמים :אַ לִּ -ת ְּג ׁשו ּ ,אֶ לִ -א ׁ ּ ָשה .טז וַי ְִהי בַ י ּ ֹום הַ ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
ישי

ִ ּב ְהיֹת הַ בּ ֹקֶ ר ,וַי ְִהי קֹלֹת ו ּבְ ָר ִקים וְעָ נָן ָּכבֵ ד עַ ל-הָ הָ רְ ,וקֹל ׁ ֹ
שפָ ר ,חָ זָק ְמאֹד; וַי ּ ַ
ֶחֱרד ָּכל-הָ עָ ם ,אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ַמחֲ נֶה .יז ַוי ּ ֹוצֵ א מ ֹ ׁ ֶשה
אֶ ת-הָ עָ ם לִ ְק ַראת הָ אֱ ל ֹ ִהיםִ ,מן-הַ ּ ַמחֲ נֶה; וַי ּ ְִתיַ ְ ּצבו ּּ ְ ,ב ַת ְח ִּתית הָ הָ ר .יח וְהַ ר ִסינַי ,עָ ׁ ַשן ֻּכ ּל ֹוִ ,מ ְּפנֵי אֲ ׁ ֶשר י ַָרד עָ לָיו יְהוָהָּ ,באֵ ׁש;
וַיַּעַ ל עֲ ׁ ָשנ ֹו ְ ּכעֶ ׁ ֶשן הַ ִ ּכבְ ׁ ָשןַ ,ויֶּחֱ ַרד ָּכל-הָ הָ ר ְמאֹד .יט וַי ְִהי ק ֹול הַ ׁ ּ ֹ
שפָ ר ,ה ֹול ְֵך וְחָ זֵק ְמאֹד; מ ֹ ׁ ֶשה י ְַד ּבֵר ,וְהָ אֱ ל ֹ ִהים יַעֲ ֶנ ּנו ּ בְ ק ֹול.
אש הָ הָ ר; ַוי ּ ְִק ָרא יְהוָה לְ מ ֹ ׁ ֶשה אֶ ל-ר ֹ ׁ
כ וַי ּ ֵֶרד יְהוָה עַ ל-הַ ר ִסינַי ,אֶ ל-ר ֹ ׁ
אש הָ הָ ר ,וַיַּעַ ל מ ֹ ׁ ֶשה .כא ַוי ֹּאמֶ ר יְהוָה אֶ ל-מ ֹ ׁ ֶשהֵ ,רד
הָ עֵ ד ָּבעָ םֶ ּ :פן-יֶהֶ ְרסו ּ אֶ ל-יְהוָה לִ ְרא ֹותְ ,ונָפַ ל ִמ ּ ֶמ ּנו ּ ָרב .כב וְגַ ם הַ כּ ֹהֲ נִים הַ ִ ּנ ָ ּג ׁ ִשים אֶ ל-יְהוָה ,י ְִתקַ דָּ ׁשו ֶּ ּ :פן-י ְִפרֹץ ָּבהֶ ם,
יְהוָה .כג וַי ֹּאמֶ ר מ ֹ ׁ ֶשה ,אֶ ל-יְהוָה ,לֹא-יו ּכַ ל הָ עָ ם ,לַעֲ לֹת אֶ ל-הַ ר ִסינָיּ ִ :כי-אַ ּ ָתה הַ עֵ ד ֹ ָתה ָּבנו ּ ,לֵאמֹר ,הַ גְ ֵּבל אֶ ת-הָ הָ ר,
ו ְִקדַּ ׁ ְש ּת ֹו .כד וַי ֹּאמֶ ר אֵ לָיו יְהוָה ל ְֶךֵ -רד ,וְעָ לִ ָ
ית אַ ּ ָתה וְאַ הֲ רֹן ִע ּ ָמ ְך; וְהַ כּ ֹהֲ נִים וְהָ עָ ם ,אַ ל-יֶהֶ ְרסו ּ לַעֲ לֹת אֶ ל-יְהוָהֶ ּ --פן-י ְִפ ָרץ-
ָּבם .כה וַי ּ ֵֶרד מ ֹ ׁ ֶשה ,אֶ ל-הָ עָ ם; וַי ֹּאמֶ ר ,אֲ לֵהֶ ם.
שאלות


מתי מתרחש מעמד הר סיני? אילו תיאורי זמן יש בקטע?



מהי "התפאורה" בה ניתנות עשרת הדיברות? מה רואים מה שומעים?



מדוע לדעתכם ניתנות הדיברות כך?



איך מגיב העם? אילו תחושות מצוינות בקטע?



איך אמורים לחגוג את מתן התורה לפי הקטע?

מדרש תנחומא )בובר( פרשת לך לך סימן ו

אמר ריש לקיש :חביב הוא הגר שנתגייר מישראל בעמידתן על הר סיני .למה? לפי שאילולי שראו קולות וברקים
וההרים רועשים וקול שופרות ,לא היו מקבלים את התורה ,וזה שלא ראה אחד מהם ,בא והשלים עצמו להקב"ה,
וקיבל עליו מלכות שמים ,יש לך חביב מזה?


במה שונה קבלת התורה של מי שהיה במעמד הר סיני לזה שלא היה?



כיצד מציג מקור זה את קבלת התורה?



מה מוסיף המדרש על שאלת חשיבות ה"תפאורה"?

מה בין מתן תורה וחג השבועות?
חג הקציר המקראי
טו ו ְּספַ ְר ּ ֶתם ָלכֶםִ ,מ ּ ָמחֳ ַרת הַ ׁ ּ ַש ָּבתִ ,מי ּ ֹום הֲ בִ יאֲ כֶם ,אֶ ת-עֹמֶ ר הַ ְּתנו ּפָ הֶ ׁ :שבַ ע ׁ ַש ָּבת ֹותְּ ,ת ִמימֹת ִּת ְהיֶינָה .טז עַ ד ִמ ּ ָמ ַ
חֳרת
הַ ׁ ּ ַש ָּבת הַ ׁ ּ ְשבִ ִ
יאו ּ לֶחֶ ם ְּתנו ּפָ הְ ׁ ,ש ּ ַתיִם ׁ ְשנֵי
יעתִּ ,ת ְס ְּפרו ּ חֲ ִמ ׁ ּ ִשים י ֹום; ו ְִה ְק ַרבְ ּ ֶתם ִמנְחָ ה חֲ ָד ׁ ָשה ,לַיהוָה .יז ִמ ּמ ֹו ׁ ְשב ֹ ֵתיכֶם ּ ָתבִ ּ
עֶ ְ ׂ
שרֹנִים--סֹלֶת ִּת ְהיֶינָה ,חָ מֵ ץ ּ ֵתאָ פֶ ינָהּ ִ :בכּ ו ִּרים ,לַיהוָה.
)ויקרא כ"ג(
ית חַ ג ׁ ָשבֻ ע ֹות ,לַיהוָה אֱ לֹהֶ ָ
ט ׁ ִשבְ עָ ה ׁ ָשבֻ עֹתִּ ,ת ְס ּ ָפר-ל ְָך :מֵ הָ חֵ ל חֶ ְרמֵ ׁשַּ ,ב ָּק ָמהָ ּ ,תחֵ ל לִ ְס ּפֹרִ ׁ ,שבְ עָ ה ׁ ָשבֻ ע ֹות .י וְעָ ִ ׂ
ש ָ
יך--
יך ,אַ ּ ָתה ו ּבִ ָ
ש ַמ ְח ּ ָת לִ ְפנֵי יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
ִמ ּ ַסת נִ ְדבַ ת י ְָד ָך ,אֲ ׁ ֶשר ִּת ּ ֵתןַּ :כאֲ ׁ ֶשר יְבָ ֶרכְ ָך ,יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך .יא ְו ָ ׂ
נְך ו ּבִ ּ ֶת ָך וְעַ בְ דְּ ָך
ֶךַּ --ב ּ ָמק ֹום ,אֲ ׁ ֶשר יִבְ חַ ר יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך ,וְהַ ּגֵר וְהַ יָּת ֹום וְהָ אַ לְ ָמנָה אֲ ׁ ֶשר ְ ּב ִק ְר ּב ָ
וַאֲ ָמ ֶת ָך ,וְהַ ֵּלוִי אֲ ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְשעָ ֶר ָ
יך ,לְ ׁ ַש ּכֵן ׁ ְשמ ֹוָ ׁ ,שם.
)דברים ט"ז(


מתי נערך חג שבועות? האם מצוין תאריך? לפי מה מחושב מועד החג?



מה הקשר בין מועד חג שבועות למועד מתן תורה?

תנו רבנן :בשישי בחודש ניתנו עשרת הדיברות לישראל רבי יוסי אומר :בשבעה בו.
)תלמוד בבלי(


לפי הרבנים מתי ניתנו עשרת הדיברות? למה דווקא במועד זה?

נאמר :חג השבועות לפי המקרא הוא חג הקציר בו מתחילים להביא ביכורי חיטה.


איזה קושי יש בקיום חג זה כשאין בית מקדש וכשעם ישראל חי בגלות ולא בארץ?

נאמר :כשהעם אינו חקלאי ואינו יכול לקיים חג קציר ,מתבקש תוכן אחר לחג .כך מוצאים חז"ל את הקישור למתן
תורה .למרות שהמועד לא מצוין ,וגם אין ציווי לחגוג מועד זה .כך מתפתחים מנהגים הקשורים במתן תורה ,כגון
תיקון ליל שבועות – קריאה ולימוד של קטעים מהתנ"ך התלמוד והזוהר בליל שבועות.

שיעור  – 2-3עשרת הדיברות
מטרות


הכרת עשרת הדיברות.



הבנת חשיבות החוקים והכללים לקיום חברה.



עידוד מחשבה על החוקים הרצויים לקיום הכיתה.

מהלך
א.

קריאת עשרת הדיברות שמות כ' .זיהוי הדיברות בתוך הטקסט.

ב.

התייחסות לשאלות הקשורות לעשרת הדיברות.

ג.

תיאורי מצב – בחרו את אחת הדיברות וחברו תיאור מצב /סיפור שבו הדיבר היה חשוב .שמישהו עבר עליו או
חשב לעבור עליו .איסוף הסיפורים.

ד.

כל תלמיד חושב על דיבר כלל אחד שחשוב בכיתה .איסוף עשרת הדיברות של הכיתה.

ה.

מדרשים – קריאת המדרשים והתייחסות לשאלות.

שמות פרק כ
א וַי ְַד ּבֵר אֱ ל ֹ ִהים ,אֵ ת ָּכל-הַ דְּ ִ
בָרים הָ אֵ ּלֶה לֵאמֹר} .ס{
את ָ
ב * אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמ ּבֵית עֲ בָ ִדים :לֹא-י ְִהיֶה לְ ָך אֱ ל ֹ ִהים אֲ חֵ ִרים ,עַ לָ ּ -פנָי .ג ל ֹאַ -תעֲ ֶ ׂ
יך ,אֲ ׁ ֶשר ה ֹוצֵ ִ
שה
לְ ָך פֶ סֶ ל ,וְכָ לְּ -תמוּנָה ,אֲ ׁ ֶשר ַּב ׁ ּ ָש ַמיִם ִמ ּ ַמעַ ל ,וַאֲ ׁ ֶשר ָּבאָ ֶרץ ִמ ּ ָתחַ ת--וַאֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ַמיִםִ ,מ ּ ַתחַ ת לָאָ ֶרץ .ד לֹאִ -ת ׁ ְש ּ ַתחֲ וֶה לָהֶ ם ,וְלֹא
ָתעָ בְ ֵדםּ ִ :כי אָ נֹכִ י יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך ,אֵ ל קַ ּנָאּ --פֹקֵ ד עֲוֹן אָ בֹת עַ לָּ -בנִים עַ לִ ׁ -ש ּל ׁ ִֵשים וְעַ לִ -ר ּב ִֵעים ,לְ ֹׂ
שנְ אָ י .ה ְוע ֹ ֶ ׂ
שה חֶ סֶ ד,
לַאֲ ל ִָפים--לְ אֹהֲ בַ י ,ו ּלְ ׁ ֹ
ש ְמ ֵרי ִמצְ וֹ ָתי} .ס{
שא אֶ תֵ ׁ -שם-יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
ַשוְאּ ִ :כי לֹא ְינ ּ ֶַקה יְהוָה ,אֵ ת אֲ ׁ ֶשרִ -י ּ ָ ׂ
ו לֹא ִת ּ ָ ׂ
שא אֶ תְ ׁ -שמ ֹו ל ׁ ּ ָ
יך ,ל ׁ ּ ָ
ַשוְא} .פ{
יעיַ ׁ --ש ָּבת ,לַיהוָה אֱ לֹהֶ ָ
ז זָכ ֹור אֶ ת-י ֹום הַ ׁ ּ ַש ָּבת ,לְ קַ דְּ ׁש ֹו .ח ׁ ֵש ׁ ֶשת י ִָמים ּ ַתעֲ בֹד ,וְעָ ִ ׂ
ית ָּכלְ -מלַאכְ ּ ֶת ָך .ט וְי ֹום ,הַ ׁ ּ ְשבִ ִ
ש ָ
יך :לֹא-
ְך ו ּבִ ּ ֶת ָך ,עַ בְ דְּ ָך וַאֲ ָמ ְת ָך ו ּבְ הֶ ְמ ּ ֶת ָךְ ,וג ְֵר ָך ,אֲ ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְשעָ ֶר ָ
שה כָלְ -מלָאכָה אַ ּ ָתה ו ּבִ נ ָ
יך .י ִ ּכי ׁ ֵש ׁ ֶשת-י ִָמים עָ ָ ׂ
ַתעֲ ֶ ׂ
שה יְהוָה אֶ ת-
הַ ׁ ּ ָש ַמיִם וְאֶ ת-הָ אָ ֶרץ ,אֶ ת-הַ יָּם וְאֶ תָּ -כל-אֲ ׁ ֶשרָּ -בם ,וַ ָי ּנַחַּ ,בי ּ ֹום הַ ׁ ּ ְשבִ ִ
יעי; עַ לּ -כֵןּ ,ב ֵַר ְך יְהוָה אֶ ת-י ֹום הַ ׁ ּ ַש ָּבת--וַיְקַ דְּ ׁ ֵשהו ּ} .ס{
יך ,עַ ל הָ אֲ ָד ָמה ,אֲ ׁ ֶשר-יְהוָה אֱ לֹהֶ ָ
יך ,וְאֶ תִ -א ּ ֶמ ָך--לְ ַמעַ ן ,יַאֲ ִרכו ּן יָמֶ ָ
יא ַּכ ֵּבד אֶ ת-אָ בִ ָ
יך נ ֹ ֵתן ל ְָך} .ס{
יב לֹא ִת ְרצָ ח} ,ס{ לֹא ִתנְ אָ ף; }ס{ לֹא ִתגְ נֹב} ,ס{ לֹאַ -תעֲ נֶה בְ ֵר ָ
עֲך עֵ ד ׁ ָשקֶ ר} .ס{
יג לֹא ַת ְחמֹדּ ,בֵית ֵרעֶ ָך; }ס{ לֹאַ -ת ְחמֹד אֵ ׁ ֶשת ֵרעֶ ָך ,וְעַ בְ דּ ֹו וַאֲ ָמת ֹו ו ְׁש ֹור ֹו וַחֲ מֹר ֹוְ ,וכֹל ,אֲ ׁ ֶשר לְ ֵרעֶ ָך} .פ{

יד וְכָ ל-הָ עָ ם ר ֹ ִאים אֶ ת-הַ ּק ֹולֹת וְאֶ ת-הַ ּל ִַּפ ִידם ,וְאֵ ת ק ֹול הַ ׁ ּ ֹ
שפָ ר ,וְאֶ ת-הָ הָ ר ,עָ ׁ ֵשן; ַוי ּ ְַרא הָ עָ ם וַ ָי ּנֻעו ּ ,וַיַּעַ ְמדו ּ מֵ ָרחֹק .טו
וַי ֹּ ְ
אמרו ּ ,אֶ ל-מ ֹ ׁ ֶשה ,דַּ ּבֵר-אַ ּ ָתה ִע ּ ָמנו ּ ,וְנִ ׁ ְש ָמעָ ה; וְאַ ל-י ְַד ּבֵר ִע ּ ָמנו ּ אֱ ל ֹ ִהיםֶ ּ ,פן-נָמו ּת .טז וַי ֹּאמֶ ר מ ֹ ׁ ֶשה אֶ ל-הָ עָ ם ,אַ לִּ -ת ָיראו ּ,
ִ ּכי לְ בַ עֲ בו ּר נ ַּס ֹות אֶ ְתכֶםָּ ,בא הָ אֱ ל ֹ ִהים; ו ּבַ עֲ בו ּרִּ ,ת ְהיֶה י ְִראָ ת ֹו עַ לְּ -פנֵיכֶם--לְ בִ לְ ִּתי ֶתחֱטָ או ּ .יז וַיַּעֲ מֹד הָ עָ ם ,מֵ ָרח ֹק; וּמ ֹ ׁ ֶשה
נִ ַ ּג ׁש אֶ ל-הָ ָ
עֲרפֶ ל ,אֲ ׁ ֶשרָ ׁ -שם הָ אֱ ל ֹ ִהים.


נסו לזהות את עשרת הדברות .מספרו אותם מ.1-10 -



איך מנוסחות הדיברות אילו דיברות מנוסחות בחיוב ואילו שלילי?



איזה סוג של חוקים הן? כלפי מי כל דיבר מופנה )לאל ,למשפחה ,לחברה(?



מהו הדיבר החשוב ביותר לדעתכם?

משנה מסכת אבות פרק ו משנה ב'
אָ מַ ר ַר ִ ּבי יְה ֹו ׁ ֻשעַ ֶּבן ֵלוִי...
וְהַ ֻ ּלחֹת ַמ ֲע ֵ ׂ
שה אֱ לֹהִ ים הֵ ּ ָמה וְהַ ִּמכְ ּ ָתב ִמכְ ּ ַתב אֱ לֹהִ ים הו ּא  -חָ רו ּת עַ ל הַ ֻ ּלחֹת.
ַאל ִּת ְק ָרא חָ רו ּת אֶ ָ ּלא חֵ רו ּתֶ ׁ ,שאֵ ין לְ ָך ֶּבן ח ֹו ִרין אֶ ּלָא ִמי ׁ ֶשע ֹוסֵ ק ְ ּב ַתלְ מו ּד ּת ֹו ָרהְ ,ו ָכל ִמי ׁ ֶשע ֹוסֵ ק ְ ּב ַתלְ מו ּד ּת ֹו ָרה הֲ ֵרי זֶה ִמ ְתעַ ּלֶה...


מה אומר המדרש על עשרת הדיברות?



איך יכולים חוקים והתחייבות לתורה ליצור חרות?

קהלת רבה )וילנא( פרשה ג
אמר ר' יצחק ראויין היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים שתינתן להם תורה מיד אלא אמר הקב"ה :עדיין לא בא זיוון
של בניי .משעבוד טיט ולבֵ נים יצאו ואין יכולין לקבל תורה מיד .משל למה הדבר דומה? למלך שעמד בנו מחליו
ואמרו לו :ילך בנך לאיסכולי )=בית ספר( שלו .אמר :עדיין לא בא זיוו של בני ,ואתה אומר ילך בנך לאיסכולי שלו?
אלא יתעדן בני שניים ושלשה ירחים במאכל ובמשתה ויבריא ,ואחר כך ילך לאיסכולי שלו .כך אמר הקב"ה :עדיין לא
בא זיוון של בניי .משעבוד טיט ולבנים יצאו ,ואני נותן להם את התורה? אלא יתעדנו בניי שניים ושלושה חודשים ְ ּב ַמן
ו ּבְ אֵ ר ו ּ ְ ֹ
שלָו ,ואחר כך אני נותן להם את התורה.


למה ,לפי המדרש ,לא ניתנה התורה מיד כשיצאו בני ישראל ממצריים?



לפי המדרש מי הוא המלך? מי הוא בן המלך? ומהו בית הספר?

שיעור  – 4תורה מהי?
מהלך :מחלקים לכל תלמיד /קבוצת תלמידים קטע עם שאלות .כל תלמיד /קבוצה עונה על השאלות.
כל תלמיד /קבוצה מציג את המסר המרכזי של הקטע שקיבל לשאר הכיתה ,בעל-פה באיור או בהמחזה.
עצרת
למה נקרא חג השבועות בשם "עצרת" ?
שבו ניתנה התורה שהיא עוצרת את האדם מללכת בדרך רעה ומנחילתו חיי העולם הבא.
ר' לוי יצחק מברדיצ'ב

א.

במה מתבטא הקשר בין חג שבועות למתן תורה?

ב.

מה תפקיד התורה לפי הקטע?

ג.

איך התורה עוצרת אדם מללכת בדרך רעה? איזה היבט של התורה מדגיש הקטע?

מתן תורה וקבלת תורה
רבי מנדלי מקוצק היה אומר :
חג השבועות נקרא "זמן מתן תורתנו" ,משום שניתנה התורה הייתה בשווה לכל ישראל,
כנגד זה קבלת התורה אינה בשווה אצל כל אדם מישראל :
כל אחד מקבל את התורה לפי ערכו ולפי השגותיו.
א.

מה ההבדל בין מתן התורה לקבלת התורה?

ב.

מה זה אומר לפי ערכו ולפי השגותיו? מדוע אנשים שונים ביכולתם "להשיג" את התורה?
אולי זה קשור להבדל בגיל ,בכישורים ,ברצון ,בלמידה?

ג.

תנו דוגמא מחיי היום-יום להשגה שונה של משהו שנלמד.

ד.

אם השגה היא הבנה ,איך ניתן לפרש עוד את האמירה כל אחד מקבל את התורה לפי השגותיו לא בהתאם
לחוכמה או יכולת?

היכן ניתנה התורה
ולמה לא ניתנה תורה בארץ ישראל ,שלא להטיל מחלוקת בין השבטים ,שלא יהא זה אומר בארצי ניתנה התורה,
לפיכך ניתנה במקום הפקר.

א.

מה זה "מקום הפקר"?

ב.

למה ניתנה התורה במדבר ולא בארץ ישראל?

ג.

מה חשיבות המקום בו ניתנה התורה?

ד.

איזה מאפיין של התורה עולה מהקטע? למי היא שייכת?

תורה כאש וכמים
ולכך נמשלה התורה באש ובמים – מה אלו בחינם ,אף התורה בחינם,
שלא יעצור אדם התורה לעצמו ולמשפחתו,
אלא יפזרנה לכל באי העולם וכל הזוכה ללמוד ילמד.
א.

במה דומה התורה לאש ולמים?

ב.

מה צריך לעשות עם התורה?

ג.

למה האדם לא צריך לשמור את הידיעה אצלו?

ד.

איזה היבט של התורה מדגיש הקטע? למי היא שייכת?

פסח ושבועות
"...חג השבועות הוא מעין סיום לחג הפסח ,כשם שהקציר והביכורים סיום הם לזרע ,לצמיחה וללבלוב.
זמן חירותנו מעורה )קשור( בזמן מתן תורתנו להודיעך ,אין חירות בלא תורה ...חירות בלא חוקי חיים ,בלא תורת
חיים ,אינה אלא פריקת עול ,הפקר והפקרות שאין חברה ואומה יכולות לעמוד בהם"... .
מ .ליפסון /עלון רמת הכובש
א.

למה דומה הקשר בין פסח לשבועות? למה משתמש הכותב בדימוי הזה?

ב.

מה הערך המרכזי של פסח? מה של שבועות?

ג.

מה קורה כשיש חרות – חופש ללא חוקים? נסו לחשוב על דוגמאות מחיי היום יום למצב כזה שאין חוקים ויש
אי סדר והפקרות )עושים דברים לא אחראיים(

ד.

מה הקשר בין חרות לתורה?

תורה וסחורה  -אגדה עממית
מעשה בחכם אחד שנסע בספינה ,והיו בה סוחרים עם סחורתם .בדרך היו הסוחרים משוחחים בעניניהם ומראים זה
לזה את סחורתם .והחכם היה יושב מן הצד ושותק .אמרו לו הסוחרים :
וסחורתך איפה היא?
אמר להם :אתי היא.
חפשו הסוחרים בכל הספינה ולא מצאו כל סחורה שלו .החלו מלעיגים על החכם שאין סחורתו נראית לעין ואינה
תופסת מקום .והחכם  -היה יושב ושותק.
כשקרבו לחוף התנפלו שודדי ים על הספינה ושדדו את כל אשר היה עליה .עלו הסוחרים ליבשה כשהם דלים וריקים
כעניים המחזרים על הפתחים .ואותו חכם נכנס לבית-המדרש והחל לדבר דברי תורה .ראו
האנשים בבית-המדרש מה רבה תורתו של אותו חכם ,חלקו לו כבוד רב  .לא עברו ימים רבים ומינוהו לרב עליהם.
ראו הסוחרים והבינו מהי הסחורה שהיתה עם אותו חכם ,שאינה נראית לעין ואינה תופסת מקום ועל-כן אי אפשר
לקחתה ממנו.
באו הסוחרים אל החכם ואמרו לו :סלח לנו שהיינו מלעיגים עליך .עכשיו ידענו :סחורתך טובה משלנו .
ששלנו אבדה ושלך קיימת .שלנו  -נטלו מאתנו ולא נשאר לנו דבר ,ושלך  -אתה נותנה לרבים ואינך חסר ממנה
כלום.

