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המושג תורה מתייחס ליותר מחמשת חומשי המקרא. התורה מסמלת מכלול שלם של ערכים ורעיונות, 
מחלוקות והגות שמהווים בסיס לתרבות העברית. התורה היא סמל למרכזיות המילה הכתובה בתרבות 
היהודית-ישראלית. יש מי שרואים בה הוראת דרך, חוק וצו ומי שרואים בה סיפור מתמשך של תרבותנו 
המתהווה. חג השבועות מציין, בין השאר, את מתן התורה במעמד הר סיני. היבט זה של החג נועד לציין 

את האירוע המקראי, ואף יותר מזה, החג מבטא את מרכזיותה של התורה בתרבות היהודית. 

לוחות הברית ועשרת הדיברות הם מסמלי החג, ותיקון השבועות הוא אחד המנהגים המרכזיים שנועדו 
לבטא את מתן תורה כאירוע לאומי משותף. 

אופני הלימוד השונים והמגוונים שקיימים בעולם היהודי, הם הדרך המשמעותית ביותר להיות חלק 
ממתן תורה. כל קהילה בוחרת את הדרך שלה וכל אחד בתוך הקהילה מקבל תורה על פי דרכו.

יסוד לכינון חברה צודקת  ואוניברסלי. מקובל לראות בהם  יסודי  עשרת הדיברות נחשבים קוד מוסרי 
ממוקדים  הראשונים  )הדיברות  התאולוגיים  לחלקים  מיוחד  מעמד  יש  היהודית  במסורת  וראויה. 
ביחסים בין האדם לאל( ולזיכרון ההיסטורי שנמצא ביסוד חלק מהצווים )זיכרון יציאת מצרים ומעשה 

בראשית(.  

"אני לא פעם שואל את עצמי מה מכל המורשת הזאת ניתן להעביר הלאה. כל הדברים העקרוניים עוברים 
מדור לדור, הם משתנים... אבל יש דברים כמו עשרת הדיברות, הדברים שאינם מתבלים ואינם מתכלים:

'לא תרצח' - נשאר!
'ואהבת לרעך כמוך' - נשאר!

'מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך' - נשאר!
'המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלאו' - נשאר!

השאלה היא - איך מעבירים ערכים מדור לדור, בעולם משתנה לחלוטין?
זאת השאלה שאני שואל עצמי גם בפניכם, המדריכים."

הקדמה

"ֲאנִי רֹוצֶה לְהֹוסִיף שְׁנַיִם לַעֲשֶֶׂרת הַּדִּבְרֹות"
כיתות ט'-י' 

מתן תורה בעולם משתנה

)חיים גורי, עכשיו תורכם(

https://www.facebook.com/noal4u/photos/%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%9D%D7%9E%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%9E%D7%97-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%95/1684458838281237/
https://www.facebook.com/noal4u/photos/%D7%A2%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%95-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%9D%D7%9E%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%9E%D7%97-%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8-%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%95/1684458838281237/
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←  דפי מקורות

←  כלי כתיבה

ציוד דרוש

1  היכרות מעמיקה עם עשרת הדיברות.
2  דיון על משמעות הרעיון של מתן תורה.

3  התמודדות עם שאלת מקומה של התורה בתרבות הישראלית בימינו.
4  התנסות בלמידת מקורות בחברותא.

מטרות

"ֲאנִי רֹוצֶה לְהֹוסִיף שְׁנַיִם לַעֲשֶֶׂרת הַּדִּבְרֹות"
כיתות ט'-י' 

מתן תורה בעולם משתנה

ונדון בעיקר בעשרת הדיברות כטקסט מכונן שמסמל את  בשיעור נתמקד בשבועות כחג מתן תורה 
התורה כולה. 

ומוכר  מקובל  משותף,  כמכנה  הדיברות  בעשרת  נתבונן  אחד  מצד  סוגיות.  בשתי  יעסוק  השיעור 
שמהווה בסיס לכינון החברה, ומצד אחר נתבונן באפשרות שקבלת התורה כרוכה בהחלטה מודעת, 

בבחירה מה לשמר ומה לשנות, מתוך הבנה ומחויבות.
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מהלך השיעור
כיתות ט'-י' 

במליאה נבקש מן התלמידים לנסות להיזכר בכמה שיותר ציוויים מעשרת הדיברות. 

1. משימת פתיחה

מהלך השיעור

דגש למורה  

מטרת התרגיל היא להראות, מצד אחד, את המרכזיות של הדיברות בחיינו )כולם יזכרו לפחות 
חלק( ומצד אחר, את ההיכרות המועטה עם הפרטים )אולי חוסר רלוונטיות(.

←  ננחה: נסו להיזכר בכמה שיותר ציוויים מעשרת הדיברות.

←  נשאל: ישנה מסורת שמצביעה על כך שחמש דיברות עוסקות ביחסים עם אלוהים, וחמש עוסקות 

ביחסים חברתיים או ביחסים בין אדם לרעהו. אילו דיברות זכרתם יותר? נבקש לעיין בעשרת הדיברות 
המקראיים, ובקודים שונים שנכתבו בהשראת עשרת הדיברות ))נספח א( )נספח א( דף לתלמידים עם עשרת 

הדיברות השונים ושאלות מנחות(. 

←  בתום המשימה נעורר תשומת לב לצורת הניסוח של עשרת הדיברות המקראיים, שם בוחרים להדגיש 

איסורים מוחלטים ללא נימוק )לא תרצח, לא תגנוב(, לעומת דרישות מפורטות ומנומקות )כבד את, 
לא תחמוד(. נבחין בין התאולוגי-אמוני ובין התנהגות חברתית-מוסרית.

←  במשימת הפתיחה התלמידים מוזמנים להציע דיברות או צווים שחשובים בעיניהם, ובסיכום הפתיח 

אפשר להגיע לעשרה דיברות המבוססים על מה שבחרו התלמידים והתלמידות בעבודה שלהם.

1. שמור על זכויות הדורות הבאים.

2. השתלב במחזורי החיים ושמור על האיזון הטבעי.

3. זכור, האדם אינו מרכז היקום.

4. הבט בתהליך כמכלול.

5. על התהליך להיות ישים ואפשרי. 

6. אל תזהם.

7. תכנן מראש. 

8. עשה שימוש מושכל במשאבים )השמה(.

9. חסוך וייעל.

10. קח אחריות על הסביבה.

עשרת הדיברות 
לסביבה

1. השומר והשומרת הם אנשי אמת ועומדים על משמרה.

2. השומר והשומרת הם חלוצי השחרור הלאומי של עמם
ומולדתם ונאמנים לערכי תנועת הפועלים החלוצית.

3. השומר והשומרת לוחמים לשוויון, שלום ואחוות עמים.

4. השומר והשומרת הם אנשי עבודה ומגשימים בקיבוץ השומרי.

5. השומר והשומרת מחשלים את אופיים וחותרים לשלמות רוחנית וגופנית.

6. השומר והשומרת הם אחים נאמנים לחברה השומרית וסרים למשמעת מדריכיה.

7. השומר והשומרת פעילים בחברה ומקיימים יחסי רעות ושיתוף עם חבריהם.. 

8. השומר והשומרת אמיצים, עצמאים ומלאי חדוות נעורים.

9. השומר והשומרת חובבי טבע, לומדים להכירו ומושרשים בנוף מולדתם.

10. השומר והשומרת הם ישרים וטהורים בהליכותיהם, יוצרים ומגשימים סגנון 

חיים חלוצי.

עשרת הדיברות 
של תנועת הנוער השומר הצעיר
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מהלך השיעור
כיתות ט'-י' 

2. לימוד בחברותא

דגשים למורה - מסגרת הלימוד

דגשים למורה - מקורות הלימוד

←  הלימוד יתקיים בזוגות או בקבוצות קטנות. 

←  הדגש הוא על הבנת הטקסטים וקיום דיון פתוח. 

←  הלימוד המוצע יכול לשמש תיקון שבועות כיתתי, לימוד משותף של שתי השכבות או לימוד 

משותף עם ההורים.

←  כדאי ללמוד את הטקסטים בסדר בו הם מובאים מכיוון שהשאלות לדיון מתייחסות להבדלים 

בגישות בין הדוברים. 

←  מנחם אוסישקין ורש"ר הירש קושרים לימוד ומעשה. שניהם מאירים את החשיבות שבמתן ביטוי 

לרעיונות חשובים, על ידי התנהגות ופעולות במציאות. אוסישקין מתייחס להיבט הלאומי והירש 
מתייחס גם ליחיד. 

←  בטקסט של דן אריאלי אפשר לזמן דיון גם על החולצה שהיא יצירה של האמן אריק וייס )מוצגת 

כאיור( כמימוש של רעיון התזכורת המתמדת.

←  יונתן זקס מדגיש את הצד הלאומי במעמד הר סיני ואת ההתכנסות של העם סביב רעיונות וערכים 

שמאפשרים בנייה של טוב משותף. המדרש מדגיש את ההיבט החיוני של אחריות אישית, בלעדיו 
הברית לא תתקיים.

←  שירו של חנוך לוין  מדגיש את עול האחריות שעשרת הדיברות מניחים על כתפי מי שמקבל אותם. 

יהודה עמיחי מציג אפשרות אחרת. הוא מציע לשמור על עצמאות מחשבתית. בשיר שלו מוצגת 
אפשרות לשמר את המסורת, לקבל אותה כחיונית ומעצבת ובה בעת הוא מזמין לשנות ולהוסיף עליה.
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מהלך השיעור
כיתות ט'-י' 

דגשים למורה

←  אפשר לתת זמן ליצירה להסתפק בתיאור שלה או ובמודל פשוט. הדגש הוא על ההסבר. 

←  מטרת המשימה היא לאפשר לכל המשתתפים לחשוב באופן ביקורתי על עשרת הדיברות, לבחור את 

המסר המשמעותי עבורם ולהכריע מהי מידת ההשפעה שהם רוצים לתת לדיברות במציאות חייהם.

←  אפשר להציג את המשימה במליאה או במסגרת העבודה בחברותות. 

3. משימת סיום

ננחה את התלמידים: התבקשתם לעצב יצירה שתיקרא "עשרת הדיברות". עליכם להגיש 
הצעת עיצוב לוועדה. פרט לציור או למודל עליכם לצרף משפטי הסבר, בהם תתייחסו גם אל 

הנקודות הבאות: 

←  האם היצירה מיועדת למרחב הציבורי )פסל או כרזה למשל( או שהיא יצירה אישית )תכשיט, בגד(.

←  מהו הטקסט שיופיע על היצירה -  דיברות מהמקרא? מילים בודדות? יצירה אישית? יצירה מקורית?

←  למי הייתם רוצים להעניק את היצירה? הסבירו מדוע?
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מדוע לדעתכן ולדעתכם בוחרים ארגונים לנסח דברים בצורת דיברות?

מי מהם מקבל השראה מעשרת הדיברות התנ"כיות?

←  עיינו בעשרת הדיברות ) ספר שמות,  פרק כ, ב-יג או דברים ה, י-יח(.

      אילו הדיברות היו מסודרים לפי סדר חשיבות, מה היה הדיבר הראשון ומה האחרון?

←  לפניכם שתי דוגמאות לעשרת הדיברות שנוסחו במהלך השנים:

←  הציעו שני דיברות לתלמיד בהשראת שניים מעשרת הדיברות.

1. השומר והשומרת הם אנשי אמת ועומדים על משמרה.

2. השומר והשומרת הם חלוצי השחרור הלאומי של עמם
ומולדתם ונאמנים לערכי תנועת הפועלים החלוצית.

3. השומר והשומרת לוחמים לשוויון, שלום ואחוות עמים.

4. השומר והשומרת הם אנשי עבודה ומגשימים בקיבוץ השומרי.

5. השומר והשומרת מחשלים את אופיים וחותרים לשלמות רוחנית וגופנית.

6. השומר והשומרת הם אחים נאמנים לחברה השומרית וסרים למשמעת מדריכיה.

7. השומר והשומרת פעילים בחברה ומקיימים יחסי רעות ושיתוף עם חבריהם.. 

8. השומר והשומרת אמיצים, עצמאים ומלאי חדוות נעורים.

9. השומר והשומרת חובבי טבע, לומדים להכירו ומושרשים בנוף מולדתם.

10. השומר והשומרת הם ישרים וטהורים בהליכותיהם, יוצרים ומגשימים סגנון 

חיים חלוצי.

עשרת הדיברות של תנועת הנוער השומר הצעיר

1. שמור על זכויות הדורות הבאים.

2. השתלב במחזורי החיים 

    ושמור על האיזון הטבעי.

3. זכור, האדם אינו מרכז היקום.

4. הבט בתהליך כמכלול.

5. על התהליך להיות ישים ואפשרי. 

עשרת הדיברות לסביבה

6. אל תזהם.

7. תכנן מראש. 

8. עשה שימוש מושכל במשאבים )השמה(.

9. חסוך וייעל.

10. קח אחריות על הסביבה.

שבועות



נספח ג'

מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

לימוד בחברותא

מה הקשר בין ראשית האומה לבין ביכורים ושבועות? מה שני ההיבטים מוסיפים זה על זה? 

מדוע הפרדה בין ראשית האומה במתן תורה, לבין ראשית האומה כעם העובד את אדמתו יכולה להפוך 
למכשול? האם שני ההיבטים חשובים באותה מידה?

חשש  שאוסישקין  הפירוד  שהתרחש  או  ההיבטים  שני  את  משמרים  בימינו  הישראלית  במציאות  האם 
ממנו? חשבו על דוגמה עכשווית.

מה הקשר שעושה הרש"ר הירש בין מעשה שאדם עושה לבין הפנימיות שלו? 

מתי רעיון הוביל אתכם לפעולה? חשבו על דוגמה למקרה הפוך, שפעולה הובילה לרעיון.

אם עשרת הדיברות הם דוגמה לפעולה שנועדה להשפיע ואף לעצב את פנימיות האדם, תארו שניים 
או שלושה מאפיינים של התנהגות ראויה על פי עשרת הדיברות.

ות
אל

 ש
  

ות
אל

 ש
  

"אבל אל נא תשכחו דבר אחד עיקרי! והוא: כי השרשרת הלאומית של האומה מתחילה בחג שאנו חוגגים היום: חג 
השבועות, חג זה לא היה רק חג הטבע, חג הביכורים של פרי האדמה והעבודה: זהו יום "מתן תורה" ובו היינו לעם. 
יכול  זה  פירוד  ונעשינו עם עובד אדמתו בזעת אפיו.  נוצרנו כאומה  ביום אחד  בין שני החגים האלה.  ואין להפריד 

להעמיד אותנו בפני מכשולים, שעמדו בפנינו במשך הדור האחרון, ועלינו להמנע מהם."
כשכל הדברים האלה קורים לי ולמשפחה שלי יום-יום אני יודעת בוודאות שזו לא רק הבעיה שלנו, האתיופים, זו גם 

הבעיה שלכם."

)מנחם אוסישקין, מתוך נאום בחגיגת הביכורים בחיפה, 1932(

"אין התורה סובלת כל רעיון והשקפה, שאין להם מהלכים בחיי היום יום והשפעה ישירה על החיים המעשיים ]...[ 
כל הרעיונות וההשקפות בחיי האדם באים לידי ביטוי חיצוני במעשה החיצוני, וכך הם מקיפים וכוללים גם את 
כל פנימיותו של האדם. זהו קנה המידה, לפיו יש להשתית את כל החיים על יסודות התורה. גם עשרת הדיברות, 
אשר בהם נפתח מעמד הר סיני, ואשר כבר הפכו לחוקי היסוד של סדרי החברה כמעט בכל עמי התרבות, מיוסדים 

לפי סדר זה. "

)רש"ר הירש, במעגלי השנה, כרך ג', נצח, בני ברק, עמ' ריח(
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האם הניסוי שמתאר דן אריאלי מוכיח את עמדתו של הירש או סותר אותה?

האם הייתם ממליצים לאנשים ליצור לעצמם תזכורת של עשרת הדיברות )אם לא נכון לקדם רעיון כזה, 

נמקו מדוע(?

אם כן, כיצד הייתם ממליצים לאנשים ליצור תזכורת כזו?      
ות

אל
 ש

  

לאוניברסיטה  הלכנו  הניסויים  באחד  מוסריים,  דברים  לאנשים  להזכיר  בעצם  שמטרתו  ניסוי  לעשות  "החלטנו 
בלוס אנג'לס, ארה"ב, וביקשנו מהמשתתפים להיזכר בעשרת הדיברות – אגב, אף אחד מהם לא זכר את כולן. אבל 
הדבר המעניין היה, שאחרי התזכורת הזאת פתאום אף אחד לא רימה. לא רק אנשים שהגדירו את עצמם קרובים 
לדת, אלא כולם ממש. עצם התזכורת שיש קוד מוסרי בעולם ושצריך לציית לו, גרמה לכולם ללא יוצא מן הכלל 

להפסיק לרמות. גם אנשים אתאיסטים, כשביקשנו מהם להישבע על תנ"ך, הפסיקו מיד לרמות.

3

האתי  הקוד  את  לעצמנו  להזכיר  צריכים  אנחנו  כלומר, 
על  מחשבות  עם  היום  כל  מסתובבים  היינו  אם  שלנו. 
היינו  הרי  לחיות,  רוצים  אנחנו  שבה  הדרך  ועל  האמת 
רוצים.  שאנחנו  למה  ומתאים  מוצלח  יותר  באופן  חיים 
הזמן  כל  לנו  מזכירים  ביהדות  הדברים  שכל  חושב  "אני 
לנו  שאין  להגיד  אפשר  להתנהג".  צריך  שבה  הדרך  את 
מבינים  אנחנו  אם  אבל  במזוזה,  או  מיוחד  בלבוש  צורך 
רוצים  אנחנו  שבה  ולדרך  שלנו  לאמונה  תזכורת  שזו 

לחיות, אז אנחנו רואים שזה עובד וזה חשוב."

)פרופ' דן אריאלי, עשרת הדיברות כתזכורת לקוד אתי, אתר ליבא(

שם האומן : אריק וייס
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מה מייצר עדה וקהילה מדינית לפי המאמר? האם לדעתכם ולדעתכן זה מספיק?

מה היה התפקיד של עשרת הדיברות ביצירת העם היהודי?

יונתן זקס רואה במעמד הר סיני כריתת ברית בין אדם לאלוהיו, וגם ברית בין בני האדם לפעול למען טוב 

משותף. האם הברית עדיין מתקיימת בימינו? 

היכן אפשר לראות את מימוש הברית? הציעו פעולה אחת שתאפשר לברית ביטוי במציאות.

אילו עשרת הדיברות היו מנוסחים בלשון רבים ) "לא תגנבו..." למשל(,  מה היה שונה במסר שלהם?

איזה ניסוח יותר משכנע לדעתכם ולדעתכן? מהי דעתו של המדרש?

יונתן זקס מדגיש דווקא את השותפות במעמד הר סיני. שערו כיצד הוא היה מסביר את הפנייה בלשון 

יחיד? 

ות
אל

 ש
  

ות
אל

 ש
  

"גורמים רבים הפכו אותם לעם. היתה ביניהם קרבת משפחה: כולם היו צאצאי יעקב. היתה תרבות משותפת: 
סבל  היה  לכל,  מעל  לה.  מחוצה  אלא  מצרים  בארץ  היו  לא  ושורשיהם  הסטוריה:  גם  רועים...היתה  היו  הם 
משותף...ישראל נעשה עם במצרים ושם הוא נקשר בברית גורל. בהר סיני, לעומת זאת הם נעשו עדה, קהילה 
מדינית ]...[. זו הייתה הכרזת הייעוד הראשונה של עם ישראל, אולי הראשונה של אומה כלשהי ]...[. מקובל 
לומר שעשרת הדיברות חוללו מהפכה מוסרית באנושות. הדבר נכון אך לא באופן שנהוג להבינו. בני האדם לא 
היו זקוקים להתגלות אלוהית כדי להבין שאסור לרצוח ]...[. כל כללי המוסר הרציונליים חייבו את בני האדם 

עוד מבריאתם...לא בזאת טמונה המקוריות של ברית סיני.
היא טמונה במקום עמוק יותר. התורה היא ביקורת מתמשכת על השימוש לרעה בכוח ]...[ 

בסיני נכרתה ברית, לא חוזה או אמנה. חוזים נחתמים בין אנשים על בסיס האינטרסים של כל אחד מהם. החוזה 
יוצר שותפות מוגבלת למטרת רווח הדדי. הברית, לעומת זאת מכוננת קשר עמיד יותר של מחויבות ונאמנות 
במערכת  משותפים.  אינטרסים  להם  יש  עצמי.  אינטרס  מתוך  רק  לא  אליה  באים  בברית  השותפים  הדדיות. 
יחסים של ברית הצדדים חוברים זה לזה, מתוך הכרה הדדית בכבוד ובחירות של כל צד, ליצירה משותפת של 
דבר שאף לא אחד מהם יכול להשיג לבדו – אהבה, חברות, נאמנות, נישואים, אמון. בריתות יוצרות לא רווח 

אישי  אלא טוב משותף, כלומר דברים הקיימים רק בזכות היותם משותפים." 
)הרב לורד יונתן זקס, מועדים לשיחה, קורן ירושלים, ירושלים, 2019, עמ' 250, 257(

עשרת  ניתנו  בשבילי  לומר,  מישראל  ואחד  אחד  כל  שצריך  לך  לומר  יחיד,  בלשון  הדיברות  עשרת  נאמר  'למה 
הדיברות ואני חייב לקיימן, ולא שיאמר, דייה לתורה שתתקיים על ידי אחרים.' 

)מדרש לקח טוב, שמות כ:)ב(,יא(
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"כולנו כאיש אחד"- מה ההחלטה המשותפת של כולם?

מדוע אף דיבר לא מוזכר? מדוע הם מוזכרים רק כמספרים?

אילו טיעונים מסבירים את ההחלטה?  

"אפשר לחיות"! - באיזה אופן הפריעו עשרת הדיברות לאנשים לחיות?

איזה דיבר מקשה על החיים לדעתכם?

השיר )משנות ה-70( מעביר ביקרות חריפה על החברה הישראלית, 
מהי הביקורת?

ות
אל

 ש
  

עשרת הדיברות / חנוך לוין 

ובבוקר אביב בהיר ונחמד
קמנו כולנו כאיש אחד,

אנשי-חיל רעננים,
טובי-קומה ועזי-פנים,

קמנו ועלינו אל הר סיני,
שבו קיבלנו את דבר ה',
עלינו גאים בזמר ושיר

את דבר ה' להחזיר.

מסקנה ראשונה מצורכי הביטחון
זרקנו לשמים את הדיבר הראשון,

אחריו זרקנו את הדיבר השני,
גם הוא עקב המצב הבטחוני,

אחרי השני, השלישי בתור,
מעשה מובן של מדינה במצור,

ואשר כולל באופן טבעי

בחבילה אחת את הדיבר הרביעי,
הדיבר הרביעי - והחמישי איתו,
כי הבא להורגך - השכם להורגו,
ומטעם דומה של מלחמת הקיום

נזרק גם השישי זריקת חירום,
והיה זה לכן הכרחי ומוצדק

שהדיבר השביעי גם הוא נזרק,
אחריו השמיני ועימו התשיעי

שניהם מסיבות של מוראל קרבי,
וכדי לסיים במספר זוגי

צירפנו גם את הדיבר העשירי.
ובבוקר אביב בהיר ונחמד

חזרנו כולנו כאיש אחד,
אנשי-חיל רעננים,

טובי-קומה ועזי-פנים,
גוונו זקוף, כתפינו קלות,

נושמים אוויר מלוא הריאות
אפשר לחיות!

)חנוך לוין, מה איכפת לציפור )1(, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1987(
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עשרת הדיברות / חיים צינס 

בכל דור ודור חייב אדם לבחור, ללא מורא בעשרת הדיברות שלו.
דע

מי אתה
מאין באת

לאן אתה הולך
למי אתה נותן דין וחשבון

כי חייך קצרים
כבד את

קדושת החיים
כבוד האדם

החרות
השוויון
הצדק. 

)עשרת הדיברות,  מיפוי ידע, ישראל,  תש"ף  עמ' 37( 

נספח ג'

מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

לימוד בחברותא

2

מדוע חייב אדם לבחור עשר הדיברות?

מהן עשרת הדיברות לפי השיר? ות
אל

 ש
  

קבלת התורה
מסורת וחידוש



נספח ג'

מכון 
שיטים
ארכיון החגים הקיבוצי

לימוד בחברותא

האם האב מקבל את עשרת הדיברות?

מדוע מייחס הבן את עשרת הדיברות לאביו ולא להר סיני?

אילו דיברות לא מופיעים בשיר? שערו מדוע נמנע הכותב מלמנות אותם?

מה המסר של האבא לבנו באמצעות שני הדיברות הנוספים? מדוע הוא מוסיף את שניהם?

ות
אל

 ש
  

מלון הורי / יהודה עמיחי 

אָבִי הָיָה אֱלהִים וְלא יָדַע. הוּא נָתַן לִי
אֶת עֲׁשֶרֶת הַדיברות לא בְּרַעַם וְלא בְּזַעַם, לא בָּאֵׁש וְלא בָּעָנָן
אֶלָּא בְּרַכּוּת וּבְאַהֲבָה. וְהוֹסִיף לִטּוּפִים וְהוֹסִיף מִלִּים טוֹבוֹת,

ׁשָה". וְזִמֵּר זָכוֹר וְׁשָמוֹר וְהוֹסִיף "אָנָּא" וְהוֹסִיף "בְּבַקָּ
בְּנִגּוּן אֶחָד וְהִתְחַנֵּן וּבָכָה בְּׁשֶֶקט בֵּין דִּבֵּר לְדִּבֵּר,

ָוְא, ָׂא, לא לַּשׁ ָוְא, לא ּתִּש ָׂא ׁשֵם אֱלוֹהֶיךָ לַּשׁ לא ּתִּש
אָנָּא, אַל ּתַעֲנֶה בְּרֵעֲךָ עֵד ׁשֶָקר. וְחִבֵּק אוֹתִי חָזָק וְלָחַׁש בְּאָזְנִי,

ָׂם אֶת כַּפּוֹת יָדָיו הַפְּתוּחוּת לא ּתִגְנוֹב, לא ּתִנְאַף, לא ּתִרְצַח. וְש
ָ עַל ראׁשִי בְּבִרְכַּת יוֹם כִּפּוּר. כַּבֵּד, אֱהַב, לְמַעַן יַאֲרִיכוּן יָמֶיך

ְׂעַר ראׁשוֹ. עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה. וְקוֹל אָבִי לָבָן כְּמוֹ ש
אַחַר-כָּך הִפְנָה אֶת פָּנָיו אֵלַי בַּפַּעַם הָאַחֲרוֹנָה

כְּמוֹ בַּיוֹם ׁשֶבּוֹ מֵת בִּזְרוֹעוֹתַי וְאָמַר: אֲנִי רוֹצֶה לְהוֹסִיף
ׁשְנַיִם לעֲשֶרֶת הַדִּבְּרוֹת:

ָׂר, "לא ּתִׁשְּתַנֶּה" הַדִּבֵּר הָאַחַד-עָש
ָׂר, "הִׁשְּתַנֵּה, ּתִׁשְּתַנֶּה" ְנֵים-עָש וְהַדִּבֵּר הַּשׁ

ְ כָּךְ אָמַר אָבִי וּפָנָה מִמֶּנִי וְהָלַך
יו הַמּוּזָרִים. וְנֶעְלַם בְּמֶרְחַקָּ

)יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח, שוקן, תל-אביב , 1998, עמ' 58(
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