מערך שיעורים לכיתה ד' ' -והעם שומעים את הקולות' – מתן תורה
שיעור  – 1חג 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
 .1נקרא את שמות י"ט ונענה על השאלות.
שמות יט
יׁשי ,לְּׁ צֵ את בְּׁ נֵי-י ְִּׁש ָראֵ ל ,מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּׁצ ָריִם--בַּ ּיוֹם הַּ זֶה ,בָ אּו ִמ ְּׁדבַּ ר ִסינָי .ב וַּ ּי ְִּׁסעּו מֵ ְּׁרפִ ִידים ,וַּ ָּיבֹאּו ִמ ְּׁדבַּ ר ִסינַּי,
א בַּ חֹדֶ ׁש ,הַּ ְּׁשלִ ִ
ֹלהים; וַּ ּי ְִּׁק ָרא אֵ לָיו יְּׁהוָ הִ ,מן-הָ הָ ר לֵאמֹ ר ,כֹה תֹאמַּ ר
וַּ ּיַּחֲ נּו ,בַּ ִמ ְּׁדבָ ר; וַּ ּיִחַּ ןָׁ -שם י ְִּׁש ָראֵ לֶ ,נגֶד הָ הָ ר .ג ּומֹ ֶׁשה עָ לָה ,אֶ ל-הָ אֱ ִ
נְּׁׁש ִרים ,וָ ָאבִ א אֶ ְּׁתכֶם
יתי לְּׁ ִמ ְּׁצ ָריִם; וָ אֶ ָשא אֶ ְּׁתכֶם עַּ ל-כַּנְּׁ פֵ י ָ
יתם ,אֲ ֶׁשר עָ ִש ִ
לְּׁ בֵ ית יַּעֲ קֹב ,וְּׁ ַּתגֵיד לִ בְּׁ נֵי י ְִּׁש ָראֵ ל .ד אַּ ֶתם ְּׁר ִא ֶ
ָארץ .ו וְּׁ אַּ ֶתם
ִיתם לִ י ְּׁסגֻלָה ִמכָל-הָ עַּ ִמים ,כִ י-לִ י כָל-הָ ֶ
יתי--וִ ְּׁהי ֶ
ּוׁשמַּ ְּׁר ֶתם ,אֶ ת-בְּׁ ִר ִ
אֵ לָי .ה וְּׁ עַּ ָתהִ ,אםָׁ -שמוֹעַּ ִת ְּׁׁש ְּׁמעּו בְּׁ ֹקלִ יְּׁ ,
ִת ְּׁהיּו-לִ י מַּ ְּׁמ ֶלכֶת כֹהֲ נִים ,וְּׁ גוֹי ָקדוֹׁש :אֵ לֶה ,הַּ ְּׁדבָ ִרים ,אֲ ֶׁשר ְּׁת ַּדבֵ ר ,אֶ ל-בְּׁ נֵי י ְִּׁש ָראֵ ל .ז וַּ ָּיבֹא מֹ ֶׁשה ,וַּ ִּי ְּׁק ָרא לְּׁ זִ ְּׁקנֵי הָ עָ ם;
ֹאמרּו ,כֹל אֲ ֶׁשרִ -דבֶ ר יְּׁהוָ ה נַּעֲ ֶשה;
וַּ ּי ֶָשם לִ פְּׁ נֵיהֶ ם ,אֵ ת כָל-הַּ ְּׁדבָ ִרים הָ אֵ לֶה ,אֲ ֶׁשר ִצּוָ הּו ,יְּׁהוָ ה .ח וַּ ּיַּעֲ נּו כָל-הָ עָ ם י ְַּּׁח ָדו וַּ ּי ְּׁ
וַּ ּי ֶָׁשב מֹ ֶׁשה אֶ תִ -דבְּׁ ֵרי הָ עָ ם ,אֶ ל-יְּׁהוָ ה .ט וַּ ּיֹאמֶ ר יְּׁהוָ ה אֶ ל-מֹ ֶׁשהִ ,הנֵה ָאנֹ כִ י בָ א אֵ לֶיָך בְּׁ עַּ ב הֶ עָ נָן ,בַּ עֲ בּור י ְִּׁׁשמַּ ע הָ עָ ם
בְּׁ ַּדבְּׁ ִרי ִעמָ ְך ,וְּׁ גַּם-בְּׁ ָך יַּאֲ ִמינּו לְּׁ ע ֹולָם; וַּ ַּּיגֵד מֹ ֶׁשה אֶ תִ -דבְּׁ ֵרי הָ עָ ם ,אֶ ל-יְּׁהוָ ה .י וַּ ּיֹאמֶ ר יְּׁהוָ ה אֶ ל-מֹ ֶׁשה לְֵך אֶ ל-הָ עָ ם ,וְּׁ ִק ַּד ְּׁׁש ָתם
יׁשי :כִ י בַּ ּיוֹם הַּ ְּׁשלִ ִׁשי ,י ֵֵרד יְּׁהוָ ה לְּׁ עֵ ינֵי כָל-הָ עָ ם--עַּ ל-הַּ ר ִסינָי.
ֹלתם .יא וְּׁ הָ יּו נְּׁ כֹנִים ,לַּּיוֹם הַּ ְּׁשלִ ִ
הַּ ּיוֹם ּומָ חָ ר; וְּׁ כִ בְּׁ סּוִ ,ש ְּׁמ ָ
יב וְּׁ ִהגְּׁ בַּ לְּׁ ָת אֶ ת-הָ עָ ם סָ בִ יב לֵאמֹ רִ ,ה ָש ְּׁמרּו ָלכֶם עֲ לוֹת בָ הָ ר ּונְּׁ גֹ עַּ בְּׁ ָקצֵ הּו :כָל-הַּ נֹ גֵעַּ בָ הָ ר ,מוֹת יּומָ ת .יג ֹלאִ -תגַּע ב ֹו יָד,
כִ י-סָ קוֹל יִסָ ֵקל א ֹוָ -ירֹה ִיּי ֶָרהִ --אם-בְּׁ הֵ מָ ה ִאםִ -איׁשֹ ,לא י ְִּׁחיֶה; בִ ְּׁמׁשְֹך ,הַּ ּיֹבֵ ל ,הֵ מָ ה ,יַּעֲ לּו בָ הָ ר .יד וַּ ּי ֵֶרד מֹ ֶׁשה ִמן-הָ הָ ר ,אֶ ל-
ֹלׁשת י ִָמיםַ :אלִ -תגְּׁ ׁשּו ,אֶ לִ -א ָשה .טז
ֹלתם .טו וַּ ּיֹאמֶ ר ,אֶ ל-הָ עָ ם ,הֱ יּו נְּׁ כֹנִ ים ,לִ ְּׁׁש ֶ
הָ עָ ם; וַּ י ְַּּׁקדֵ ׁש ,אֶ ת-הָ עָ ם ,וַּ ְּׁיכַּבְּׁ סּוִ ,ש ְּׁמ ָ
יׁשי
וַּ י ְִּׁהי בַּ ּיוֹם הַּ ְּׁשלִ ִ
בִ ְּׁהיֹת הַּ ב ֶֹקר ,וַּ י ְִּׁהי ֹקֹלת ּובְּׁ ָר ִקים וְּׁ עָ נָן כָבֵ ד עַּ ל-הָ הָ ר ,וְּׁ קֹל ׁשֹפָ ר ,חָ זָק ְּׁמ ֹאד; וַּ ּיֶחֱ ַּרד כָל-הָ עָ ם ,אֲ ֶׁשר בַּ מַּ חֲ נֶה .יז וַּ ּיוֹצֵ א מֹ ֶׁשה
ֹלהיםִ ,מן-הַּ מַּ חֲ נֶה; וַּ ּי ְִּׁתי ְַּּׁצבּו ,בְּׁ ַּת ְּׁח ִתית הָ הָ ר .יח וְּׁ הַּ ר ִסינַּי ,עָ ַּׁשן כֻלוִֹ ,מפְּׁ נֵי אֲ ֶׁשר י ַָּרד עָ לָיו יְּׁהוָ ה,
אֶ ת-הָ עָ ם לִ ְּׁק ַּראת הָ אֱ ִ
ֹלהים יַּעֲ נֶנּו
בָ אֵ ׁש; וַּ ּיַּעַּ ל עֲ ָׁשנ ֹו כְּׁ עֶ ֶׁשן הַּ כִ בְּׁ ָׁשן ,וַּ ֶּיחֱ ַּרד כָל-הָ הָ ר ְּׁמ ֹאד .יט וַּ י ְִּׁהי קוֹל הַּ שֹפָ ר ,ה ֹולְֵך וְּׁ חָ זֵק ְּׁמ ֹאד; מֹ ֶׁשה י ְַּּׁדבֵ ר ,וְּׁ הָ אֱ ִ
בְּׁ קוֹל .כ וַּ ּי ֵֶרד יְּׁהוָ ה עַּ ל-הַּ ר ִסינַּי ,אֶ ל-רֹאׁש הָ הָ ר; וַּ ּי ְִּׁק ָרא יְּׁהוָ ה לְּׁ מֹ ֶׁשה אֶ ל-רֹאׁש הָ הָ ר ,וַּ ּיַּעַּ ל מֹ ֶׁשה .כא וַּ ּיֹאמֶ ר יְּׁהוָ ה אֶ ל-
מֹ ֶׁשהֵ ,רד הָ עֵ ד בָ עָ ם :פֶ ן-יֶהֶ ְּׁרסּו אֶ ל-יְּׁהוָ ה לִ ְּׁראוֹת ,וְּׁ נָפַּ ל ִממֶ נּו ָרב .כב וְּׁ גַּם הַּ כֹהֲ נִ ים הַּ נִ ג ִָׁשים אֶ ל-יְּׁהוָ ה ,י ְִּׁת ַּק ָדׁשּו :פֶ ן-יִפְּׁ רֹץ
בָ הֶ ם ,יְּׁהוָ ה .כג וַּ ֹּיאמֶ ר מֹ ֶׁשה ,אֶ ל-יְּׁהוָ הֹ ,לא-יּוכַּל הָ עָ ם ,לַּעֲ ֹלת אֶ ל-הַּ ר ִסינָי :כִ י-אַּ ָתה הַּ עֵ ד ָֹתה בָ נּו ,לֵאמֹ ר ,הַּ גְּׁ בֵ ל אֶ ת-הָ הָ ר,
ית אַּ ָתה וְּׁ ַאהֲ רֹן ִעמָ ְך; וְּׁ הַּ כֹהֲ נִ ים וְּׁ הָ עָ םַ ,אל-יֶהֶ ְּׁרסּו לַּעֲ ֹלת אֶ ל-יְּׁהוָ ה--פֶ ן-יִפְּׁ ָרץ-
וְּׁ ִק ַּד ְּׁׁשתוֹ .כד וַּ ּיֹאמֶ ר אֵ לָיו יְּׁהוָ ה לְֶךֵ -רד ,וְּׁ עָ לִ ָ
בָ ם .כה וַּ ּי ֵֶרד מֹ ֶׁשה ,אֶ ל-הָ עָ ם; וַּ ּיֹאמֶ ר ,אֲ לֵהֶ ם.
•

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

•

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

•

מדוע לדעתכם/ן כך ניתנות הדיברות?

•

איך מגיב העם? אילו תחושות מצוינות בקטע?

•

איך יש לחגוג את מתן התורה לפי הקטע?

 .2הנחיה :דמיינו שאתם כתבים  /צלמים של עיתון ועליכם לסקר את מעמד הר סיני .כתבו כתבה או ציירו
תמונה המתארת את האירועים.
 .3נקרא את מדרש תנחומא (בובר) פרשת לך לך סימן ו ונענה על השאלות.
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'?

 .4נבחן את הקשר בין מתן תורה לחג השבועות באמצעות המקורות.
חג הקציר המקראי
ּוספַּ ְּׁר ֶתם ָלכֶםִ ,ממָ חֳ ַּרת הַּ ַּשבָ תִ ,מּיוֹם הֲ בִ יאֲ כֶם ,אֶ ת-עֹמֶ ר הַּ ְּׁתנּופָ הֶׁ :שבַּ ע ַּׁשבָ תוֹתְּׁ ,ת ִמימֹ ת ִת ְּׁהיֶי ָנה .עַּ ד ִממָ חֳ ַּרת הַּ ַּשבָ ת
ְּׁ
יעתִ ,ת ְּׁספְּׁ רּו חֲ ִמ ִשים יוֹם; וְּׁ ִה ְּׁק ַּרבְּׁ ֶתם ִמנְּׁ חָ ה חֲ ָד ָׁשה ,לַּיהוָ הִ .ממו ְֹּׁׁשב ֵֹתיכֶם ָתבִ יּאּו לֶחֶ ם ְּׁתנּופָ הְּׁׁ ,ש ַּתיִם ְּׁׁשנֵי עֶ ְּׁש ֹרנִ ים-
הַּ ְּׁשבִ ִ
כּורים ,לַּיהוָ ה( .ויקרא כ"ג)
 ֹסלֶת ִת ְּׁהיֶינָה ,חָ מֵ ץ ֵתָאפֶ ינָה :בִ ִית חַּ ג ָׁשבֻעוֹת ,לַּיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָךִ --מסַּ ת
ִׁשבְּׁ עָ ה ָׁש ֻבעֹתִ ,ת ְּׁספָ ר-לְָך :מֵ הָ חֵ ל חֶ ְּׁרמֵ ׁש ,בַּ ָקמָ הָ ,תחֵ ל לִ ְּׁספֹ רִׁ ,שבְּׁ עָ ה ָׁשבֻעוֹת .וְּׁ עָ ִש ָ
נִ ְּׁדבַּ ת י ְָּׁדָך ,אֲ ֶׁשר ִת ֵתן :כַּאֲ ֶׁשר יְּׁבָ ֶרכְּׁ ָךְּׁ ,יהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך .וְּׁ ָשמַּ ְּׁח ָת לִ פְּׁ נֵי יְּׁהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,אַּ ָתה ּובִ נְָּׁך ּובִ ֶתָך וְּׁ עַּ בְּׁ ְּׁדָך וַּ אֲ מָ ֶתָך ,וְּׁ הַּ לֵוִ י
אֲ ֶׁשר בִ ְּׁׁשעָ ֶריָך ,וְּׁ הַּ גֵר וְּׁ הַּ ּיָתוֹם וְּׁ הָ ַאלְּׁ מָ נָה אֲ ֶׁשר בְּׁ ִק ְּׁרבֶ ָך--בַּ מָ קוֹם ,אֲ ֶׁשר יִבְּׁ חַּ ר יְּׁהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,לְּׁ ַּׁשכֵן ְּׁׁשמוָֹׁ ,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 .מהו הקושי 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
 .1קריאת עשרת הדיברות שמות כ' .זיהוי הדיברות בתוך הטקסט.
שמות פרק כ
ֹלהים ,אֵ ת כָל-הַּ ְּׁדבָ ִרים הָ אֵ לֶה לֵאמֹ ר.
א וַּ י ְַּּׁדבֵ ר אֱ ִ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים ,עַּ ל-פָ נָי .ג ֹלאַּ -תעֲ ֶשה
אתיָך מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְּׁצ ַּריִם ִמבֵ ית עֲ בָ ִדיםֹ :לא-י ְִּׁהיֶה לְּׁ ָך אֱ ִ
ב * ָאנֹ כִ י יְּׁהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,אֲ ֶׁשר הוֹצֵ ִ
ָָארץ .ד ֹלאִ -ת ְּׁׁש ַּתחֲ ֶוה לָהֶ ם ,וְּׁ ֹלא
ָארץ ִמ ָתחַּ ת--וַּ אֲ ֶׁשר בַּ מַּ יִםִ ,מ ַּתחַּ ת ל ֶ
לְּׁ ָך פֶ סֶ ל ,וְּׁ כָלְּׁ -תמּונָה ,אֲ ֶׁשר בַּ ָשמַּ יִם ִממַּ עַּ ל ,וַּ אֲ ֶׁשר בָ ֶ
ָתעָ בְּׁ דֵ ם :כִ י ָאנֹ כִ י יְּׁהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,אֵ ל ַּקנָא--פֹ ֵקד עֲ וֹן ָאבֹת עַּ ל-בָ נִ ים עַּ לִׁ -של ִֵׁשים וְּׁ עַּ לִ -רבֵ ִעים ,לְּׁ שֹנְּׁ ָאי .ה וְּׁ ע ֶֹשה חֶ סֶ ד,
לַּאֲ לָפִ ים--לְּׁ אֹהֲ בַּ יּ ,ולְּׁ ׁש ְֹּׁמ ֵרי ִמ ְּׁצו ָֹתי.
ו ֹלא ִת ָשא אֶ תֵׁ -שם-יְּׁהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך ,ל ַָּשוְּׁ א :כִ י ֹלא ְּׁינ ֶַּקה יְּׁהוָ ה ,אֵ ת אֲ ֶׁשר-י ִָשא אֶ תְּׁׁ -שמ ֹו ל ַָּשוְּׁ א.
יעיַּׁ --שבָ ת ,לַּיהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך:
ית כָלְּׁ -מלַּאכְּׁ ֶתָך .ט וְּׁ יוֹם ,הַּ ְּׁשבִ ִ
ז זָכוֹר אֶ ת-יוֹם הַּ ַּשבָ ת ,לְּׁ ַּק ְּׁדׁשוֹ .ח ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ַּתעֲ בֹד ,וְּׁ עָ ִש ָ
ֹלאַּ -תעֲ ֶשה כָלְּׁ -מ לָאכָה אַּ ָתה ּובִ נְָּׁך ּובִ ֶתָך ,עַּ בְּׁ ְּׁדָך וַּ אֲ מָ ְּׁתָך ּובְּׁ הֶ ְּׁמ ֶתָך ,וְּׁ ג ְֵּׁרָך ,אֲ ֶׁשר בִ ְּׁׁשעָ ֶריָך .י כִ י ֵׁש ֶׁשת-י ִָמים עָ ָשה יְּׁהוָ ה אֶ ת-
יעי; עַּ ל-כֵן ,בֵ ַּרְך יְּׁהוָ ה אֶ ת-יוֹם הַּ ַּשבָ ת--וַּ י ְַּּׁק ְּׁד ֵׁשהּו.
ָארץ ,אֶ ת-הַּ ּיָם וְּׁ אֶ ת-כָל-אֲ ֶׁשר-בָ ם ,וַּ ָּינַּח ,בַּ ּיוֹם הַּ ְּׁשבִ ִ
הַּ ָשמַּ יִם וְּׁ אֶ ת-הָ ֶ
יא כַּבֵ ד אֶ תָ-אבִ יָך ,וְּׁ אֶ תִ -אמֶ ָך--לְּׁ מַּ עַּ ן ,יַּאֲ ִרכּון יָמֶ יָך ,עַּ ל הָ אֲ ָדמָ ה ,אֲ ֶׁשר-יְּׁהוָ ה אֱ ֹלהֶ יָך נֹ ֵתן לְָך.
יב ֹלא ִת ְּׁרצָ חֹ ,לא ִתנְּׁ ָאף; ֹלא ִתגְּׁ נֹ בֹ ,לאַּ -תעֲ נֶה בְּׁ ֵרעֲ ָך עֵ ד ָׁש ֶקר.
יג ֹלא ַּת ְּׁחמֹ ד ,בֵ ית ֵרעֶ ָך; ֹלאַּ -ת ְּׁחמֹ ד אֵ ֶׁשת ֵרעֶ ָך ,וְּׁ עַּ בְּׁ ד ֹו וַּ אֲ מָ ת ֹו וְּׁ ׁשוֹר ֹו וַּ חֲ מֹ רוֹ ,וְּׁ כֹל ,אֲ ֶׁשר לְּׁ ֵרעֶ ָך.
יד וְּׁ כָל-הָ עָ ם ר ִֹאים אֶ ת-הַּ קוֹֹלת וְּׁ אֶ ת-הַּ לַּפִ ִידם ,וְּׁ אֵ ת קוֹל הַּ שֹפָ ר ,וְּׁ אֶ ת-הָ הָ ר ,עָ ֵׁשן; וַּ ּי ְַּּׁרא הָ עָ ם וַּ ָּינֻעּו ,וַּ ּיַּעַּ ְּׁמדּו מֵ ָרחֹק .טו
ֹלהים ,פֶ ן-נָמּות .טז וַּ ּיֹאמֶ ר מֹ ֶׁשה אֶ ל-הָ עָ םַ ,אלִ -ת ָיראּו,
מֹׁשהַּ ,דבֵ ר-אַּ ָתה ִעמָ נּו ,וְּׁ נִ ְּׁׁשמָ עָ ה; וְּׁ ַאל-י ְַּּׁדבֵ ר ִעמָ נּו אֱ ִ
ֹאמרּו ,אֶ לֶ -
וַּ ּי ְּׁ
ֹלהים; ּובַּ עֲ בּורִ ,ת ְּׁהיֶה י ְִּׁרָאת ֹו עַּ ל-פְּׁ נֵיכֶם--לְּׁ בִ לְּׁ ִתי ֶתחֱ טָ אּו .יז וַּ ּיַּעֲ מֹ ד הָ עָ ם ,מֵ ָרחֹק;
כִ י לְּׁ בַּ עֲ בּור נַּסוֹת אֶ ְּׁתכֶם ,בָ א הָ אֱ ִ
ּומֹ ֶׁשה נִ גַּׁש אֶ ל-הָ עֲ ָרפֶ ל ,אֲ ֶׁשרָׁ -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?

 .2תיאורי מצב – בחרו את אחת הדיברות וחברו תיאור מצב  /סיפור בו הדיבר חשוב  /מישהו עבר על הדיבר.
נבקש ממספר תלמידים/ות להציג.
 .3כל תלמיד/ה יחשבו על דיבר ,כלל אחד שחשוב בכיתה .איסוף עשרת הדיברות של הכיתה.

 .4לימוד מדרש בנושא עשרת הדברות
משנה מסכת אבות פרק ו משנה ב'
ָאמַּ ר ַּרבִ י ְּׁיהוֹׁשֻ עַּ בֶ ן לֵוִ י...
ֹלהים הּוא  -חָ רּות עַּ ל הַּ ֻלחֹת.
ֹלהים הֵ מָ ה וְּׁ הַּ ִמכְּׁ ָתב ִמכְּׁ ַּתב אֱ ִ
וְּׁ הַּ ֻלחֹת מַּ עֲ ֵשה אֱ ִ
ַאל ִת ְּׁק ָרא חָ רּות אֶ לָא חֵ רּותֶׁ ,שאֵ ין לְּׁ ָך בֶ ן חו ִֹרין אֶ לָא ִמי ֶׁשעוֹסֵ ק בְּׁ ַּתלְּׁ מּוד תו ָֹרה ,וְּׁ כָל ִמי ֶׁשעוֹסֵ ק בְּׁ ַּתלְּׁ מּוד תו ָֹרה הֲ ֵרי זֶה
ִמ ְּׁתעַּ לֶה...
•

מה אומר המדרש על עשרת הדיברות?

•

איך יכולים חוקים והתחייבות לתורה ליצור חרות?

שיעור  – 4תורה מהי?
מהלך :כל קבוצה תקרא את קטע ותענה על שאלות .לאחר מכן הקבוצות יציגו את המסר המרכזי בקטעים מול
מליאת הכיתה (בע"פ ,באיור ,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)
•

במה מתבטא הקשר בין חג שבועות למתן תורה?

•

מה תפקיד התורה לפי הקטע?

•

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.
•

מה ההבדל בין מתן התורה לקבלת התורה?

•

מה הכוונה  -לפי ערכו ולפי השגותיו? מדוע אנשים שונים ביכולתם 'להשיג' את התורה?
אולי זה קשור להבדל בגיל ,כישורים ,רצון ,למידה?

•

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

•

אם השגה היא הבנה ,איך ניתן לפרש עוד את האמירה שכל 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.
•

מה זה 'מקום הפקר'?

•

למה ניתנה התורה במדבר ולא בארץ ישראל?

•

מה חשיבות המקום בו ניתנה התורה?

•

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.
•

במה דומה התורה לאש ולמים?

•

מה צריך לעשות עם התורה?

•

למה האדם לא צריך לשמור את הידיעה אצלו?

•

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 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)
•

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

•

מה הערך המרכזי של פסח? מה של שבועות?

•

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)

•

מה הקשר בין חרות לתורה?

