
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 מתן תורה    –'והעם שומעים את הקולות'    -ם לכיתה ד' מערך שיעורי 
 

 ורה שבועות ומתן ת חג   –  1שיעור  
 

 מטרות 

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

 עידוד הפעולה היצירתית ביחס לסיפור המקראי. •

 יצירת דיון בסוגיית הבחירה והשכנוע בקבלת התורה.  •

 השבועות.  מתן תורה לחג הסבר הקשר בין •
 

 מהלך  

 .על השאלות נענהאת שמות י"ט ו נקרא .1

 יט  שמות 

ֹחֶדׁש ֵניא בַּ ֵצאת בְּׁ ִליִׁשי, לְּׁ שְּׁ ָרִים-, הַּ ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמצְּׁ ר ִסיָני.  --ִישְּׁ בַּ ֶזה, ָבאּו ִמדְּׁ ּיֹום הַּ י,  בַּ ר ִסינַּ בַּ ָּיֹבאּו ִמדְּׁ ִפיִדים, וַּ עּו ֵמרְּׁ ִּיסְּׁ ב וַּ

מִ  ֲחנּו, בַּ ּיַּ ןוַּ ִּיחַּ וַּ ָבר;  ֶנֶגד ָהָהר.-דְּׁ ָרֵאל,  הָוה, ִמןָהֱאֹלִהי-ג ּוֹמֶׁשה ָעָלה, ֶאל  ָׁשם ִישְּׁ ָרא ֵאָליו יְּׁ ִּיקְּׁ וַּ ר -ם;  ָהָהר ֵלאֹמר, ֹכה ֹתאמַּ

ל ֶכם עַּ ָרִים; ָוֶאָשא ֶאתְּׁ ִמצְּׁ ִאיֶתם, ֲאֶׁשר ָעִשיִתי לְּׁ ֶתם רְּׁ ָרֵאל.  ד אַּ ֵני ִישְּׁ ֵגיד ִלבְּׁ תַּ ֲעֹקב, וְּׁ ֵבית יַּ ֶכם  -לְּׁ ָׁשִרים, ָוָאִבא ֶאתְּׁ ֵפי נְּׁ נְּׁ כַּ

ָתה, ִאםֵאָלי.   עַּ עּו-ה וְּׁ מְּׁ ֶתם, ֶאתָׁשמֹועַּ ִתׁשְּׁ רְּׁ מַּ ֹקִלי, ּוׁשְּׁ ִריִתי - בְּׁ גָֻלה ִמָכל--בְּׁ ִייֶתם ִלי סְּׁ ִמים, ִכי-ִוהְּׁ ֶתם  -ִלי ָכל-ָהעַּ אַּ ָהָאֶרץ.  ו וְּׁ

יּו ֵאֶלה, -ִתהְּׁ ָקדֹוׁש:   גֹוי  וְּׁ ֹכֲהִנים,  ֶלֶכת  מְּׁ מַּ ֶאל  ִלי  ֵבר,  דַּ תְּׁ ֲאֶׁשר  ָבִרים,  דְּׁ ָרֵאל.  -הַּ ִישְּׁ ֵני  ּיִ בְּׁ וַּ ֹמֶׁשה,  ָּיֹבא  וַּ ָהָעם;  ז  ֵני  ִזקְּׁ לְּׁ ָרא  קְּׁ

ָכל ֵניֶהם, ֵאת  ִלפְּׁ ָּיֶשם  הָוה.  -וַּ יְּׁ ִצָּוהּו,  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶלה,  ָבִרים  דְּׁ ָכלהַּ ֲענּו  ּיַּ וַּ ֲאֶׁשר-ח  ֹכל  רּו,  ֹּיאמְּׁ וַּ ָדו  יַּחְּׁ עֲ -ָהָעם  נַּ הָוה  יְּׁ ֶשה;  ִדֶבר 

ֶאת ֹמֶׁשה  ָּיֶׁשב  ֶאל-וַּ ָהָעם,  ֵרי  הָוה.  -ִדבְּׁ אֶ יְּׁ הָוה  יְּׁ ֹּיאֶמר  וַּ ָהָעם  -לט  ע  מַּ ִיׁשְּׁ ֲעבּור  בַּ ֶהָעָנן,  ב  עַּ בְּׁ ֵאֶליָך  ָבא  ָאֹנִכי  ִהֵנה  ֹמֶׁשה, 

גַּם ִרי ִעָמְך, וְּׁ בְּׁ דַּ ֵגד ֹמֶׁשה ֶאת -בְּׁ ּיַּ עֹוָלם; וַּ ֲאִמינּו לְּׁ ָך יַּ ֵרי ָהָעם, ֶאל-בְּׁ הָוה -ִדבְּׁ הָוה ֶאל.  יְּׁ ֹּיאֶמר יְּׁ ָתם  -ֹמֶׁשה ֵלְך ֶאל-י וַּ ׁשְּׁ ִקדַּ ָהָעם, וְּׁ

ּיֹום ּומָ  ֹלָתם.  הַּ סּו, ִשמְּׁ ִכבְּׁ ֵעיֵני ָכלָחר; וְּׁ הָוה לְּׁ ִלִׁשי, ֵיֵרד יְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ ִליִׁשי:  ִכי בַּ שְּׁ ּיֹום הַּ ֹכִנים, לַּ ָהיּו נְּׁ ל--ָהָעם-יא וְּׁ ר ִסיָני.   -עַּ הַּ

ָת ֶאת לְּׁ בַּ ִהגְּׁ ָקֵצהּו:  ָכלָהָעם סָ -יב וְּׁ ֹגעַּ בְּׁ רּו ָלֶכם ֲעלֹות ָבָהר ּונְּׁ ע בֹו ָיד,  -ֹנֵגעַּ ָבָהר, מֹות יּוָמת.  יג ֹלאהַּ -ִביב ֵלאֹמר, ִהָשמְּׁ ִתגַּ

ֵהָמה ִאם -ִאם--ָיֹרה ִיָּיֶרה-ָסקֹול ִיָסֵקל אוֹ -ִכי ֲעלּו ָבָהר.-בְּׁ ֹּיֵבל, ֵהָמה, יַּ ֹׁשְך, הַּ ֶיה; ִבמְּׁ -ָהָהר, ֶאל-ד ֹמֶׁשה ִמןֵּירֶ יד וַּ   ִאיׁש, ֹלא ִיחְּׁ

ֵדׁש, ֶאת קַּ יְּׁ וַּ סּו-ָהָעם;  בְּׁ כַּ יְּׁ וַּ ֹלָתם.  ָהָעם,  ֹּיאֶמר, ֶאל , ִשמְּׁ וַּ ָיִמים:  ַאל-טו  ֹלֶׁשת  ֹכִנים, ִלׁשְּׁ נְּׁ ׁשּו, ֶאל-ָהָעם, ֱהיּו  ִאָשה.  טז  -ִתגְּׁ

ִליִׁשי   שְּׁ ּיֹום הַּ ִהי בַּ יְּׁ  וַּ

 

ָרִקי ִהי ֹקֹלת ּובְּׁ יְּׁ ֹבֶקר, וַּ ֹית הַּ לִבהְּׁ ָעָנן ָכֵבד עַּ ֹקל ֹׁשָפר,  -ם וְּׁ ד ָכלָהָהר, וְּׁ ֶּיֱחרַּ ֹאד; וַּ ֲחֶנה.  הָ -ָחָזק מְּׁ מַּ ּיֹוֵצא ֹמֶׁשה  ָעם, ֲאֶׁשר בַּ יז וַּ

ִמן-ֶאת ָהֱאֹלִהים,  את  רַּ ִלקְּׁ ָהָהר.-ָהָעם  ִתית  חְּׁ תַּ בְּׁ בּו,  יַּצְּׁ ִּיתְּׁ וַּ ֲחֶנה;  מַּ ד  הַּ ָירַּ ֲאֶׁשר  ֵני  ִמפְּׁ ֻכלֹו,  ן  ָעׁשַּ י,  ִסינַּ ר  הַּ וְּׁ הָוה,    יח  יְּׁ ָעָליו 

ֶעֶׁשן הַּ  ל ֲעָׁשנֹו כְּׁ עַּ ּיַּ ּיֶ ָבֵאׁש; וַּ ָׁשן, וַּ ד ָכלִכבְּׁ ֹאד. -ֱחרַּ ֲעֶננּו ָהָהר מְּׁ ָהֱאֹלִהים יַּ ֵבר, וְּׁ דַּ ֹאד; ֹמֶׁשה יְּׁ ָחֵזק מְּׁ ֹשָפר, הֹוֵלְך וְּׁ ִהי קֹול הַּ יְּׁ יט וַּ

קֹול.   לבְּׁ הָוה עַּ ֵּיֶרד יְּׁ י, ֶאל-כ וַּ ר ִסינַּ ָרא  -הַּ ִּיקְּׁ ֹמֶׁשה ֶאלֹראׁש ָהָהר; וַּ הָוה לְּׁ ֹּיאמֶ -יְּׁ ל ֹמֶׁשה.  כא וַּ ּיַּעַּ הוָ ֹראׁש ָהָהר, וַּ -ה ֶאלר יְּׁ

סּו ֶאל-ֹמֶׁשה, ֵרד ָהֵעד ָבָעם:  ֶפן  ל ִמֶמנּו ָרב.  -ֶיֶהרְּׁ ָנפַּ אֹות, וְּׁ הָוה ִלרְּׁ ִנָגִׁשים ֶאליְּׁ ֹכֲהִנים הַּ גַּם הַּ ָדׁשּו:  ֶפן-כב וְּׁ קַּ הָוה, ִיתְּׁ ֹרץ  -יְּׁ ִיפְּׁ

הָוה. ּיֹ כג    ָבֶהם, יְּׁ הָוה, ֹלא-אֶמר ֹמֶׁשה, ֶאלוַּ ֲעֹלת ֶאל-יְּׁ ל ָהָעם, לַּ ר סִ -יּוכַּ ֵבל ֶאת-יָני:  ִכיהַּ גְּׁ ֵעֹדָתה ָבנּו, ֵלאֹמר, הַּ ָתה הַּ ָהָהר, -אַּ

תֹו. ׁשְּׁ ִקדַּ הָוה ֶלְך  וְּׁ ֹּיאֶמר ֵאָליו יְּׁ ָהָעם, ַאל-כד וַּ ֹכֲהִנים וְּׁ הַּ ַאֲהֹרן ִעָמְך; וְּׁ ָתה וְּׁ ָעִליָת אַּ סּו-ֵרד, וְּׁ ֲעֹלת ֶאל  ֶיֶהרְּׁ הָוה-לַּ ָרץ-ֶפן--יְּׁ -ִיפְּׁ

ֵּיֶרד ֹמֶׁשה, ֶאל ֹּיאֶמר, ֲאֵלֶהם. -ָבם.  כה וַּ  ָהָעם; וַּ
 

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



 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

 ?ניתנות הדיברות ן כך/מדוע לדעתכם •

 שות מצוינות בקטע? איך מגיב העם? אילו תחו •

 לחגוג את מתן התורה לפי הקטע? ישאיך  •
 

דמיינו שאתם כתבים / צלמים של עיתון ועליכם לסקר את מעמד הר סיני. כתבו כתבה או ציירו  : הנחיה .2

 תמונה המתארת את האירועים. 
 

 נענה על השאלות.  ומדרש תנחומא )בובר( פרשת לך לך סימן ו את  קראנ .3

בעמידתן על הר סיני. למה? לפי שאילולי שראו קולות וברקים  א הגר שנתגייר מישראל אמר ריש לקיש: חביב הו

להקב"ה,  וההרים רועשים וקול שופרות, לא היו מקבלים את התורה, וזה שלא ראה אחד מהם, בא והשלים עצמו

 וקיבל עליו מלכות שמים, יש לך חביב מזה? 
 

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

 כיצד מציג מקור זה את קבלת התורה?   •

 ?'תפאורה' -מה מוסיף המדרש על שאלת חשיבות ה  •
 

 באמצעות המקורות.   נבחן את הקשר בין מתן תורה לחג השבועות .4

 חג הקציר המקראי

ָבת, ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם שַּ ת הַּ ֶתם ָלֶכם, ִמָמֳחרַּ רְּׁ פַּ ע-, ֶאתּוסְּׁ נּוָפה:  ֶׁשבַּ תְּׁ ֶיינָ  ֹעֶמר הַּ ִמיֹמת ִתהְּׁ ָבתֹות, תְּׁ ָבת  ה.   ׁשַּ שַּ ת הַּ ד ִמָמֳחרַּ עַּ

יהָוה.  ָחה ֲחָדָׁשה, לַּ ֶתם ִמנְּׁ בְּׁ רַּ ִהקְּׁ רּו ֲחִמִשים יֹום; וְּׁ פְּׁ ִביִעת, ִתסְּׁ שְּׁ רֹ הַּ ֵני ֶעשְּׁ ִים ׁשְּׁ תַּ נּוָפה, ׁשְּׁ ֹבֵתיֶכם ָתִביּאּו ֶלֶחם תְּׁ -ִניםִממֹוׁשְּׁ

ֶייָנה, ָחֵמץ ֵתָא- יהָוה.ֹסֶלת ִתהְּׁ  )ויקרא כ"ג( ֶפיָנה:  ִבכּוִרים, לַּ
 

ָפר ָעה ָׁשֻבֹעת, ִתסְּׁ ָעה ָׁשֻבעֹות.  -ִׁשבְּׁ ֹפר, ִׁשבְּׁ ָקָמה, ָתֵחל ִלסְּׁ ֵמׁש, בַּ יהָוה ֱאֹלֶהיָךָלְך:  ֵמָהֵחל ֶחרְּׁ ג ָׁשֻבעֹות, לַּ ָעִשיָת חַּ ת  --וְּׁ ִמסַּ

ָך, ת ָידְּׁ בַּ ָך, יְּׁ   ִנדְּׁ ָבֶרכְּׁ ֲאֶׁשר יְּׁ ֵלִוי  הָוה ֱאֹלֶהיָך.  ֲאֶׁשר ִתֵתן:  כַּ הַּ ֲאָמֶתָך, וְּׁ ָך וַּ דְּׁ בְּׁ עַּ ָך ּוִבֶתָך וְּׁ ָתה ּוִבנְּׁ הָוה ֱאֹלֶהיָך, אַּ ֵני יְּׁ ָת ִלפְּׁ חְּׁ ָשמַּ וְּׁ

ֶבָך ִקרְּׁ ָמָנה ֲאֶׁשר בְּׁ ָהַאלְּׁ ָּיתֹום וְּׁ הַּ ֵגר וְּׁ הַּ ָעֶריָך, וְּׁ ָמקֹום, ֲאׁשֶ --ֲאֶׁשר ִבׁשְּׁ מֹו,בַּ ֵכן ׁשְּׁ ׁשַּ הָוה ֱאֹלֶהיָך, לְּׁ ר יְּׁ חַּ  )דברים ט"ז(  ָׁשם.  ר ִיבְּׁ
 

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

 מה הקשר בין מועד חג שבועות למועד מתן תורה? •
 

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

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

בקיום חג זה   מהו הקושי חג השבועות לפי המקרא הוא חג הקציר בו מתחילים להביא ביכורי חיטה.   נאמר: •

 כשאין בית מקדש וכשעם ישראל חי בגלות ולא בארץ?
 

כך מוצאים חז"ל את הקישור למתן    קציר, מתבקש תוכן אחר לחג.  כשהעם אינו חקלאי ואינו יכול לקיים חג  נאמר:  

כך מתפתחים מנהגים הקשורים במתן תורה, כגון    לחגוג מועד זה.  תורה. למרות שהמועד לא מצוין, וגם אין ציווי 

 . קריאה ולימוד של קטעים מהתנ"ך התלמוד והזוהר בליל שבועות – תיקון ליל שבועות



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ת עשרת הדיברו   –  2-3שיעור  
 

 מטרות 

 . הכרת עשרת הדיברות •

 .הבנת חשיבות החוקים והכללים לקיום חברה •

 . עידוד מחשבה על החוקים הרצויים לקיום הכיתה •

 

 מהלך  

 קריאת עשרת הדיברות שמות כ'. זיהוי הדיברות בתוך הטקסט. .1

 

 שמות פרק כ 

ֵבר ֱאֹלִהים, ֵאת ָכל דַּ יְּׁ ָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר.  -א וַּ דְּׁ  הַּ

הָוה ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶׁשר ה ִים ִמֵבית ֲעָבִדים:  ֹלאב * ָאֹנִכי יְּׁ רַּ ל-ֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמצְּׁ ָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, עַּ ֶיה לְּׁ ֲעֶשה  -ָפָני.  ג ֹלא-ִיהְּׁ תַּ

ָכל ָך ֶפֶסל, וְּׁ שָ -לְּׁ מּוָנה, ֲאֶׁשר בַּ תתְּׁ ֲאֶׁשר ָבָאֶרץ ִמָתחַּ ל, וַּ עַּ ִים ִממַּ ת ָלָאֶרץ.  ד ֹלא--מַּ חַּ ִים, ִמתַּ מַּ ֲאֶׁשר בַּ ֲחוֶ -וַּ תַּ ֹלא  ִתׁשְּׁ ה ָלֶהם, וְּׁ

ָנא קַּ ֵאל  ֱאֹלֶהיָך,  הָוה  יְּׁ ָאֹנִכי  ִכי  ֵדם:   ֲעו --ָתָעבְּׁ לֹפֵקד  עַּ ָאֹבת  ל-ֹן  עַּ ל-ָבִנים  עַּ וְּׁ וְּׁ -ִׁשֵלִׁשים  ה  ָאי.   ֹשנְּׁ לְּׁ ֶחֶסד, ִרֵבִעים,  ֹעֶשה 

ֲאָלִפים ו --לַּ ֵרי ִמצְּׁ ֹׁשמְּׁ י, ּולְּׁ ֹאֲהבַּ  ָֹתי.   לְּׁ

הָוה ֱאֹלֶהיָך, -ֵׁשם-ו ֹלא ִתָשא ֶאת  הָוה, ֵאת ֲאֶׁשר יְּׁ ֶקה יְּׁ נַּ א:  ִכי ֹלא יְּׁ ָשוְּׁ א.   -ִיָשא ֶאת-לַּ ָשוְּׁ מֹו לַּ  ׁשְּׁ

ָזכֹור ֶאת תַּ -ז  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ׁשֹו.  ח  דְּׁ קַּ לְּׁ ָבת,  שַּ ָכליֹום הַּ ָעִשיָת  וְּׁ ִביִעי-ֲעֹבד,  שְּׁ יֹום, הַּ וְּׁ ֶתָך.  ט  אכְּׁ לַּ ֱאֹלֶהיָך:   --מְּׁ יהָוה  לַּ ָבת,  ׁשַּ

ֲעֶשה ָכל-ֹלא ָעֶריָך.  י ִכי ֵׁשֶׁשת מְּׁ -תַּ ָך, ֲאֶׁשר ִבׁשְּׁ ֵגרְּׁ ֶתָך, וְּׁ ֶהמְּׁ ָך ּובְּׁ ֲאָמתְּׁ ָך וַּ דְּׁ בְּׁ ָך ּוִבֶתָך, עַּ ָתה ּוִבנְּׁ הָוה ֶאת-ָלאָכה אַּ -ָיִמים ָעָשה יְּׁ

שָ  ֶאתהַּ ִים וְּׁ ֶאת-ָהָאֶרץ, ֶאת-מַּ ָּים וְּׁ ל -ֲאֶׁשר-ָכל-הַּ ִביִעי; עַּ שְּׁ ּיֹום הַּ ח, בַּ ָּינַּ ְך -ָבם, וַּ הָוה ֶאתֵכן, ֵברַּ ָבת -יְּׁ שַּ ֵׁשהּו.   --יֹום הַּ דְּׁ קַּ יְּׁ  וַּ

ֵבד ֶאת ֶאת-יא כַּ ל ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר--ִאֶמָך -ָאִביָך, וְּׁ ֲאִרכּון ָיֶמיָך, עַּ ן, יַּ עַּ מַּ הָוה-לְּׁ  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך.   יְּׁ

ָצח,   ָאף;  יב ֹלא ִתרְּׁ ֹנב,  ֹלא ִתנְּׁ ֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר.   -ֹלאֹלא ִתגְּׁ ֲעֶנה בְּׁ  תַּ

ֹמד, ֵבית ֵרֶעָך;  יג ֹלא תַּ  ֵרֶעָך.  -ֹלאחְּׁ ֹכל, ֲאֶׁשר לְּׁ ֲחֹמרֹו, וְּׁ ׁשֹורֹו וַּ ֲאָמתֹו וְּׁ דֹו וַּ בְּׁ עַּ ֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך, וְּׁ חְּׁ  תַּ

ָכל וְּׁ ֶאת-ָהָעם ֹרִאים ֶאת-יד  וְּׁ קֹוֹלת  ֶאת-הַּ וְּׁ ֹשָפר,  ֵאת קֹול הַּ וְּׁ ִפיִדם,  לַּ דּו  -הַּ מְּׁ עַּ ּיַּ וַּ ָּינֻעּו,  וַּ א ָהָעם  רְּׁ ּיַּ וַּ ֵמָרֹחק.  טו ָהָהר, ָעֵׁשן; 

רּו, ֶאל ֹּיאמְּׁ ֵבר-וַּ ַאל-ֹמֶׁשה, דַּ ָמָעה; וְּׁ ִנׁשְּׁ ָתה ִעָמנּו, וְּׁ ֵבר ִעָמנּו ֱאֹלִהים, פֶ -אַּ דַּ ֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל-ןיְּׁ ִתיָראּו, -ָהָעם, ַאל-ָנמּות.  טז וַּ

ל עַּ ָאתֹו  ִירְּׁ ֶיה  ִתהְּׁ ֲעבּור,  ּובַּ ָהֱאֹלִהים;  ָבא  ֶכם,  ֶאתְּׁ סֹות  נַּ ֲעבּור  בַּ לְּׁ ֵניֶכם-ִכי  ֵמָרֹחק; --פְּׁ ָהָעם,  ֲעֹמד  ּיַּ וַּ יז  ֶתֱחָטאּו.   ִתי  ִבלְּׁ לְּׁ

 ִהים. ָׁשם ָהֱאֹל-ָהֲעָרֶפל, ֲאֶׁשר-ּוֹמֶׁשה ִנגַּׁש ֶאל
 

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

 איך מנוסחות הדיברות אילו דיברות מנוסחות בחיוב ואילו שלילי?  •

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

 מהו הדיבר החשוב ביותר לדעתכם?  •

 

בו הדיבר חשוב / מישהו עבר על הדיבר. סיפור    /  ברות וחברו תיאור מצבבחרו את אחת הדי  –  תיאורי מצב .2

 ידים/ות להציג. נבקש ממספר תלמ

 ת של הכיתה. כלל אחד שחשוב בכיתה. איסוף עשרת הדיברו ,על דיבר יחשבו ה/כל תלמיד .3



 
 

 
 
 

 
 
 
 

   מדרש בנושא עשרת הדברות לימוד  .4

 משנה מסכת אבות פרק ו משנה ב'

ִבי יְּׁ  ר רַּ  הֹוֻׁשעַּ ֶבן ֵלִוי...  ָאמַּ

ב ֱאֹלִהים הּוא   תַּ ָתב ִמכְּׁ ִמכְּׁ הַּ ֲעֵשה ֱאֹלִהים ֵהָמה וְּׁ ֻלֹחת מַּ הַּ ֻלֹחת.   -וְּׁ ל הַּ  ָחרּות עַּ

ָרא ָחרּות ֶאָלא ֵחרּות ָך  ַאל ִתקְּׁ מּוד  , ֶׁשֵאין לְּׁ לְּׁ תַּ ָכל ִמי ֶׁשעֹוֵסק בְּׁ מּוד תֹוָרה, וְּׁ לְּׁ תַּ תֹוָרה ֲהֵרי ֶזה  ֶבן חֹוִרין ֶאָלא ִמי ֶׁשעֹוֵסק בְּׁ

ֶלה... עַּ  ִמתְּׁ
  

 מה אומר המדרש על עשרת הדיברות? •

 איך יכולים חוקים והתחייבות לתורה ליצור חרות?  •



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 תורה מהי?   –  4שיעור  
 

בקטעים מול  את המסר המרכזי  הקבוצות יציגולאחר מכן . שאלות קטע ותענה עלקרא את  כל קבוצה ת :מהלך

 בהמחזה(.  מליאת הכיתה )בע"פ, באיור, 
 

 עצרת 
 ?עצרתחג השבועות בשם למה נקרא 

 שבו ניתנה התורה שהיא עוצרת את האדם מללכת בדרך רעה ומנחילתו חיי העולם הבא. 

 ( ר' לוי יצחק מברדיצ'ב)
 

 ת למתן תורה?הקשר בין חג שבועובמה מתבטא   •

 מה תפקיד התורה לפי הקטע?  •

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

 תורה וקבלת תורה  מתן

 :  רבי מנדלי מקוצק היה אומר 

 , משום שניתנה התורה הייתה בשווה לכל ישראל, 'זמן מתן תורתנו'חג השבועות נקרא 

 : וה אצל כל אדם מישראלכנגד זה קבלת התורה אינה בשו

 כל אחד מקבל את התורה לפי ערכו ולפי השגותיו. 

 מה ההבדל בין מתן התורה לקבלת התורה? •

 את התורה?  'להשיג'לפי ערכו ולפי השגותיו? מדוע אנשים שונים ביכולתם  -נה והכומה  •

 למידה?רצון, כישורים, אולי זה קשור להבדל בגיל, 

 גה שונה של משהו שנלמד.יום להש-תנו דוגמא מחיי היום •

כל אחד מקבל את התורה לפי השגותיו לא שאם השגה היא הבנה, איך ניתן לפרש עוד את האמירה   •

 בהתאם לחוכמה או יכולת?
 

 יכן ניתנה התורהה

ולמה לא ניתנה תורה בארץ ישראל, שלא להטיל מחלוקת בין השבטים, שלא יהא זה אומר בארצי ניתנה התורה, 

 קום הפקר. לפיכך ניתנה במ

 ? 'מקום הפקר'מה זה  •

 למה ניתנה התורה במדבר ולא בארץ ישראל?  •

 מה חשיבות המקום בו ניתנה התורה? •

 פיין של התורה עולה מהקטע? למי היא שייכת?איזה מא •

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 תורה כאש וכמים 

 מה אלו בחינם, אף התורה בחינם,  –ולכך נמשלה התורה באש ובמים 

 חתו,  שלא יעצור אדם התורה לעצמו ולמשפ

 אלא יפזרנה לכל באי העולם וכל הזוכה ללמוד ילמד. 

 במה דומה התורה לאש ולמים? •

 מה צריך לעשות עם התורה? •

 אדם לא צריך לשמור את הידיעה אצלו? למה ה •

 איזה היבט של התורה מדגיש הקטע? למי היא שייכת?  •

 

 פסח ושבועות 

 סיום הם לזרע, לצמיחה וללבלוב. חג השבועות הוא מעין סיום לחג הפסח, כשם שהקציר והביכורים

ירות בלא חוקי חיים, בלא תורת חיים,  בזמן מתן תורתנו להודיעך, אין חירות בלא תורה... ח  קשורזמן חירותנו  

 אינה אלא פריקת עול, הפקר והפקרות שאין חברה ואומה יכולות לעמוד בהם. ... 

 (מ. ליפסון/ עלון רמת הכובש)

 משתמש הכותב בדימוי הזה? מדועעות? למה דומה הקשר בין פסח לשבו •

 מה הערך המרכזי של פסח? מה של שבועות? •

א חוקים? נסו לחשוב על דוגמאות מחיי היום יום למצב כזה שאין חוקים  חופש לל \מה קורה כשיש חרות •

 ויש אי סדר והפקרות )עושים דברים לא אחראיים(

 מה הקשר בין חרות לתורה? •

 


