
  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  

  "והעם שומעים את הקולות" 

  מערך פעילות לכתה ד – מתן תורה

  

   שבועות חג מתן תורה?! – 1שיעור 

  הכרות עם מעמד הר סיני ואיך הפך חג שבועות לחג מתן תורה. 

  

  והדיברות שלנו ,עשרת הדיברות – 2-3שיעור 

  הכרות עם עשרת הדיברות. 

  יצירת דיברות כיתתיות.

  

  מהי?תורה  -4שיעור 

  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  

  

  ך הפעילותמהל

 .קוראים את שמות י"ט ועונים על השאלות  .א

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

 את האירועים.

 קריאת המדרשים והתייחסות לשאלות.  .ג

  קריאת הקטעים הנוגעים לחבור בין מתן תורה לחג השבועות.  .ד

  

  שמות פרק יט

ֵניא בַּ  י, ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ְ ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים-חֶֹדׁש, ַהׁשּ ר ִסיַני, -- ִיׂשְ ָּבֹאוּ ִמְדּבַ ְסעוּ ֵמְרִפיִדים, וַי ִּ ר ִסיָני.  ב וַי אוּ ִמְדּבַ יֹּום ַהזֶּה, ּבָ ּבַ

ַחן ִּ ר; וַי ְדּבָ ּמִ ה ָעָלה, ֶאל-וַיֲַּחנוּ, ּבַ ָרֵאל, ֶנֶגד ָהָהר.  ג וּמֹׁשֶ ם ִיׂשְ ְקָרא ֵאָליו ְיהוָה, ִמןהָ -ׁשָ ִּ ָהָהר ֵלאמֹר, ּכֹה ֹתאַמר -ֱאלִֹהים; וַי

א ֶאְתֶכם ַעל ָ יִתי ְלִמְצָרִים; וֶָאׂשּ ר ָעׂשִ ם ְרִאיֶתם, ֲאׁשֶ ָרֵאל.  ד ַאּתֶ יד ִלְבֵני ִיׂשְ ִרים, וָָאִבא ֶאְתֶכם -ְלֵבית יֲַעקֹב, ְוַתּגֵ ְנֵפי ְנׁשָ ּכַ

ה, ִאם מֹוַע ּתִ -ֵאָלי.  ה ְוַעּתָ ם, ֶאתׁשָ ַמְרּתֶ קִֹלי, וּׁשְ ְמעוּ ּבְ ִריִתי- ׁשְ ל--ּבְ ה ִמּכָ י- ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ ים, ּכִ ל-ָהַעּמִ ם -ִלי ּכָ ָהָאֶרץ.  ו ְוַאּתֶ

 ּ ְהיו ר, ֶאל-ּתִ ַדּבֵ ר ּתְ ָבִרים, ֲאׁשֶ ה, ַהּדְ ָּבֹא מֹׁשֶ - ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים, ְוגֹוי ָקדֹוׁש:  ֵאּלֶ ָרֵאל.  ז וַי ֵני ִיׂשְ ם ּבְ ָּׂשֶ ְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם; וַי ִּ ה, וַי

ל ָּהוּ, ְיהוָה.  ח וַיֲַּענוּ ָכל-ִלְפֵניֶהם, ֵאת ּכָ ר ִצו ה, ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ ר-ַהּדְ ו וַיֹּאְמרוּ, ּכֹל ֲאׁשֶ ה -ָהָעם יְַחּדָ ב מֹׁשֶ ָּׁשֶ ה; וַי ר ְיהוָה ַנֲעׂשֶ ּבֶ ּדִ

ְבֵרי ָהָעם, ֶאל-ֶאת ְך, ְוַגם-הוָה ֶאלְיהוָה.  ט וַיֹּאֶמר יְ -ּדִ ִרי ִעּמָ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבוּר ִיׁשְ ַעב ֶהָעָנן, ּבַ א ֵאֶליָך ּבְ ה, ִהּנֵה ָאנִֹכי ּבָ - מֹׁשֶ

ה ֶאת ד מֹׁשֶ ַּּגֵ ּ ְלעֹוָלם; וַי ָך יֲַאִמינו ְבֵרי ָהָעם, ֶאל-ּבְ ה ֵלְך ֶאל-ְיהוָה.  י וַיֹּאֶמר ְיהוָה ֶאל-ּדִ ם ַהיּוֹ -מֹׁשֶ ּתָ ׁשְ ם וָּמָחר; ָהָעם, ְוִקּדַ

י, יֵֵרד ְיהוָה ְלֵעיֵני ָכל ִלׁשִ ְ יֹּום ַהׁשּ י ּבַ י:  ּכִ ִליׁשִ ְ ְמלָֹתם.  יא ְוָהיוּ ְנכִֹנים, ַליֹּום ַהׁשּ סוּ, ׂשִ ְלּתָ ֶאת-ַעל--ָהָעם-ְוִכּבְ - ַהר ִסיָני.  יב ְוִהְגּבַ

ָקֵצהוּ:  ָהר וְּנגַֹע ּבְ ּ ָלֶכם ֲעלֹות ּבָ ְמרו ָ ל ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר, ִהׁשּ ָהר, מֹות יוָּמת.  יג לֹא-ּכָ י-ַהּנֵֹגַע ּבָ ע ּבֹו יָד, ּכִ ֵקל -ִתּגַ ָסקֹול ִיּסָ

ֵהָמה ִאם-ִאם--יָרֹה ִייֶָּרה-אוֹ  ה ִמן- ּבְ ּ ָבָהר.  יד וַיֵֶּרד מֹׁשֶ ה, יֲַעלו ְמׁשְֹך, ַהיֵֹּבל, ֵהּמָ ׁש, -ָהָהר, ֶאל-ִאיׁש, לֹא ִיְחיֶה; ּבִ ָהָעם; וְַיַקּדֵ

ְמלָֹתם.  טו ַויֹּאֶמר, ֶאלָהָעם, וְַיכַ -ֶאת סוּ, ׂשִ ת יִָמים:  ַאל-ּבְ לֹׁשֶ ׁשוּ, ֶאל- ָהָעם, ֱהיוּ ְנכִֹנים, ִלׁשְ ּגְ י -ּתִ ִליׁשִ ְ ה.  טז וְַיִהי ַביֹּום ַהׁשּ ָ   ִאׁשּ



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  

ֵבד ַעל ְהיֹת ַהּבֶֹקר, וְַיִהי קֹלֹת וְּבָרִקים ְוָעָנן ּכָ ה -לָהָהר, ְוקֹל ׁשָֹפר, ָחָזק ְמאֹד; וַיֱֶּחַרד כָּ -ּבִ ֲחֶנה.  יז ַויֹּוֵצא מֹׁשֶ ּמַ ר ּבַ ָהָעם, ֲאׁשֶ

אֵ -ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים, ִמן-ֶאת ר יַָרד ָעָליו ְיהוָה, ּבָ ֵני ֲאׁשֶ ּלֹו, ִמּפְ ן ּכֻ ית ָהָהר.  יח ְוַהר ִסיַני, ָעׁשַ ַתְחּתִ בוּ, ּבְ ְתיַּצְ ִּ ֲחֶנה; וַי ׁש; ַהּמַ

ן, ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ל וַיַַּעל ֲעׁשָ ר, ְוָהֱאלִֹהים יֲַעֶנּנוּ ְבקֹול.  -ַויֱֶּחַרד ּכָ ה ְיַדּבֵ ָֹפר, הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד; מֹׁשֶ ָהָהר ְמאֹד.  יט וְַיִהי קֹול ַהׁשּ

ה ֶאל-ַהר ִסיַני, ֶאל-כ וַיֵֶּרד ְיהוָה ַעל ְקָרא ְיהוָה ְלמֹׁשֶ ִּ ה.  כא ַויֹּאֶמר-רֹאׁש ָהָהר; ַוי ה, ֵרד -ְיהוָה ֶאל רֹאׁש ָהָהר, וַיַַּעל מֹׁשֶ מֹׁשֶ

ן ָעם:  ּפֶ ּ ֶאל-ָהֵעד ּבָ ים ֶאל-יֶֶהְרסו ׁשִ ּגָ ּ ָרב.  כב ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהּנִ ּנו ן-ְיהָוה ִלְראֹות, ְוָנַפל ִמּמֶ ׁשוּ:  ּפֶ ֶהם, - ְיהוָה, ִיְתַקּדָ ִיְפרֹץ ּבָ

ה, ֶאל יהַ -יוַּכל ָהָעם, ַלֲעלֹת ֶאל-ְיהוָה, לֹא-ְיהוָה.  כג וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ל ֶאת-ר ִסיָני:  ּכִ נוּ, ֵלאמֹר, ַהְגּבֵ ה ַהֵעדָֹתה ּבָ ָהָהר, - ַאּתָ

ּתֹו.  כד וַיֹּאֶמר ֵאָליו ְיהוָה ֶלךְ  ׁשְ ְך; ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם, ַאל-ְוִקּדַ ה ְוַאֲהרֹן ִעּמָ ּ ַלֲעלֹת ֶאל-ֵרד, ְוָעִליָת ַאּתָ ן--ְיהוָה-יֶֶהְרסו - ִיְפָרץ-ּפֶ

ה, ם.  כה וַיֵֶּרד מֹׁשֶ   ָהָעם; וַיֹּאֶמר, ֲאֵלֶהם.-ֶאל ּבָ

  

  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, 

  ש לך חביב מזה? וקיבל עליו מלכות שמים, י

 ?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

ת, ִמיֹּום ֲהִבי ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם, ִמּמָ ֳחַרת -ֲאֶכם, ֶאתטו וְּסַפְרּתֶ ְהיֶיָנה.  טז ַעד ִמּמָ ִמימֹת ּתִ תֹות, ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נוָּפה:  ׁשֶ עֶֹמר ַהּתְ

ִביאּ  בֵֹתיֶכם ּתָ ה, ַליהוָה.  יז ִמּמֹוׁשְ ם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ים יֹום; ְוִהְקַרְבּתֶ ִ רוּ ֲחִמׁשּ ְסּפְ ִביִעת, ּתִ ְ ת ַהׁשּ ּבָ ַ ֵני ַהׁשּ ִים ׁשְ ּתַ נוָּפה, ׁשְ וּ ֶלֶחם ּתְ

רִֹניםעֶ  ּכוִּרים, ַליהוָה.--ׂשְ ָאֶפיָנה:  ּבִ ְהיֶיָנה, ָחֵמץ ּתֵ    סֶֹלת ּתִ

  (ויקרא כ"ג)

  

ר ְסּפָ ֻבעֹת, ּתִ ְבָעה ׁשָ ֻבעֹות, ַליהוָה ֱאלֶֹהיךָ -ט ׁשִ יָת ַחג ׁשָ ֻבעֹות.  י ְוָעׂשִ ְבָעה ׁשָ ֵחל ִלְסּפֹר, ׁשִ ָמה, ּתָ ּקָ --ָלְך:  ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש, ּבַ

ת ִנְדַבת יְָד  ה וִּבְנָך וּבִ ִמּסַ ַמְחּתָ ִלְפֵני ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך, ַאּתָ ר ְיָבֶרְכָך, ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך.  יא ְוׂשָ ֲאׁשֶ ן:  ּכַ ּתֵ ר ּתִ ָך ָך, ֲאׁשֶ ָך ְוַעְבּדְ ּתֶ

ךָ  ִקְרּבֶ ר ּבְ ָּתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ר ְוַהי ָעֶריָך, ְוַהּגֵ ׁשְ ר ּבִ ִוי ֲאׁשֶ קֹום, --וֲַאָמֶתָך, ְוַהּלֵ ּמָ ם.ּבַ מֹו, ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך, ְלׁשַ   ֲאׁשֶ

  (דברים ט"ז) 

  

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

 ד מתן תורה?מה הקשר בין מועד חג שבועות למוע 

  

  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 

 

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

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

  

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

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

  ה ולימוד של קטעים מהתנ"ך התלמוד והזוהר בליל שבועות.קריא – עותתיקון ליל שבו



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  שרת הדיברותע – 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.  .א

 אלות הקשורות לעשרת הדיברות.התייחסות לש  .ב

אור מצב/ סיפור שבו הדיבר היה חשוב. שמישהו עבר עליו או יחרו את אחת הדיברות וחברו תב – אורי מצבית  .ג

 חשב לעבור עליו. איסוף הסיפורים.

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

 ריאת המדרשים והתייחסות לשאלות.ק – מדרשים  .ה

  

  שמות פרק כ

ל ר ֱאלִֹהים, ֵאת ּכָ ה ֵלאמֹר.  {ס}-א וְַיַדּבֵ ָבִרים ָהֵאּלֶ   ַהּדְ

ית ֲעָבִדים:  לֹא ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ֹ -ִיְהיֶה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים, ַעל-ב * ָאנִֹכי ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך, ֲאׁשֶ ָני.  ג ל ה -אּפָ ַתֲעׂשֶ

ַחת- ְלָך ֶפֶסל, ְוָכל ָאֶרץ ִמּתָ ר ּבָ ַעל, וֲַאׁשֶ ַמִים ִמּמַ ָ ׁשּ ר ּבַ מוָּנה, ֲאׁשֶ ַחת ָלָאֶרץ.  ד לֹא--ּתְ ִים, ִמּתַ ּמַ ר ּבַ ֲחוֶה ָלֶהם, ְולֹא - וֲַאׁשֶ ּתַ ִתׁשְ

י ָאנִֹכי ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך, ֵאל ַקּנָא ִני-ן ָאבֹת ַעלּפֵֹקד ֲעו ֹ--ָתָעְבֵדם:  ּכִ ים ְוַעל-ם ַעלּבָ ׁשִ ּלֵ ה ֶחֶסד, -ׁשִ ִעים, ְלׂשְֹנָאי.  ה ְועֹׂשֶ ִרּבֵ

  ָתי.  {ס}ְלאֲֹהַבי, וְּלׁשְֹמֵרי ִמְצו ֹ--ַלֲאָלִפים

א ֶאת ָ ם-ו לֹא ִתׂשּ ר-ׁשֵ ה ְיהוָה, ֵאת ֲאׁשֶ י לֹא ְיַנּקֶ ְוא:  ּכִ ָ א ֶאת-ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך, ַלׁשּ ָ ְוא.  {פ}-ִיׂשּ ָ מֹו ַלׁשּ   ׁשְ

ל-ז ָזכֹור ֶאת יָת ּכָ ֲעבֹד, ְוָעׂשִ ת יִָמים ּתַ ׁשֶ ׁשֹו.  ח ׁשֵ ת, ְלַקּדְ ּבָ ַ ִביִעי- יֹום ַהׁשּ ְ ָך.  ט ְויֹום, ַהׁשּ ת, ַליהוָה ֱאלֶֹהיָך:  לֹא--ְמַלאְכּתֶ ּבָ -ׁשַ

ה ָכל עָ -ַתֲעׂשֶ ׁשְ ר ּבִ ָך, ְוֵגְרָך, ֲאׁשֶ ָך וֲַאָמְתָך וְּבֶהְמּתֶ ָך, ַעְבּדְ ה וִּבְנָך וִּבּתֶ תְמָלאָכה ַאּתָ ׁשֶ י ׁשֵ ה ְיהוָה ֶאת-ֶריָך.  י ּכִ - יִָמים ָעׂשָ

ַמִים ְוֶאת ָ ָּם ְוֶאת-ָהָאֶרץ, ֶאת-ַהׁשּ ל-ַהי ר-ּכָ ִביִעי; ַעל-ֲאׁשֶ ְ יֹּום ַהׁשּ ַָּנח, ּבַ ם, וַי ַרְך ְיהוָה ֶאת-ּבָ ן, ּבֵ ת-ּכֵ ּבָ ַ הוּ.  {ס}--יֹום ַהׁשּ ׁשֵ   וְַיַקּדְ

ד ֶאת ּבֵ ךָ -ָאִביָך, ְוֶאת-יא ּכַ רְלַמעַ --ִאּמֶ   ְיהוָה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך.  {ס}-ן, יֲַאִרכוּן יֶָמיָך, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ

ֶקר.  {ס}-יב לֹא ִתְרָצח,  {ס}  לֹא ִתְנָאף;  {ס}  לֹא ִתְגנֹב,  {ס}  לֹא   ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ׁשָ

ית ֵרֶעָך;  {ס}  לֹא ת ֵרֶעָך, ְוַעְבּדֹו וַאֲ -יג לֹא ַתְחמֹד, ּבֵ ר ְלֵרֶעָך.  {פ}ַתְחמֹד ֵאׁשֶ   ָמתֹו ְוׁשֹורֹו וֲַחמֹרֹו, ְוכֹל, ֲאׁשֶ



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

ָֹפר, ְוֶאת-ַהּקֹולֹת ְוֶאת-ָהָעם רִֹאים ֶאת-יד ְוָכל יִדם, ְוֵאת קֹול ַהׁשּ ּפִ ּ ֵמָרחֹק.  טו -ַהּלַ ָֻּנעוּ, וַיַַּעְמדו ן; ַויְַּרא ָהָעם וַי ָהָהר, ָעׁשֵ

ר-וַיֹּאְמרוּ, ֶאל ּבֵ ה, ּדַ ּ -מֹׁשֶ נו ה ִעּמָ ָמָעה; ְוַאלַאּתָ ן-, ְוִנׁשְ נוּ ֱאלִֹהים, ּפֶ ר ִעּמָ ה ֶאל-ְיַדּבֵ יָראוּ, -ָהָעם, ַאל- ָנמוּת.  טז וַיֹּאֶמר מֹׁשֶ ּתִ

ְהיֶה ִיְרָאתֹו ַעל א ָהֱאלִֹהים; וַּבֲעבוּר, ּתִ י ְלַבֲעבוּר ַנּסֹות ֶאְתֶכם, ּבָ ֵניֶכם-ּכִ י ֶתֱחָטאוּ.  יז וַיֲַּעמֹד ָהָעם, ֵמָרחֹ --ּפְ ה ְלִבְלּתִ ק; וּמֹׁשֶ

ׁש ֶאל ר-ִנּגַ ם ָהֱאלִֹהים.-ָהֲעָרֶפל, ֲאׁשֶ   ׁשָ

  

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

  ?איך מנוסחות הדיברות אילו דיברות מנוסחות בחיוב ואילו שלילי 

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

 דעתכם?מהו הדיבר החשוב ביותר ל  

  

  משנה מסכת אבות פרק ו משנה ב'

ן ֵלִוי...  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   ָאַמר ַרּבִ

ב ֱאלִֹהים הוּא  ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ה ֱאלִֹהים ֵהּמָ חֹת ַמֲעׂשֵ חֹת.  -ְוַהּלֻ   ָחרוּת ַעל ַהּלֻ

א ֵחרוּת ְקָרא ָחרוּת ֶאּלָ עֹוֵסק בְּ ַאל ּתִ א ִמי ׁשֶ ן חֹוִרין ֶאּלָ ֵאין ְלָך ּבֶ ה..., ׁשֶ ַתְלמוּד ּתֹוָרה ֲהֵרי ֶזה ִמְתַעּלֶ עֹוֵסק ּבְ   ַתְלמוּד ּתֹוָרה, ְוָכל ִמי ׁשֶ

   

 ?מה אומר המדרש על עשרת הדיברות 

 ?איך יכולים חוקים והתחייבות לתורה ליצור חרות 

  

  קהלת רבה (וילנא) פרשה ג 

לא אמר הקב"ה: עדיין לא בא זיוון אמר ר' יצחק ראויין היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים שתינתן להם תורה מיד א

של בניי. משעבוד טיט ולֵבנים 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? 

ושלשה ירחים במאכל ובמשתה ויבריא, ואחר כך ילך לאיסכולי שלו. כך אמר הקב"ה: עדיין לא אלא יתעדן בני שניים 

ַמן  בא זיוון של בניי. משעבוד טיט ולבנים יצאו, ואני נותן להם את התורה? אלא יתעדנו בניי שניים ושלושה חודשים ּבְ

ָלו, ואחר כך אני נותן להם את התורה.   וְּבֵאר וֹּשְ

  

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

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

  



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  ורה מהי?ת – 4שיעור 

  מחלקים לכל תלמיד/ קבוצת תלמידים קטע עם שאלות. כל תלמיד /קבוצה עונה על השאלות.  :מהלך

  פה  באיור או בהמחזה.-בל לשאר הכיתה, בעלכל תלמיד/ קבוצה מציג את המסר המרכזי של הקטע שקי

  

  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?  .א

 מה תפקיד התורה לפי הקטע?  .ב

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

  

  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 : 

  .ולפי השגותיו כל אחד מקבל את התורה לפי ערכו

 מה ההבדל בין מתן התורה לקבלת התורה?  .א

  מה זה אומר לפי ערכו ולפי השגותיו? מדוע אנשים שונים ביכולתם "להשיג" את התורה?   .ב

 אולי זה קשור להבדל בגיל, בכישורים, ברצון, בלמידה?

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

לפרש עוד את האמירה כל אחד מקבל את התורה לפי השגותיו לא בהתאם  אם השגה היא הבנה, איך ניתן  .ד

 לחוכמה או יכולת?

  

  יכן ניתנה התורהה

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"?  .א

 ולא בארץ ישראל? למה ניתנה התורה במדבר  .ב

 מה חשיבות המקום בו ניתנה התורה?  .ג

  איזה מאפיין של התורה עולה מהקטע? למי היא שייכת?  .ד

  

  תורה כאש וכמים

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

  שלא יעצור אדם התורה לעצמו ולמשפחתו, 

  אלא יפזרנה לכל באי העולם וכל הזוכה ללמוד ילמד.

 במה דומה התורה לאש ולמים?  .א

 מה צריך לעשות עם התורה?  .ב

 למה האדם לא צריך לשמור את הידיעה אצלו?  .ג

 איזה היבט של התורה מדגיש הקטע? למי היא שייכת?  .ד

  

  פסח ושבועות

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

(קשור) בזמן מתן תורתנו להודיעך, אין חירות בלא תורה... חירות בלא חוקי חיים, בלא תורת  זמן חירותנו מעורה

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

 מ. ליפסון/ עלון רמת הכובש

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

 המרכזי של פסח? מה של שבועות?מה הערך   .ב

ופש ללא חוקים? נסו לחשוב על דוגמאות מחיי היום יום למצב כזה שאין חוקים ויש ח – מה קורה כשיש חרות  .ג

 אי סדר והפקרות (עושים דברים לא אחראיים)

 מה הקשר בין חרות לתורה?  .ד

  

  



  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

  

  אגדה עממית -תורה וסחורה 

עם סחורתם. בדרך היו הסוחרים משוחחים בעניניהם ומראים זה מעשה בחכם אחד שנסע בספינה, והיו בה סוחרים 

  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 

  היה יושב ושותק. -מקום.  והחכם תופסת 

כשקרבו לחוף התנפלו שודדי ים על הספינה ושדדו את כל אשר היה עליה. עלו הסוחרים ליבשה כשהם דלים וריקים 

  המדרש והחל לדבר דברי תורה. ראו -כעניים המחזרים על הפתחים. ואותו חכם נכנס לבית

לו כבוד רב . לא עברו ימים רבים ומינוהו לרב עליהם.  המדרש מה רבה תורתו של אותו חכם, חלקו- האנשים בבית

כן אי אפשר -ראו הסוחרים והבינו מהי הסחורה שהיתה עם אותו חכם, שאינה נראית לעין ואינה תופסת מקום ועל

  לקחתה ממנו. 

  באו הסוחרים אל החכם ואמרו לו: סלח לנו שהיינו מלעיגים עליך. עכשיו ידענו: סחורתך טובה משלנו .

אתה נותנה לרבים ואינך חסר ממנה  -נטלו מאתנו ולא נשאר לנו דבר, ושלך  -לנו אבדה ושלך קיימת. שלנו שש

  כלום.

  


