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  חג השבועות

  מתן תורה 
  
  
מבוא  
  
מתן תורה במעמד הר סיני הוא . חג מתן תורהיותו יחידה זו נתמקד בחג השבועות בהב

אירוע שעיצב את אורחות חייו ואת הגותו של , ללא ספק אירוע מכונן בתולדות עם ישראל

' בכיתה ג תלמידיםבמקצוע תורה לומדים ה, יתר על כן. ולכן חשוב לעסוק בו, העם לדורות

ביחידה זו אנו  .ובמסגרת זו גם את הפרקים המתארים את מעמד הר סיני, את ספר שמות

ללוח העברי ולהוו העם , מבקשים להרחיב את עיסוקם במתן התורה בחיבורו לחג השבועות

  .היהודי

ואחריהם ,  הרבו לעסוק בול"חזגם .  בתורה,כמובן, ראשון של מעמד הר סיני נמצא" תיעוד"

להבהיר וניסו גם הם את הפסוקים המתארים אותו פירשו לדורותיהם   והוגיםי המקראפרשנ

הרבים של תיאורים השמאוד לשים לב מעניין .  ולמרגלותיו סיני על הר–"  שםקרהמה "

  ! ולעתים אף סותרים זה את זה,האירוע שונים אלה מאלה

  

 בחלק השני של ו, מופיע בתורה ביחידה זו נחזור תחילה על סיפור מעמד הר סיני כפי שהוא

 .  בדרך אחרתל המתאר את המעמד"היחידה נכיר מדרש של חז

  
 
מטרות היחידה  

  
התלמידים ירכשו ידע כללי על מצוות חג השבועות ועל מנהגיו .  

 תיאור מעמד הר סיני בתורהעל  התלמידים יחזרו.  

התלמידים יכירו מדרש העוסק במתן תורה ובמעמד הר סיני . 

 לו חג " מוקדש "– התלמידים יבינו שמעמד הר סיני הוא אירוע מכונן בתרבות היהודית

והוא מקור השראה לאמנים ולהוגים בכל , ספרות עשירה עוסקת בו, )חג השבועות(מיוחד 

  . הדורות וגם בזמננו

 
  

  
חלקי היחידה  

  

   משחק רביעיות– פתיחה

  סיניחזרה על סיפור מעמד הר  : בסדנת האמן–' חלק א

   רעש גדול או שקט ודממה– 'חלק ב

   משימת אישית לחג– סיום
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   משחק רביעיות–פתיחה 
  

   )כאןלחצו (י " תלקרןבאתר ראו הסבר והוראות להכנת המשחק 

  :הקלפים לדוגמ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  חזרה על סיפור מעמד הר סיני:  בסדנת האמן–חלק א 
  
 הסיפור חשוב לחזור על, עם זאת. ך"שיעורי תנעל מעמד הר סיני בהתלמידים למדו , לרוב 

   120' מוקדש עממטרה זו ל. ולהזכירו

  .בחוברת לתלמידים

  

 הר  "יצירהבלהתבונן התלמידים בקשו מ תחילה

את ולקרוא , זמננו ברברה פישר־של האמנית בת" סיני

) ט"י-ז"פסוקים ט, ט"פרק י( מספר שמות קי התורהפסו

   .המתארים את המעמד

  
  ושיחה) 121' עמ( 6-2שאלות:   

כיצד הצליחה האמנית ברברה פישר לתאר את מעמד 
ביצירתה את אווירת מתבוננים הר סיני ולהמחיש ל

   ?מתוארת בתורהכפי שהיא האירוע 
טתוהיא בול,  דמותו של משה ניצבת במרכז היצירה 

 והוא, משה מחזיק בלוחות הברית. מאוד על הרקע הלבן
 . בין אלוהים ועם ישראלו, מחבר בין שמים וארץ

 כאילו ,  התמונהאת כלכמעט להבות תופסות השימו לב ש  
  . עשוי מלהבותאו כאילו ההר , בהןנבלע הר סיני ה
  

ְ : "סביר להניח שהאמנית בחרה לתאר את ההר כך בהשראת התיאור בתורה  ִמְּפנֵי ָעַׁשן ֻּכּלֹוַהר ִסינַי ו
 ).ח"י, ט"י שמות" (ָּבֵאׁש' ֲאֶׁשר יַָרד ָעָליו ה

 שם( "וְקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד... קֹֹלת ּוְבָרִקים: "לפי התיאור בתורה מעמד הר סיני לווה ברעש גדול ,
עזרת  באי־שקטאך יצירה זו מצליחה לשדר אווירה של רעש ו, אמנם קשה לבטא קולות בציור). ז"ט

ביצירה גם אפשר לזהות . כיוונים והשימוש בצבעים חזקים ומנוגדיםכל התנועת הלהבות העולות ל
הלבנות " לשונות"ה(שמים פיצים באת הברקים המתוארים בתורה ואת האור הבוהק שהם מ

  שבועות
  תאריך החג ושמותיו

  
  בסיוון' ו

  
  חג השבועות 
  חג מתן תורה
  חג הביכורים
  חג הקציר

  עצרת
  

  שבועות
  מצוות החג ומנהגיו

  
  אוכלים מאכלי חלב - 
לומדים תורה כל  - 

  הלילה
 את קוראים בתורה - 

  עשרת הדיברות
קוראים את מגילת  - 

  רות
עורכים תהלוכות  - 

  ביכורים

  שבועות
  החג סיפור 
  

שבעה שבועות לאחר 
יציאת מצרים קיבל עם 

את התורה ישראל 
  .במעמד הר סיני

  
בחג השבועות היו בני 

ישראל עולים לרגל לבית 
המקדש בירושלים 
  .ומביאים ביכורים

  שבועות
  החג שלי

  
  

  

 

http://www.tali.org.il/pirsoum_images/mishakreviotatar.pdf
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 "רעש"גם הם תורמים לתחושת ה,  ומכיוון שהופעת ברק בשמים מלווה תמיד ברעם;)שביצירה
  . רהביצי

גודלם היחסי של בני האדם משקף אולי את . והם קטנים מאוד,  בני ישראל עומדים בתחתית ההר

אפשר לשער שבני ישראל הרגישו קטנים מאוד מול החיזיון המרשים . תחושתם בעת האירוע

שמות  ("וַּיֱֶחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחנֶה: "התורה אף מציינת בפירוש שהם פחדו. שהתרחש לפניהם

  ).ז"ט, ט"י

  

  

  ? רעש גדול או שקט ודממה–חלק ב 
  
  )122' עמ( קריאת המדרש .1.
  

במקום אי־שקט ורעש . ותיאורו שונה מאוד מהתיאור בתורה, מדרש זה מתאר את מעמד הר סיני

 ".ָהעֹוָלם ׁשֹוֵתק ּוַמְחִריׁש: "מתוארים במדרש שקט ודממה

   

  המדרש ממחיש את השקט שעטף את העולם כולו בעזרת דוגמאות למה שאירע בשמים: 9משימה ,

  : על הארץ ובים

ָקדֹוׁש'ֳאָפנִים ֹלא ָעפּו וְׂשָרִפים ֹלא ָאְמרּו , עֹוף ֹלא ָּפַרח, ִצּפֹור ֹלא ִצּיֵץ: " בשמים '." 

ַהְּבִרּיֹות ֹלא ִּדְּברּו, ׁשֹור ֹלא ָּגָעה: " על הארץ." 

ַהּיָם ֹלא ָרַעׁש: " בים."  

  
 בין תיאור מתן בהבדליםלתלמידים להבחין   מסייעיםדברי התוכי 

התורה מדגישה את הרעש ואת : התורה בתורה לבין תיאורו במדרש

, מרשים ומחריד" ־קולימופע אור"אורות שליוו את המעמד ויצרו מעין 

יתה  שהי– המרשימה לא פחות –ואילו המדרש מדגיש את הדממה 

התורה , על פי המסורת היהודית, ואולם. בעולם כולו בעת מתן התורה

ולכן לא , ל כתבו את דבריהם בהשראת אותו אל"ניתנה מפי האל וחז

והשאלה  יכולה להיות סתירה של ממש בין דברי התורה לדברי מדרש

 . איך אפשר לשלב את המסורות ולקיים אותן זו בצד זו היא

  את" מיישבת" מציגים דרך אחת שבה המסורת היהודית דברי הבלש      

 . הסתירה הזאת     

 

 מפנה את התלמידים לחשוב על מצבים שבהם שורר שקט לפני אירוע בועת החשיבההשאלה ב 

 .חשוב או במהלכו
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  )123' עמ... ( המילים האלה מזכירות לי משהו.2.
  

 ם כאן שוב את הקטע מספרו של עמוס עוז אנחנו מביאי

יום "שהבאנו ביחידה על " סיפור על אהבה וחושך"

 ". העצמאות

, "יַּתּוׁש ֹלא ִזְמֵזם ָׁשם. ֹלא ִּדּבּור ֹלא ִׁשעּול ֹלא ִמְדַרְך נַַעל: "המשפט מספרו של עוז

אפשר לתת לתלמידים לגלות זאת . מזכיר מאוד את המדרש שעסקנו בו זה עתה

  . 10משימה ם בעזרת בעצמ

על חלוקת ארץ ישראל ם " בין ערב ההצבעה באו–למרות ההבדלים בין האירועים 

 כאשר ניגש הסופר עמוס –לבין מעמד הר סיני ומתן תורה , 1947 בנובמבר 29ב־

למעמד הר סיני כפי " רמז עבה"ם הוא בחר לרמוז "עוז לתאר את ערב ההצבעה באו

דרש מהדהד באוזני מי שקוראים את סיפורו של המ. שהוא מתואר במדרש שקראנו

בעזרת הרמיזה למדרש הסופר גורם לקוראים להבין . עמוס עוז ומוסיף עומק לתיאורו

  . ישפיע על עתידו של עם ישראלבאירוע גורלי ש, שלדעתו גם כאן מדובר באירוע חשוב ומכונן

  

  לשם כך . ההבדלים ביניהםחשוב לשוחח עם התלמידים גם על המשותף לשני האירועים וגם על

  .11משימה וב) 123' באמצע עמ(אפשר להיעזר בשיחה בין דמויות בקומיקס 

  

  לאחר הדיון בקטע מספרו של עמוס עוז אפשר

לסכם ולומר שביחידה זו פגשנו שני אמנים 

 הסופר –שקיבלו השראה מסיפור מתן תורה 

עמוס עוז שאל מרכיבים מתיאור מתן תורה 

והאמנית , אירוע חשוב אחרבמדרש כדי לתאר 

. ברברה פישר נתנה ביטוי חזותי לפסוקי התורה

יהודים ולא , כך עשו לאורך הדורות אמנים רבים

. אמנים לא ידועים ואמנים מפורסמים, יהודים

ך כולו הם "אפשר להוסיף ולציין שהתורה והתנ

ואמנים , מקור השראה אין־סופי לאמנים וליוצרים

מסיפוריו , עדיין מושפעיםו, מכל התחומים הושפעו

 . ומתיאוריו

  
  
  
  
  שימת אישית לחגמ – יום ס
  

הקשר בין מאכלי חלב למתן תורה מוסבר . התלמידים מתבקשים למצוא מתכון חלבי לחג השבועות

 .118' בעמ

 

  .משה מקבל את התורה
  20־המאה ה, גאלאמרק ש

  כאן לחצועל היצירה להרחבה 

  

http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Art.aspx?art=126

