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אשית ָּברָ א ֱאל ִֹהים
ֵאת ַהׁ ָּש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָארֶ ץ.
וְ ָה ָארֶ ץ ָה ָיְתה תֹהוּ וָ בֹהוּ
וְ חׁ ֶֹשךְ עַ ְּ
ל-פנֵ י ְתהוֹם
וְ רוּ ַח ֱאל ִֹהים ְמרַ ֶח ֶפת
עַ ְּ
ל-פנֵ י ַה ָּמיִ ם.

ר
אמר ֱאל ִֹהים יְ ִהי
וַ ֹּי ֶ
אוֹר וַ יְ ִהי-אוֹר.
וַ ַּירְ א ֱאל ִֹהים ֶאת-
ָהאוֹר ִּכי-טוֹב וַ ַּי ְב ֵּדל
ֱאל ִֹהים ֵּבין ָהאוֹר וּ ֵבין
ַהח ׁ ֶֹשךְ .
וַ ִּי ְקרָ א ֱאל ִֹהים לָ אוֹר
יוֹם וְ לַ ח ׁ ֶֹשךְ ָקרָ א
י-ערֶ ב וַ יְ ִהי-
לָ יְ לָ ה וַ יְ ִה ֶ
ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד.

מטרות
הזמן הדרוש להוראת כל היחידה 3 :שעות (בלי לכלול את
ההכנות למופע שאנו מציעים להכין עם התלמידים).

 התלמידים יבינו את הקשר המיוחד שבין עם ישראל
לספר התנ"ך.
 התלמידים ילמדו להבחין היכן בא קשר זה לידי
ביטוי בחייהם.
 התלמידים יתוודעו להיותו של התנ"ך מרכיב יסודי
בתרבות הישראלית.
 התלמידים יחוו בעצמם כיצד יכול התנ"ך להעניק
השראה ליצירה אמנותית.

ואם הזמן קצר ,ולא תוכלו ללמד את כל היחידה ,אנו
ממליצים ללמד קודם כול את המדור "פותחים ספר".
ציוד מיוחד :אביזרים למופע "בהר סיני" בהתאם
להחלטת התלמידים( .ראו במסגרות "על המופע"
בהמשך)

על "אחריות ומחויבות" – ראו בעמ'  3ו־ 13בקובץ זה.
על "מסורת וחידוש" – ראו בעמ'  3ו־ 13בקובץ זה.

עמוד השער
עמוד השער ולוח המודעות שבמרכזו נועדו לסייע לתלמידים להיזכר במידע בסיסי על חג השבועות ,מידע שצברו ולמדו
בשנים הקודמות.
מתוך רצון להרגיל את התלמידים לקרוא קריאה ביקורתית וגם לחשוב בעצמם ,לא הובאו בעמוד השער פרטי מידע
מסוימים .משום כך ,רצוי לשאול אותם איזה מידע אפשר לדלות מעמוד השער וכן איזה מידע חסר בו.
המידע על החג מובא בעמוד זה לעתים בגלוי ולעתים ברמזים.
רעיונות לפעילויות שונות סביב עמוד השער מובאות במבוא הכללי (ראו עמ'  5ו־ 6במבוא הכללי).
נ"ב בסוף מדריך זה תוכלו למצוא דף עבודה לתלמידים.
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פרטי המידע שאפשר להיזכר בהם בעקבות הקריאה בעמוד השער הם:
כותרת :שם החג – שבועות .מה משמעות השם "שבועות"? איזה מאורע גדול עומד במרכזו של החג? מהם שמותיו
האחרים של החג? (חג מתן תורה ,חג הקציר ,חג הביכורים ,עצרת)
איזה פן של החג מזכיר כל אחד מהם? (ראו הרחבה בעניין זה ב"תעודת הזהות" ,בהמשך)
תת כותרת :עם הספר" .עם הספר" הוא כינוי לעם ישראל .מהו "הספר" ,בה"א הידיעה? אפשר לציין שהתנ"ך מכונה גם
"ספר הספרים" .לדעתכם ,מדוע בחרנו לעסוק בנושא זה דווקא ביחידה על חג השבועות?
תאריך החג :ו' בסיוון.
מודעה  – 1מצוות ומנהגים (ראו גם ב"תעודת הזהות" בהמשך).
 מצוות
לוח מודעות
– בראש המודעה יש רמז למצוות ספירת העומר (ספירת  49הימים שבין פסח
1
2
לשבועות) .אפשר לשאול את התלמידים באילו הזדמנויות נוספות סופרים
ימים (שעות ,דקות ושניות) ממועד מסוים עד ל"שעת האפס" כלשהי (לפני
שיגור חללית ,במרכזי ערים גדולות בעולם מונים את הדקות והשניות לתחילת
השנה הלועזית החדשה ועוד) .כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים
3
שבמקרים אלו הספירה היא ספירה לאחור ( ,)1 ,2 ,3ואילו בספירת העומר
סופרים קדימה (א' ,ב' ,ג' וכו')
– תפילות החג :ערבית ,שחרית (ובה קוראים גם את עשרת הדיברות) ,מוסף
(תפילת מנחה אינה מוזכרת במודעה) .בקהילות המתפללות על פי נוסח אשכנז
אומרים גם תפילת יזכור.


מנהגים

– תיקון ליל שבועות:
המנהג להישאר ערים בליל שבועות
וללמוד בו תורה ,כדי לתקן את החטא
שעל פי המדרש ָח ָטא עם ישראל במדבר
בלילה שלפני מתן תורה.
במדרש שיר השירים רבה מסופר שבלילה
ההוא שקעו בני ישראל בשינה עמוקה
במקום לצפות בכיליון עניים למתן
התורה ,ומשה נאלץ לעבור ביניהם ולהעיר
אותם כדי לקבל אותה.

– אכילת מאכלי חלב
למנהג זה כמה טעמים:
"א ֶרץ זָ בַ ת
• ארץ ישראל נקראה בתורה ֶ
ָחלָ ב ו ְּדבָ ׁש" (שמות ,פרק ג' פסוק ח'
ועוד) .מכיוון שחג השבועות הוא חגה של
ארץ ישראל (חג הקציר וחג הביכורים)
מתאים מאוד לאכול בו מאכלי חלב.
• בשיר השירים נמשלה התורה לדבש
ולחלב" :נֹפֶ ת ִּת ּטֹפְ נָ ה ִׂשפְ תוֹ ַתיִ ְך ַּכ ּ ָלה ,דְּ בַ ׁש
וְ ָחלָ ב ַּת ַחת לְ ׁשוֹ נֵ ְך" (שיר השירים ,פרק ד'
פסוק י"א).
• ערכה של המילה "חלב" בגימטרייה הוא
( 40ח= ,8ל= ,30ב= ,)2ו־ 40הוא מספר
הימים והלילות ששהה משה על הר סיני
כדי לקבל את כל התורה כולה.
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– קריאת מגילת רות
מי הייתה רות?
רות הייתה אישה מואבייה שנהגה בחסד עם חמותה הישראלית נעמי ,לא נטשה אותה כששתיהן
התאלמנו והצטרפה אליה כששבה לארץ ישראל .רות הלכה ללקט בשדה של בועז ונישאה לו .בנם
של רות ובועז היה סבו של דוד המלך.
מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות?
לשאלה זו תשובות רבות .נזכיר שלוש מהן:
• על פי המסורת היהודית ,מעמד הר סיני ,שבו קיבלו בני ישראל את התורה ,מקביל למעמד הגיור
שבו מקבלים הגרים את תורת ישראל ,ורות נחשבת גיורת.
• מגילת רות רוויה בתיאורים של מעשי חסד ,וחסד הוא ערך מרכזי בתורה.
• סיפור המגילה מתרחש בעונת הקציר.
– תהלוכת ביכורים
מסורת וחידוש
ביכורים הם היבול הראשון של כל גידול חקלאי .בימי בית המקדש היו החקלאים עולים לרגל לירושלים
בשבועות בתהלוכה חגיגית ומביאים את הביכורים משבעת המינים (חיטה ,שעורה ,גפן ,תאנה ,רימון,
זית ו"דבש" [תמר]) ,בתודה על היבולים החדשים.
הבאת הביכורים לבית המקדש חדלה כמובן עם חורבן הבית.
עם חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל התחדש המנהג וביישובים החקלאיים (מושבות ,מושבים
וקיבוצים) נערכו בחג השבועות תהלוכות חגיגיות .בתהלוכות אלו הוצגו "ביכורי השנה" ואף הועלתה
תרומה מסוימת מהם לקרן הקיימת לישראל.
הביכורים שהוצגו בחגיגיות אלו היו גם מן היבולים שאינם משבעת המינים (כמו ירקות ופרות אחרים,
פרחים ועוד) ואף מן היבולים שאינם מן הצומח (כמו חלב ,ביצים ומוצרי תעשייה).
בעקבות היחלשותו של המגזר החקלאי ,רבים מהיישובים הפסיקו לערוך תהלוכות שכאלה ,אולם בשנים
האחרונות חודש המנהג.

מודעה  – 2סיפור החג
דרך מודעה זו מוצגת בפעם הראשונה ביחידה דוגמה להיותו של התנ"ך מקור השראה ליצירות אמנות .בהמשך נזמין את
התלמידים לחוות זאת בעצמם ולהכין מופע אמנותי המבוסס על הפסוקים המתארים את מעמד הר סיני.
מודעה 3
איזה פן של החג מזכירה המודעה הזאת?
(חג הקציר)

אחריות ומעורבות

לקראת כל חג נהוג לתת צדקה לעניים.
מכיוון שחג השבועות הוא חג הקציר ,זה זמן מתאים ביותר לדאוג לצורכיהם של העניים.
לכן מצווה התורה שלוש מצוות של מתן צדקה לעניים שעל בעלי השדות לקיים בעת הקציר:
• "פאה" – המצווה להותיר חלק מהשדה לא קצור (העניים יקצרו בעצמם את היבול)
• "לקט" – המצווה להותיר בשדה את השיבולים שנפלו מידי הקוצרים כאשר אלמו את האלומות (כדי
שהעניים יוכלו ללקט אותן)
• "שכחה" – המצווה להותיר בשדה את האלומות שנשכחו בו (כדי שהעניים יוכלו לאסוף אותן)
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מה אינו מוזכר בעמוד השער ובלוח המודעות?
כאמור ,בעמוד השער לא הובא כל המידע על החג .על כן ,רצוי לשאול את התלמידים גם אילו פרטי
מידע על חג השבועות אינם נזכרים בעמוד השער (לא בגלוי ולא ברמזים).
למשל ,לא הוזכרו בעמוד זה –
הדלקת הנרות בערב החג
–
השם "עצרת" לחג השבועות
–
המושג "שלוש רגלים"
–
הקשר בין מגילת רות וחג מתן תורה
–
ה"מנהג" להתיז מים בשבועות
–

מיון המידע וכתיבת מודעה
 רצוי שהתלמידים ימיינו את המידע המופיע בעמוד השער ,וכן את המידע המשלים שהוזכר בשיעור ,על פי הקטגוריות
האלה :תאריך החג  /שמות החג  /סיפור החג  /מה עושים בחג (מצוות ומנהגים).
 כדאי להמליץ לתלמידים לסמן ב־ Vאת פרטי המידע המופיעים בעמוד השער וב־ Xאת פרטי המידע שנזכרו
בהם בעצמם או בעקבות השיחה בכיתה.
לפניכם "תעודת זהות" המסכמת את עיקר ענייני חג השבועות.
אפשר לבקש מהתלמידים להכין תעודה מעין זו בעצמם ,על סמך מה שהוזכר בכיתה עד כה.
לכוהנים ֶטנֶא (סל) של ביכורים משבעת
המינים :חיטה ,שׂעוֹ ָרה ,גפן ,תאנה ,רימון,
זית ודבש (תמרים).
חג השבועות הוא אחד מ"שלוש
הרגלים" – החגים שעלו בהם לירושלים
בתקופת בית המקדש.
מה עושים בחג?
לקראת חג השבועות מקשטים את בתי הכנסת בירק
ובפרחים מפני שעל פי האגדה ,כאשר ניתנה התורה נתכסה
הר סיני כולו בפרחים ובירק.
בליל החג נוהגים שלא לשכב לישון ,אלא להישאר ֵערים
וללמוד תורה כל הלילה .לימוד התורה בלילה זה מכונה
תיקון ליל שבועות.
תהלים
בבתי הכנסת של עדות המזרח נוהגים לקרוא ִמ ֵספֶ ר ִ
ִומ ֵספֶ ר דברים .בבוקר החג קוראים בבתי הכנסת את
עשרת הדיברות.
גם את מגילת רות קוראים בחג – מי בתפילת שחרית ומי
בתפילת מנחה .בארוחות החג נהוג לאכול מאכלי חלב
(בעיקר במשפחות מעדות אשכנז).
ביום החג יש הנוהגים להתיז מים זה על זה .מקור המנהג
הזה באמרה מן התלמוד" :אין מים אלא תורה" (תלמוד
בבלי ,מסכת בבא קמא ,פ"ב ע"א).
ביישובים חקלאיים רבים נערכות חגיגות ביכורים.

תאריך החג :חג השבועות חל ב־ו' בסיוון ,ביום החמישים
לספירת העומר .ספירת העומר מתחילה למחרת יום טוב
של פסח ואורכת שבעה שבועות שהם  49ימים.
שמות החג
חג השבועות — שם זה מזכיר את ִשבעת השבועות שעברו
מפסח לחג הביכורים.
חג מתן תורה — שם זה מזכיר שלאחר שיצאו ממצרים
עמדו בני ישראל למרגלות הר סיני וקיבלו את עשרת
הדיברות .לפי המסורת עלה משה על ההר לאחר מעמד
הר סיני וקיבל שם את שאר התורה .כדאי לדעת,
שבתורה עצמה לא כתוב שמתן תורה אירע ב־ו' סיוון
– זו מסורת מאוחרת יותר.
ֲעצֶ ֶרת — שם זה מקורו בתלמוד ,והוא מזכיר שחג
השבועות "עוצר" ,סוגר ,מסיים ,את התהליך שהתחיל
בפסח (עם שחרור בני ישראל מעבדות מצרים) והסתיים
בשבועות (עם קבלת חוקים משלהם).
חג הקציר — שם זה מזכיר שהחג חל בתחילת הקיץ,
בעונה שקוצרים בה את החיטה.
חג הביכורים — ביכורים הם הפרות הראשונים
המבשילים בשדות .בעת שבית המקדש היה קיים ,היו
החקלאים עולים לירושלים בחג השבועות ומביאים
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מה על פרק?
המדור "מה על הפרק" מציג את נושא היחידה.
היחידה עוסקת בעיקר בהיות התנ"ך מרכיב יסודי בתרבות היהודית והישראלית.

יזי מספרת...

ל

בעקבות דברי ליזי הנהגת
מחיי התלמידים:
רצוי לעמוד על הדוגמאות שליזי מביאה לנוכחות התנ"ך בחיי
היום־יום שלנו ולרשום אותן על הלוח (שירים ופזמונים ,ביטויים
ומטבעות לשון ,שמות יישובים).
בכל קטגוריה רצוי לבקש מהתלמידים להביא עוד דוגמאות.
 שירים ופזמונים – כדי לעזור לתלמידים למצוא דוגמאות,
אפשר לזמזם את השירים "נֹח" (מתי כספי) ו"גוליית" (להקת
הכוורת) שמילותיהם מופיעות בעמוד  70בחוברת לתלמידים,
ושירים אחרים ,כמו "כינור דוד" (אביהו מדינה)" ,מלאך מסולם
יעקב" (להקת הנח"ל) והשיר שנכתב לכבוד  60שנה למדינת
ישראל "מנעי קולך מבכי" (הפרויקט של עדין רייכל).
 שמות יישובים – רצוי להזכיר את ירושלים ,יפו (ספר יונה),
באר שבע (סיפורי אברהם ויעקב בבראשית) ,ושמות יישובים
כאלה הנמצאים בסביבתכם.

נקודות לשיחה:
 על שמות תנ"כיים של יישובים בארץ:
יש יישובים עתיקים שהיה בהם רצף התיישבות והם ממשיכים לשאת את השם מן תקופת המקרא (כמו
ירושלים ויפו); יש יישובים חדשים שנקראו על שם ישובים הנזכרים בתנ"ך ,בדרך כלל באותו האזור (כמו
צרעה ואשתאול); ויש יישובים חדשים שניתנו להם שמות מן התנ"ך ,אך בתנ"ך הם לא היו שמות יישובים
(כמו תל אביב [ביטוי מספר יחזקאל] ,נס ציונה [ביטוי מספר ירמיהו] ושדי תרומות [ביטוי מקינת דוד]).
אפשר לשאול את התלמידים :מה משקפת הנטייה לקרוא ליישובים חדשים בשמות תנ"כיים?
 רצוי להסביר לתלמידים שלעתים קרובות איננו שמים לב למקור התנ"כי של פרטים בחיים שלנו.
האם לדעתכם ,חשוב שנהיה מודעים לכך יותר? האם מודעות זו עשויה לתרום לגיבוש הזהות היהודית
והישראלית שלנו?
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פותחים ספר
חלק א :מתן תורה – מי היה שם?
הפסוקים מספר שמות מתארים את מעמד הר סיני.

••
••

פעילות בין־תחומית
הכנת מופע בנושא מעמד הר סיני
הקדמה

 מטרות הפעילות
פעילות זו עשויה להביא את התלמידים לחוות כיצד יכול התנ"ך להיות מקור
השראה ליצירה אמנותית מודרנית – במקרה זה :מופע מחול בלווי מוזיקה
ותפאורה.
פעילות זו עשויה לגרום לתלמידים לקרוא את הפסוקים היטב (כדי לקבל
רעיונות) ולאפשר להם לבטא מחשבות ורגשות בדרך יצירתית.
נ"ב פעילות זו יכולה להיות חלק מהסיום החגיגי של תכנית החגים לשנת
הלימודים הזאת.
 רצוי להיעזר במורים למוזיקה .למשל ,אפשר לבחור ללוות את המופע
במוזיקה בסגנון של להקת "מיומנה" (תיפוף על חפצים שונים כמו שולחנות
עץ ,דליי מתכת וכוסות זכוכית ,מחיאות כפיים קצביות וכדומה) .אפשר
להשתמש בשופר.
 רצוי לשתף את כל תלמידי הכיתה בתכנון הכוראוגרפיה ,בליווי המוזיקלי
ובהכנת התפאורה .לעומת זאת ,אנו ממליצים שבריקוד עצמו ישתתפו רק
התלמידים המתנדבים לכך.
 בשלב הראשון יש להציג את הפעילות לתלמידים (הכנת מופע בנושא
מעמד הר סיני .על הריקוד להיות מבוסס על המקורות שבעמ'  67–66בחוברת
לתלמידים) .אפשר להציג את המופע לפני הכיתות האחרות בבית הספר.
כדי להכין את המופע נקרא את המקורות היטב ,נענה על השאלות ונאסוף
רעיונות לתנועות ,למוזיקה ולתפאורה.
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מקור  – 1שמות ,פרק י"ט פסוקים ט"ז-י"ט.
• על שאלה ָּ " :1כל ָה ָעם ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ַמ ֲחנֶ ה" עמד במעמד הר סיני.

• על שאלה  :2התורה ניתנה במעמד "אור־קולי" מיוחד כדי להדגיש את חשיבות המעמד ואת חשיבות
התורה .שימו לב למילים "וַ ֶ ּי ֱח ַרד ָּכל ָה ָעם" המתארות את תגובת העם.

על מופע

••
••

הצעה לניתוח הפסוק הראשון (שמות ,פרק י"ט פסוק ט"ז) ואיסוף רעיונות למופע
מילים מהפסוק

שאלות לתלמידים

ִ ּב ְהיֹת ַהבּ ֶֹקר

כיצד נציג בוקר?

הצעות לתכנון המופע
(מובן שעדיף להשתמש בהצעות
שיציעו התלמידים)
הבמה תהיה חשוכה ותואר
לאט־לאט.

קֹל ֹת ּובְ ָר ִקים

לאילו קולות הכוונה? (רעמים)
כיצד נציג את הקולות והברקים?
כמה פעמים נחזור על הקולות
והברקים? (התורה אינה מציינת פרט
זה) מספר פעמים סמלי? מספר
פעמים שאינו סמלי?

קולות :נקישה חזקה על שולחן
עץ ובאותו הזמן תיפוף שקט
באצבעות.
ברקים :הבזק אור כלשהו.

וְ ָענָ ן ָּכבֵ ד

כיצד נציג את הענן?

וְ קֹל ׁשֹפָ ר
ָחזָ ק ְמאֹד

יצירת ענן שחור מבריסטול או
משקיות ניילון.

האם נתקע בשופר? האם נחקה את
צליל השופר?
האם נתקע תקיעה גדולה וארוכה או
כמה תקיעות קצרות?
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ציוד שצריך
להכין מראש
בהתאם
להחלטותיכם.

רצוי להיעזר
במורים
לאמנות.

על מופע

••

רצוי להמשיך לנתח את הטקסט באותה הדרך .אפשר להיעזר בשאלות האלה:

••

 וַ ֶ ּי ֱח ַרד ָּכל ָה ָעם – איזה צליל יכול לתאר פחד? כיצד אפשר להציג את החרדה בריקוד או
בתנועה?
 וַ ּיוֹ צֵ א מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָה ָעם לִ ְק ַראת ָה ֱאל ִֹהים – באיזו דרך מופשטת נציג את אלוהים? אילו רגשות
עולות במשה כאשר הוא ניגש לקראת האלוהים ואילו תנועות יכולות לשקף אותן?
 וַ ִ ּי ְתיַ ְ ּצב ּו ְ ּב ַת ְח ִּתית ָה ָהר – העם מתכנס .איפה עמד כל אחד מהם קודם?
כיצד הם עומדים? אילו תנועות אתם מציעים לחלק זה של הפסוק? (האם הם עומדים דום ,או כל
אחד בתנוחה אחרת? האם כולם מפסיקים לנוע באותו רגע או זה לאחר זה?)
 וְ ַהר ִסינַ י ָע ׁ ַשן ֻּכלּ וֹ – איך נציג עשן? (קטורת? מכונת עשן?) האם חייבים להציג את כל הפרטים
שבפסוק? האם האמן חופשי להחליט בשאלות כאלה ,או שמא חשוב שייצמד לטקסט?
 וַ יְ ִהי קוֹ ל ַה ׁ ּשֹפָ ר הוֹ לֵ ְך וְ ָחזֵ ק ְמאֹד – שימו לב ,קול השופר אינו מחליש אלא מתעצם.
 מ ׁ ֶֹשה יְ ַד ֵ ּבר וְ ָה ֱאל ִֹהים יַ ֲענֶ ּנ ּו בְ קוֹ ל – האם קול השופר ממשיך להישמע ברגע זה? (הפרשנים
חלוקים בשאלה זו) שימו לב ,משה מדבר ראשון .מהו אומר? האם דיבר בקול? האם הוא מתפלל?
(רש"י טוען שמשה מדבר ומשמיע את הדיברות לישראל .רמב"ן אומר" :ומדבר משה עם ישראל
להורותם מה יעשו") מה עונה לו אלוהים? (את עשרת הדיברות?) האם כדאי להשמיע את עשרת
הדיברות? אם כן ,איפה נמצא אותם?
נ"ב :לחלק מהשאלות ששאלנו כאן אין תשובה מפורשת בתורה .אפשר לבדוק בפירושים למיניהם
או לפרש ולהחליט בעצמנו.

מקור  :2דברים ,פרק כ"ט פסוקים ט'-י"א.
על שאלה  :3פסוקים אלו מפורטים מאוד .על פי הפסוקים האלה "כּ ֹל ִא ׁיש יִ ְׂש ָר ֵאל" היו נוכחים במעמד הר סיני :אנשים
חשובים (שוטרים ,זקנים ,ראשי שבטים) ואנשים פשוטים (שואבי מים וחוטבי עצים) ,גברים ונשים ,מבוגרים וילדים קטנים.

על מופע

••

••

הפסוקים האלה עוזרים לנו להחליט מי צריכים לעמוד על הבמה בעת מתן תורה.
 מה נעשה כדי שהצופים יבחינו שבמעמד נכחו כל מיני אנשים? (כניסה של קבוצות? עמידה יחד
ואז חלוקה לקבוצות? (אולי בשלב של "וַ ֶ ּי ֱח ַרד ָּכל ָה ָעם" יעמדו הכול יחד ,ואחר כך יצאו בקבוצות כדי
להתייצב יחד בתחתית ההר?)
 אילו צלילים ילוו את ההליכה אל תחתית ההר?
 כאשר יגיעו לתחתית ההר – האם יתערבו או שמא יעמדו בקבוצות נפרדות? התורה אינה
מציינת זאת .על פי המדרש נשים עמדו לחוד וגברים לחוד ,הנשים קדימה והגברים מאחור.
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מקורות  3ו־ – 4דברים ,פרק כ"ט פסוקים י"ג -י"ד ,ומדרש תנחומא על פרשת ניצבים
• על שאלה  :4שאלה זו מזמינה את התלמידים לחשוב בעצמם למי מתכוונות המילים "וְ ל ֹא ִא ְּתכֶ ם לְ בַ דְּ כֶ ם".
• על שאלה  :5על פי המדרש המילים "וְ ל ֹא ִא ְּתכֶ ם לְ בַ דְּ כֶ ם" מתארות את בני ישראל העתידים להיוולד .הן מביעות את הרעיון
שברית סיני היא ברית נצח ,ושהתורה אמורה להיות רלוונטית גם לנו ולבנינו כפי שהייתה לאבותינו ולאמותינו.
בועות מחשבה בצד ימין :הקשר שלנו לתנ"ך מתבטא ,למשל ,בשפה העברית שבפינו ,במגורינו בארץ ישראל ,ובהתחשבותנו
בלוח העברי (שבתות וחגים).
בועת מחשבה בצד שמאל :אדם שהתגייר מקבל עליו את המצוות שכתובות בתורה כפי שקיבלו אותן בני ישראל בהר סיני.

על מופע

••

••

כיצד נציג את "הדורות העתידין לבֹא"? אולי בעזרת לבוש
מיוחד שיבדיל אותם מהדורות הקודמים?
(א" .בני ישראל" ילבשו לבוש אחיד ו"הדורות הבאים" ילבשו
לבוש אחר ויישאו אביזרים מודרניים ,כגון טלפונים ניידים;
ב" .הדורות הבאים" ירקדו לצלילי מודרנית [ראפ?] וישירו
שיר המציג אותם .כך יהיה אפשר להציג יהודים ממגוון זרמים,
ארצות מוצא וכו')

על מופע

••

סיכום מעשי:
חשוב לסכם את ההחלטות שהתקבלו ,להכין רשימה של הציוד הנדרש
ולקבוע מועד להתחלת החזרות!
סיכום התהליך:
ההחלטה לביים מופע המבוסס על פסוקים מהתנ"ך דרשה מאתנו
ללמוד את הפסוקים היטב ,ואפילו לחפש עוד מקורות (כגון עשרת
הדיברות) ,ולהחליט באיזו מידה אנו רוצים להיצמד לטקסט ולמסורת.
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••

חלק ב :עם הספר
בחלק זה של המדור נחקור את הכינוי "עם הספר" ונעמוד על משמעויותיו על סמך
פסוקים מספר דברים הנאמרים בתפילת "שמע ישראל".
• על שאלה  : 6עניין של אהבה
 כוונת השאלה היא להדגיש את יחסי החיבה המוזכרים בפסוקים.
 התורה מבקשת שלא להיות ספר חוקים "יבש" אלא ספר מצוות אהוב .נראה
עתה ובהמשך ביטוים לאהבה זו.

• על שאלה  : 7וְ ׁ ִש ַּננְ ָּתם לְבָ נֶ ָיך
 החזרה מאפשרת הבנה מעמיקה יותר .היכרות מעמיקה עשויה להדק את
הקשר בין התורה לבין לומדיה ,ואף ליצור יחסי חיבה ואהבה .אדם מאוהב
רוצה להכיר טוב יותר את מושא אהבתו.
 באופן כללי אפשר לומר שלימוד עם הורים הוא לימוד פרטני ,שהוא העשוי
להיות פורמלי פחות ,ואולי גם שיטתי ומסודר פחות .בלימוד כזה התורה
נעשית לנושא שיחה בין הדורות.
באופן כללי אפשר לומר שלימוד עם מורים הוא לימוד מקצועי ,מסודר (על
פי תכנית ולוח זמנים) .אולם התורה עלולה להפוך ל"מקצוע" ככל שאר
המקצעות ולאבד את מעמדה המיוחד.

• על שאלה  :8וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם
"ב ׁ ִשבְ ְּת ָך ְ ּבבֵ ֶית ָך וּבְ לֶ כְ ְּת ָך בַ דֶּ ֶר ְך וּבְ ׁ ָשכְ ְ ּב ָך וּבְ קו ֶּמ ָך".
 התשובה – ְ ּ
 העיסוק בדברי התורה בהזדמנויות רבות אינו רק "שינון" לשמו .אם לומדים
תורה בנסיבות מגונות ,אפשר לגלות בה רבדים חדשים (בהשוואה לאדם
האוהב :האוהב חושב על מושא אהבתו כל הזמן ,בהקשרים רבים).
• על שאלה  :9וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ָ ּבם
 השיחה והדיון מאפשרים להבין את דברי התורה לעומקם ,מכיוון שהם
חושפים אותנו למחשבותיהם של אחרים;
השיחה מחייבת אותנו לבחון את מחשבותינו שלנו כדי שנוכל להסביר אותן
לבני השיח שלנו; אכן ,שיטת הלימוד המסורתית היא לימוד ב"חברותא" ,עם חבר.
 את מדור פרשת שבוע כדאי לפרסם ביום שישי .בשבת קוראים בתורה את
הפרשת השבוע בבית הכנסת ,ולאנשים יש פנאי לקרוא את המדור.
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מהו עם הספר?
תשובה א':
עם שהספר
קרוב ללבו.

מהו עם הספר?
תשובה ב':
עם המשנן את
הכתוב בספר.

מהו עם הספר?
תשובה ג':
עם מתעניין
בספר ,מעיין בו
ומשוחח עליו.

• על שאלה ּ :10ו ְק ׁ ַש ְר ָּתם לְאוֹ תּ ...וכְ ַתבְ ָּתם ַעל ְמזֻ זוֹ ת ֵ ּב ֶית ָך ּובִ ׁ ְש ָע ֶר ָיך
ַ על יָ ֶד ָך – דברי התורה יכוונו את מעשיך.
ֵ ּבין ֵעינֶ ָיך – דברי התורה יכוונו את מבטך ,או את מחשבותיך.
ַעל ְמזֻ זוֹ ת ֵ ּב ֶית ָך – דברי התורה ידריכו את מעשיך בבית (=עניינים אישיים
ופרטיים).
וּבִ ׁ ְש ָע ֶר ָיך – דברי התורה ידריכו את מעשיך בזירה הציבורית (=במעגלים
החברתיים למיניהם).

מהו עם הספר?
תשובה ד':
עם המקיים את
הכתוב בספר.

• על האיור
ישראל היא המדינה היחידה בעולם שימי החופשה
בה נקבעים על פי הלוח העברי ,כלומר גם על פי
מועדים המוזכרים בתנ"ך.

בסימן קריאה
על הפזמונים "נֹח" ו"גוליית"
רצוי לקרוא את שני הפזמונים ולבדוק שהתלמידים מבינים מה בהם מבוסס על הסיפור המקראי ומה הוסיף כותב המילים
על דעת עצמו.
השיר "נח" מבוסס ברובו על הסיפור המקראי .מוזכרים בו המבול ,העלייה של החיות אל תיבה בזוגות,
פרשת היונה ,זמן המבול ("כמעט חודשים" – בסיפור המקראי ארבעים יום).
כותב השיר ,יורם טהר לב ,הרשה לעצמו לבדות ,למשל ,את רשימת החיות ולרמוז שהחיות עלו לתיבה
בזוגות ,אבל לא זכר ונקבה כנאמר המקרא ,אלא "אריה והממותה  /הגמל והשיבוטה" ...
בשיר "גוליית" התרחקו כותבי המילים מאוד מהסיפור המקראי ,ולמעשה בדו מלבם פרטים שאינם
מוזכרים בו כלל (למשל השם אפרים שהשיר מייחס לגוליית) .עם זאת ,הם הזכירו בו כמה פרטים
המוזכרים בתנ"ך (למשל ,גוליית היה אכן פלשתי מאשקלון ,הגיבורים פחדו ממנו ועוד).
אפשר להשמיע את שני השירים בכיתה.
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יצירתו של אברהם אופק – "אברהם ושרה"
התנ"ך הוא מקור השראה גם לאמנים בתחומי האמנות הפלסטית (ציור ,פיסול וכו').
בחוברת לתלמידים מופיע ציור של האמן אברהם אופק ,אמן יהודי ישראלי.
היכרותנו את התנ"ך מאפשרת לנו לזהות איזה סיפור מתואר בציור :ביקור שלושת
המלאכים באוהלם של אברהם ושרה .אפשר לזהות בקלות את הדמויות המרכזיות (גם
בלי לדעת את שם היצירה .השם "אברהם ושרה" אכן לא נכתב בחוברת לתלמידים,
כדי לאפשר להם לגלות בעצמם את נושא היצירה) .שימו לב ,יש בציור גם בעלי חיים שאינם
מוזכרים בתנ"ך :שלוש ציפורים וכלב.
אפשר לבקש מהתלמידים לשער מדוע הוסיף האמן את הדמויות האלה (אולי הן מייצגות משהו מהביוגרפיה של האמן?
אולי משיקולים אסתטיים?)
לסיום הוראת המדור הזה אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב שיר ,לצייר ציור או לחבר חיבור אישי בהשראת נושא או סיפור
מהתנ"ך ,ולציין מה ביצירתם הוא ביטוי של הכתובים ומה הוא חידוש שחידשו.
כדאי לאפשר לתלמידים להציג את יצירותיהם לפני כל תלמידי הכיתה ,למשל ,לארגן תערוכה.

קסם הלשון
משמעות אחרת של הכינוי "עם הספר" היא עם המדבר בלשונו של הספר ,כלומר בעברית (אם כי למען הדיוק – יש בתנ"ך גם
ארמית).
א .לפניכם טבלה המסכמת את התשובות לשאלה :1
הביטוי שבדיווח

פירושו המילולי

הסיפור התנ"כי שהוא מבוסס עליו

חושך מצרים

חשוך מוחלט ,כמו החושך שהיה
במכת חושך במצרים

בני ישראל במצרים
(שמות ,פרק י פסוק כ"א)

לעבוד בפרך – עבודת פרך

עבודה קשה ומתישה במיוחד

בני ישראל במצרים
(שמות ,פרק א' פסוק י"ג)

חזקו ואמצו

קריאת עידודֱ :הי ּו חזקים!
אל תתייאשו!

(יהושע ,פרק י' פסוק כ"ה)

נחבא אל הכלים

ביישן ,צנוע ,מתרחק מפרסום

נאמר על שאול המלך
(שמואל א' ,פרק י' פסוק כ"ב)

משכמו ומעלה

אדם בעל תכונות מיוחדות ,בולט
בכישרונותיו

נאמר על שאול המלך
(שמואל א' ,פרק ט' פסוק ב')

מבראשית

מההתחלה

מבוסס על פתיחתה של התורה במילה
"בראשית"

מעז יצא מתוק

מדבר קשה או רע יצא דבר טוב

הסיפור על שמשון הגיבור
(שופטים ,פרק י"ד פסוק י"ד)
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ב .אפשר לכתוב או להזכיר את פירוש הביטויים המוזכרים בשאלות :5–4
אות קין – אות קלון (על פי בראשית ,פרק ד' פסוק ט"ו)
בא בימים – זקן מאוד (בראשית ,פרק כ"ד פסוק א')
הכביד את לבו – הקשה את לבו ,התעקש (במקור "ויכבד את לבו" .הביטוי מופיע כמה פעמים במקרא .במכות מצרים
הראשונות פרעה הוא שהכביד את לבו בעצמו ,במכות האחרונות – האל הכביד את לבו .ראו שמות ,פרקים ח'-י"א)
כבשת הרש – נכס קטן השייך לעני או לחלש ,והעשיר או החזק רוצה לקחת אותו ממנו (על פי שמואל ב' ,פרק י"ב פסוק ג')
הקול קול יעקב והידיים ידי עשו – נאמר על מי שאומר דבר אחד ועושה דבר אחר ,או על מי שכוחו בדיבור גדול מכוחו
בעשייה (בראשית ,פרק כ"ז פסוק )22
"אל
לא לנער הזה התפללתי – לא לתוצאה הזאת קיוויתי (על פי שמואל א' ,פרק א' פסוק כ"ו – שם מופיעה אמירה הפוכהֶ :
ַה ַּנ ַער ַה ֶ ּזה ִה ְת ּ ַפ ּ ָללְ ִּתי").
עלה תאנה – כינוי לדבר המסתיר עניין לא ראוי ,מסווה (אדם הראשון ואשתו כיסו את ערוותם לאחר החטא ,בראשית ,פרק
ג' פסוק ז')
מדן ועד באר שבע – מדן שבצפון עד לבאר שבע שבדרום ,כלומר לאורך כל הארץ ,מקצה לקצה (שופטים ,פרק ג' פסוק כ')
הלנצח תאכל חרב? – שאלה רטורית :האם המלחמה תימשך לנצח? (שמואל ב' ,פרק ב' פסוק כ"ו).

מבעד לחלון
אחריות ומעורבות וגם מסורת וחידוש
כדאי לקשר את פעילותו של ארגון "משולחן לשולחן"
למצוות לקט ,שכחה ופאה ,שהזכרנו למעלה (ראו
עמ'??).
כאמור ,ארגון "משולחן לשולחן" מפעיל גם פרויקטים
לתלמידי בתי ספר.

על דברי ליזי:
בועז התיר לעניים ללקט בשדה (כלומר קיים את מצוות "לקט") בעת הקציר ,ובכך הביא לתפנית בסיפור המגילה –
לנישואין עם רות.
זאת אחת הסיבות שקוראים את מגילת רות בשבועות (חג הקציר).
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משימה
ביחידה זו ניסינו למצוא את התנ"ך ברבדים שונים בחיינו ,בין היתר בשפה.
המשימה המוצגת בעמ'  73מזמינה את התלמידים לבחון את תגובת הסביבה לשילוב ביטויים תנ"כיים בדבריהם.
רצוי שהתלמידים יתכוננו למשימה הזאת :יחשבו מראש על הביטויים שירצו להשתמש בהם ועל ההקשר המתאים לשילובם
בשיחה (ראו דוגמאות בעמי  72בחוברת לתלמידים – בדיווח הרדיופוני ,במשימה  5ובמשימה .)4
אפשר לשאול את התלמידים :האם בני השיחה שלכם היו מופתעים? האם הם העריכו את המעשה? האם הם חשבו שהשילוב
מלאכותי או שהוא טבעי ומעשיר את השפה? האם היו בהם שחשבו ששימוש בביטויים כאלה מתאים יותר לשפה הכתובה
ופחות לשפת הדיבור?

קומיקס לחג
נסיים את היחידה בחיוך...
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