
לבדוק את יחסנו לתורה.  .1

לשאול שאלות על מידת הקשר שיש לנו ושהיינו רוצים שיהיה לנו עם התורה.  .2

לעורר עניין בקרב התלמידים ביחס לתורה.  .3

 

כל תלמיד יכתוב על דף פסוק שזכור לו מן התורה או יבחר מדף המקורות פסוק.  .1

דיון על הפסוקים הנבחרים מה הביא לבחירה.  .2

דיון על מקומה של התורה עבורנו כיום.  .3

  אמצעים: דפים קטנים. בריסטול ועליו הכותרת: חג מתן תורתנו + דבק להדבקת 

הפתקים שכתבו התלמידים.

1.  נחלק לתלמידים דפים קטנים ונבקש מכל תלמיד/ה לכתוב פסוק אחד מן התורה 

על הדף או סיפור מן התורה שהם זוכרים במיוחד, שהשפיע עליהם. נפתח את 

לשבועותשיעור חינוך 
חג מתן תורה

כיתה ט'

מכון שלום הרטמן תכנית בארי
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מכון הרטמן

חג השבועות הוא היה במקור חג הביכורים ובו היו מביאים את ביכורי החיטים 

לבית המקדש. לאחר חורבן בית המקדש טקס הבאת הביכורים לא נתקיים עוד 

וחז"ל הטעינו את החג בתכנים חדשים. חג הביכורים הפך לחג מתן תורה. בשיעור 

זה ננסה לברר את יחסנו לתורה. מהי התורה בשבילנו? האם היא חלק מהתרבות 

שלנו? האם יש לנו חלק בה? האם היינו רוצים יותר? ואולי בכלל לא?

מטרות השיעור

מבנה השיעור

מהלך השיעור



האופציות ככל שניתן, פסוק מפרשת השבוע שלהם, אולי מההפטרה, מפרק שלמדו בתנ"ך, אולי 

משהו שהוריהם נוהגים לצטט וכו'...

נאסוף את הפתקים ונדביק את כולם על בריסטול שבראשו הכותרת חג מתן תורתנו.  .2

3.  נקריא פסוקים שהתלמידים כתבו באופן אקראי ונשאל אותם מדוע כתבו פסוק זה? מדוע זכרו 

דוקא אותו? האם הם אוהבים את הרעיון המובע בו וכו'.

  במידה והתלמידים אינם זוכרים אף פסוק נחלק להם את דף המקורות המצורף ובו רשימה של 

פסוקים. נבקש מהתלמידים לבצע את המשימה הרשומה בדף. בשלב הדיון נבקש מתלמידים 

שבחרו פס' מסוים להסביר למה בחרו את הפסוק הזה? מה דיבר אליהם בפסוק? וכיוב'.

דיון מסכם:   .4

האם התורה בעלת משמעות עבורנו כיום?   

  האם יש מקום להוסיף טקסטים נוספים או להחליף את התורה כטקסט תרבותי מכונן? ישנם 

טקסטים שאנשים רבים קראו בעשור האחרון, דוגמת הארי פוטר, שנראים רלוונטיים יותר, מרתקים 

יותר, האם יש מקום להחליפם בסיפורי האבות ונדודי ישראל במדבר?

מה מייחד את התורה ביחס לטקסטים אחרים בתרבות שלנו?   

  באלו אופנים נוספים אנו יכולים לראות את עצמנו כאילו אנו יצאנו ממצרים? מהי מצרים שלנו?
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י ר א ב ת  י נ כ ת

כיתה ט' לשבועות שיעור חינוך
חג מתן תורה

מהלך השיעור
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י ר א ב ת  י נ כ ת

כיתה ט'  דף מקורות לתלמידלשבועותשיעור חינוך 

ה ר ו ת ן  ת מ ג  ח

"וַּיִבְָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאדָם ּבְַצלְמֹו ּבְצֶלֶם ֱאֹלִהים ּבָָרא ֹאתֹו זָכָר 
ּונְֵקבָה ּבָָרא ֹאָתם": )בראשית א, כז(

"וַֹּיאֶמר ה' ֱאֹלִהים ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאדָם לְבַּדֹו ֶאֱעֶׂשה ּלֹו עֵזֶר 
ּכְנֶגְּדֹו": )בראשית ב, יח(

"ּבְזֵַעת ַאּפֶיָך ֹּתאכַל לֶֶחם ַעד ׁשּובְָך ֶאל ָהֲאדָָמה ּכִי ִמֶּמּנָה לֻּקָחְָּת ּכִי 
עָפָר ַאָּתה וְֶאל עָפָר ָּתׁשּוב": )בראשית ג, יט(

"ֹלא ִתְהיֶה ַאֲחֵרי ַרּבִים לְָרֹעת וְֹלא ַתֲענֶה ַעל ִרב לִנְֹטת ַאֲחֵרי ַרּבִים 
לְַהֹּטת": )שמות כג, ב(

"ּכַּבֵד ֶאת ָאבִיָך וְֶאת ִאֶּמָך ּכֲַאֶׁשר ִצּוְָך יְֹקוָק ֱאֹלֶהיָך לְַמַען יֲַאִריכֻן 
יֶָמיָך ּולְַמַען יִיטַב לְָך ַעל ָהֲאדָָמה ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְָך": )דברים ה, 

טו(

"ֹלא ִּתְרצָח וְֹלא ִּתנְָאף וְֹלא ִּתגְֹנב וְֹלא ַתֲענֶה בְֵרֲעָך עֵד ָׁשוְא": )דברים 
ה, טז(

"ִמּדְבַר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק וְנִָקי וְַצּדִיק ַאל ַּתֲהֹרג ּכִי ֹלא ַאצְּדִיק ָרָׁשע": 
)שמות כג, ז(

"וְֹׁשַחד ֹלא ִתּקָח ּכִי ַהֹּׁשַחד יְַעּוֵר ּפְִקִחים וִיַסּלֵף ּדִבְֵרי ַצּדִיִקים": 
)שמות כג, ח(

"ָׁשמֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשּבָת לְַקּדְׁשֹו ּכֲַאֶׁשר ִצּוְָך ה' ֱאֹלֶהיָך": )דברים ה, יא(

"ֹלא ַתֲעֹׁשק ֶאת ֵרֲעָך וְֹלא ִתגְֹזל ֹלא ָתלִין ּפְעֻּלַת ָׂשכִיר ִאְּתָך ַעד 
ֹּבֶקר": )ויקרא יט, יג(

"ֹלא ְתַקּלֵל ֵחֵרׁש וְלִפְנֵי ִעּוֵר ֹלא ִתֵּתן ִמכְֹׁשל וְיֵָראָת ֵּמֱאֹלֶהיָך ֲאנִי 
ה'": )ויקרא יט, יד(

"ֹלא ַתֲעׂשּו עָוֶל ּבִַּמְׁשּפָט ֹלא ִתָּׂשא פְנֵי דָל וְֹלא ֶתְהּדַר ּפְנֵי גָדֹול 
ּבְצֶֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך": )ויקרא יט, טו(

"ֹלא ֵתלְֵך ָרכִיל ּבְַעֶּמיָך ֹלא ַתֲעֹמד ַעל ּדַם ֵרעֶָך ֲאנִי ה'": )ויקרא יט, טז(

"ֹלא ִתְׂשנָא ֶאת ָאִחיָך ּבִלְבָבֶָך הֹוכֵַח ּתֹוכִיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך וְֹלא ִתָּׂשא 
עָלָיו ֵחטְא": )ויקרא יט, יז(

"ֹלא ִתֹּקם וְֹלא ִתֹּטר ֶאת ּבְנֵי ַעֶּמָך וְָאַהבְָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך ֲאנִי ה'": )ויקרא 
יט, יח(

"ֲהלֹוא ִאם ֵּתיטִיב ְׂשֵאת וְִאם ֹלא ֵתיטִיב לַּפֶַתח ַחּטָאת ֹרבֵץ וְֵאלֶיָך 
ְּתׁשּוָקתֹו וְַאָּתה ִּתְמָׁשל ּבֹו": )בראשית ד, ז(

"וַה' ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום לְִהיֹות לֹו לְַעם סְגֻּלָה ּכֲַאֶׁשר ּדִּבֶר לְָך וְלְִׁשֹמר 
ּכָל ִמצְֹוָתיו": )דברים כו, יח(

"וְָׂשַמחְָּת בְכָל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר נַָתן לְָך ה' ֱאֹלֶהיָך ּולְבֵיֶתָך ַאָּתה וְַהּלֵוִי 
וְַהּגֵר ֲאֶׁשר ּבְִקְרּבֶָך": )דברים כו, יא(

העתק/י פסוק אחד שמוצא חן בעינך במיוחד.  
מדוע בחרת דווקא בפסוק זה.  


