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מטרות השיעור

מבנה השיעור

מהלך השיעור

חג השבועות הוא גם חג מתן תורה. בראשיתו היה חג השבועות חג חקלאי, בו 

העלו לבית המקדש ביכורים – הפירות הראשונים של הקיץ משבעת המינים. החג 

הינו אחד משלושת הרגלים, בהם נהגו לעלות לבית המקדש. אדם הביא את ביכורי 

פירותיו לכהן בבית המקדש והקריא מספר פסוקים מהתורה.

עם חורבן בית המקדש השתנתה המשמעות המקורית של החג. מוקד החג הפך 

להיות ציון היום בו ניתנה התורה לישראל )מועד שהתורה עצמה אינה מציינת.

על פי חלק מן המסורות, במעמד מתן תורה ניתנו עשרת הדברות על לוחות הברית: 

עשרה חוקי יסוד. לאחר מכן ניתנו מצוות נוספות, שיש הרואים בהן הרחבה של 

עשרת הדברות. 

אם כך, ניתן לראות בעשרת הדברות מעין "קוד אתי" של בני ישראל. חלק 

מהדיברות מתייחסות ליחסים שבין אדם למקום ולהן אופי דתי וחלקן בעלות אופי 

מוסרי אוניברסאלי מובהק ונוגעות ליחסים שבין אדם לחברו.

ראוי להזכיר שהתורה חוזרת על עשרת הדברות פעמיים, פעם בספר שמות פרק כ' 

ובפעם בספר דברים פרק ה. ישנם שינויים בין הנוסחים. בשיעור זה בחרנו להביא 

את הפסוקים מספר שמות.
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�התלמידים יתחלקו לקבוצות קטנות ויקבלו דף עם הפסוקים בהם מופיעות עשרת הדברות. בדף  �.1

יופיעו ההנחיות לדיון.

2.  משימה ראשונה: על התלמידים להציע רשימה של חמישה חוקי יסוד לחברה הישראלית. 

התלמידים ישוו בין עשרת הדברות מהתורה לחמשת הדברות שהם נסחו ויעמדו על משמעות 

ההבדלים.

3.  משימה שנייה: לקרוא את עשרת הדברות ולבחור מתוכן את השלוש החשובות ביותר בעיניי 

התלמידים )התלמידים אינם נדרשים להגיע להחלטה מוסכמת על כל חברי הקבוצה, אלא לדון 

בשאלה זו ביחד(. לאחר מכן עליהם לדון בשאלה מהו הדיבר החשוב ביותר לדעתם ומדוע.

דיון במליאה וקריאת שיר )הצעה(  .4

אנו מציעים לשמוע כל אחת מהקבוצות: מהן הדברות שבתורה החשובות ביותר לדעתם ומדוע, ומהן 

חמש הדברות שהם נסחו לחברה הישראלית.

לאחר מכן אנו מציעים להקריא את שירו של יהודה עמיחי.

הדובר בשיר מתאר את החינוך שקיבל מאביו. אביו העביר לו את הערכים העולים מהמסורת היהודית 

ובעיקר את עשרת הדברות. הדובר יוצר ניגוד בין תהליך החינוך שחווה לבין קבלת התורה בזמן מתן 

תורה. תהליך זה מתואר כמלא ברוך ובאהבה. נדמה שאביו של הדובר הבין את חשיבות תהליך הקניית 

הערכים ולא רק את חשיבותם של הערכים. 

בסיום מתאר הדובר את יחסו של האב לאורח חייו השונה של הבן. האב מכיר ביכולתו של בנו לברור 

את הערכים החשובים לו. לשנות את הערכים שהעביר לו אולם בו בשעה גם לשמור עליהם. האב, 

טרם לכתו, בחר לתת לבן שתי דיברות נוספות הסותרות לכאורה זו את זו. סתירה זו מאפשרת את 

ההתפתחות הדיאלקטית של הבן, ומעידה על המתח המתמיד שבין מסורת לחידוש ועל הנחיצות הן של 

המסורת והן של החידוש לצורך יצירת חיים בעלי משמעות וזהות תרבותית.

מהלך השיעור 

דיון במליאה

על שירו של עמיחי:



א.  ָאֹנכִי ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוצֵאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ִמּבֵית ֲעבִָדים: ֹלא 
יְִהיֶה לְָך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ּפָנָי:

ב.  ֹלא ַתֲעֶׂשה לְָך פֶסֶל וְכָל ְּתמּונָה ֲאֶׁשר ּבַָּׁשַמיִם ִמַּמַעל וֲַאֶׁשר ּבָָאֶרץ 
ִמָּתַחת וֲַאֶׁשר ּבַַּמיִם ִמַּתַחת לָָאֶרץ: ]...[

ג.  ֹלא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ה' ֱאֹלֶהיָך לַָּׁשוְא ּכִי ֹלא יְנַּקֶה ]ימחל[ ה' ֵאת ֲאֶׁשר 
יִָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו לַָּׁשוְא:

ד.  זָכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשּבָת לְַקּדְׁשֹו: ֵׁשֶׁשת יִָמים ַּתֲעֹבד וְעִָׂשיָת ּכָל מְלַאכְֶּתָך: 
וְיֹום ַהְּׁשבִיעִי ַׁשּבָת לַה' ֱאֹלֶהיָך ֹלא ַתֲעֶׂשה כָל מְלָאכָה ַאָּתה ּובִנְָך 

ּובִֶּתָך ַעבְּדְָך וֲַאמְָתָך ּובְֶהמְֶּתָך וְגְֵרָך ֲאֶׁשר ּבְִׁשעֶָריָך: ]...[
ה.  ּכַּבֵד ֶאת ָאבִיָך וְֶאת ִאֶּמָך לְַמַען יֲַאִרכּון יֶָמיָך ַעל ָהֲאדָָמה ֲאֶׁשר ה' 

ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן לְָך:
ֹלא ִתְרַצח,  ו. 
ֹלא ִתנְָאף,  ז. 
ֹלא ִתגְֹנב,  ח. 

ֹלא ַתֲענֶה בְֵרֲעָך עֵד ָׁשֶקר: ט. 
י.  ֹלא ַתחְֹמד ּבֵית ֵרעֶָך ֹלא ַתחְֹמד ֵאֶׁשת ֵרעֶָך וְַעבְּדֹו וֲַאָמתֹו וְׁשֹורֹו 

וֲַחֹמרֹו וְֹכל ֲאֶׁשר לְֵרעֶָך:

קראו את הפסוקים בהם מופיעות עשרת הדברות.  

  דונו בשאלה מהן שלוש הדברות החשובות ביותר לדעתכם. הסבירו דעתכם. )אינכם חייבים להגיע 

להסכמה בתוך הקבוצה(.

בחרו מתוך שלוש הדברות שבחרתם את זו שבעיניכם היא החשובה ביותר. הסבירו דעתכם.  

נסחו ביחד כקבוצה את רשימת "חמשת הדיברות" לחברה הישראלית.   

השוו בין הרשימה של התורה לזו שלכם: במה דומות הרשימות? במה הן שונות? מדוע?  

ָאבִי ָהיָה ֱאלִהים וְלא יַָדע. הּוא נַָתן לִי
ֶאת ֲעֶׁשֶרת ַהּדִּבְרֹות לא ּבְַרַעם וְלא ּבְזַַעם, לא ּבֵָאׁש וְלא ּבָעָנָן
ֶאּלָא ּבְַרּכּות ּובְַאֲהבָה. וְהֹוסִיף לִּטּופִים וְהֹוסִיף ִמּלִים טֹובֹות,

וְהֹוסִיף "ָאּנָא" וְהֹוסִיף "ּבְבַּקָָׁשה". וְזִֵּמר זָכֹור וְָׁשמֹור
ּבְנִּגּון ֶאָחד וְִהְתַחּנֵן ּובָכָה ּבְֶׁשֶקט ּבֵין ּדִּבֵר לְּדִּבֵר,

לא ִּתָּׂשא ֵׁשם ֱאלֹוֶהיָך לַָּׁשוְא, לא ִּתָּׂשא, לא לַָּׁשוְא,
ָאּנָא, ַאל ַּתֲענֶה ּבְֵרֲעָך עֵד ָׁשֶקר. וְִחּבֵק אֹוִתי ָחזָק וְלַָחׁש ּבְָאזְנִי,

לא ִּתגְנֹוב, לא ִּתנְַאף, לא ִּתְרַצח. וְָׂשם ֶאת ּכַּפֹות יָדָיו ַהּפְתּוחּות
ַעל ראִׁשי ּבְבְִרּכַת יֹום ּכִּפּור. ּכַּבֵד, ֱאַהב, לְַמַען יֲַאִריכּון יֶָמיָך

ַעל ּפְנֵי ָהֲאדָָמה. וְקֹול ָאבִי לָבָן ּכְמֹו ְׂשַער ראׁשֹו.
ַאַחר-ּכָך ִהפְנָה ֶאת ּפָנָיו ֵאלַי ּבַּפַַעם ָהַאֲחרֹונָה

ּכְמֹו ּבַיֹום ֶׁשּבֹו ֵמת ּבִזְרֹועֹוַתי וְָאַמר: ֲאנִי רֹוצֶה לְהֹוסִיף
ְׁשנַיִם לֲַעֶׂשֶרת ַהּדִּבְרֹות:

ַהּדִּבֵר ָהַאַחד-עָָׂשר, "לא ִּתְׁשַּתּנֶה"
וְַהּדִּבֵר ַהְּׁשנֵים-עָָׂשר, "ִהְׁשַּתּנֵה, ִּתְׁשַּתּנֶה"

ּכְָך ָאַמר ָאבִי ּופָנָה ִמֶּמנִי וְָהלְַך
וְנֶעְלַם ּבְֶמְרַחּקָיו ַהּמּוזִָרים.

מהם הערכים שהעביר אביו של המשורר לבנו?   

כיצד מתוארת העברת התכנים?   

מה יחסו של האב לשינוי הערכים על ידי בנו?  

ספר�שמות�פרק�כ

משימות לדיון בקבוצות:

יהודה�עמיחי,

מתוך: "מלון הורי"

נקודות לדיון בשיר:
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כיתה י'  דף מקורות לתלמידלשבועותשיעור חינוך 
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