
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חידות השבוע
 ב-כיתות א

 ואני הרביעי מבין הדיברות 
ביום זה כולם מצווים גם לנוח 

 וגם ליהנות 
ואני הבא בתור מעודד יחסים 

 בקרב המשפחה
ללמד אותך להכיר בכל הטוב 

שעושים האנשים שכל כך 
 אוהבים אותך

רות מופיעות פה?  כמה אלו דיב
מבין עשר הדיברות אתם 

 מכירים?
 

 ד-כיתות ג
 עשר לחמש בקלות מחלקים

וכך אנו מסתכלים על שני 
 חצאים.

 כמה שיותר  -הציעו רעיונות  
מהו סוד החלוקה מה כל חצי 

 אומר? 
אלו הסברים אתם מכירים או 

יכולים להציע לחלוקת הדיברות 
 לשני חלקים?

 
 ו-כיתות ה
 ון ברשימת העשראני אחר

אבל אנשים רבים לא מבינים 
 כיצד עלי אפשר להזהיר

אם אני רק רוצה משהו מה רע 
 בזה...

וך להיות פהאם מזה אני אה
 פושע נבזה??

מי מדבר?  מהו ההבדל בין דיבר 
 זה לבין "לא תגנוב"?

 מה אני אלמד ממנו??
הטיול השנתי התקרב ובא.  השנה הייתה מיוחדת כי המחנכת החליטה לאפשר לתלמידי הכיתה 

לתכנן חלק גדול מהטיול.  המורה נתנה להם אחריות על בחירת המסלולים, הכנת פעולת ערב, 
ותכנון 'בידור' לנסיעה באוטובוס.  הילדים התחלקו לקבוצות כדי לתכנן.  הם התחילו לעבוד אבל 

היה קושי אחר.  חברי קבוצת המסלולים לא הכירו מספיק טוב את השטח, ילדי  לכל קבוצה
קבוצת פעילות ערב התחילו להתווכח מה תהיה פעילות מוצלחת יותר, ובקבוצת הבידור התלוננו 

 שאי אפשר לתכנן בידור במקום צר כמו אוטובוס.
די.  המורה הקשיבה שלוש הקבוצות באו למחנכת ורצו 'להתפטר', להגיד לה שהמשימה קשה מ

לכל אחד וענתה שהיא לא תקבל את 'התפטרותם' עד שהם יתייעצו עם אנשים אחרים שיש להם 
 ניסיון בתחומים השונים.
כי בכיתה המקבילה היה אבא מורה דרך.  הילדים מיד  רעיוןה לעקבוצת המסלולים שמחו 

ו עם מי אפשר להתייעץ.  התקשרו אליו וגילו שהוא באמת יכול לעזור!  קבוצת הפעילות חשב
הילדים התלהבו מאוד כאשר ילדה אחת הציעה שידברו עם המדריכה בצופים. מייד התקשרו 

אליה וארגנו פגישה לשבת ולתכנן.  נשארה רק קבוצת הבידור.  מי בכלל רוצה 'בידור' באוטובוס?  
חד בקבוצה הציע  בכל זאת ילד א  , הם התלוננו.זה לילדים קטנים, אנו לא רוצים את זה בכלל

שאולי דווקא ידברו עם ילדים צעירים וישאלו מה הם אומרים.  שאר הקבוצה הייתה חייבת 
 ', נתייעץ עם ילדים בכיתות ב' או ג'??  ולהתאפק לא להתפרץ בצחוק!  מה, אנחנו כיתה 

הקבוצה חזרה למורה בלי פתרון.  היא שוב אמרה שבלי להתייעץ לפחות עם אדם אחד היא לא 
וכנה לפטור אותם מהמשימה.  בלית ברירה הילדים מצאו את עצמם יושבים עם המחנכת של מ

כיתה ב' וכמה מהתלמידים מהכיתה.  הם הרגישו קצת מושפלים לשבת שם, אבל מתוך אחריות 
 למורה הם רשמו את הרעיונות שקיבלו מהילדים הקטנים:  חידונים, תחרויות שירה ועוד כמה.

ב בין הקבוצות לשמוע מה מתוכנן.  הילדים התלהבו מהמסלול והפעילות למחרת בכיתה עשו סב
שתכננו ואפילו מהרעיונות ל'בידור' בנסיעות.  ואז המורה ביקשה מהתלמידים לספר על חוויית 

העבודה בקבוצה.  שתי קבוצות הראשונות הודו למורה על הרעיון לבקש עזרה.  הם אמרו שברגע 
הדחיפה מאחרים עזרה להם להיות  –שבו על רעיונות מעצמם שהקשיבו למישהו אחר גם הם ח

יצירתיים.  רק הקבוצה האחרונה סיפרה שהייתה להם חוויה קשה.  לא היה קל בכלל לחשוב 
 שהם יכולים ללמוד מהצעירים.  המורה סיימה את הדיון ועברה לשיעור תורה.

את נטל משפט העם עם  כולם פתחו בשמות פרק י"ח וקראו על הצעתו של יתרו למשה  לחלק
אנשים אחרים.   המורה שאלה אותם איך לדעתם הרגיש משה כאשר יתרו הציע לו את עצתו?  

הרי יתרו לא היה אתם במצרים, לא עבר את ים סוף, ולא הבין את משמעות העמידה מול הר 
דרך ז לבקר אותו על השני שלו אצל חתנו הוא מעסיני.  יתרו הוא לא חלק מהעם, והנה ביום 

מנהיגותו ומציע לו שינוי עצום.   האם היה קל למשה לקבל את עצת חמיו?  התורה לא מספרת לנו 
בדיוק איך משה הרגיש עם הרעיון אבל אנו כן קוראים שמשה שמע לחותנו "ויעש כל אשר אמר."  

 משה מלמד כאן שכדי להיות מנהיג אתה חייב להבין שאנשים מסביבך יכולים לעזור!  
חייב להפנים את העובדה שאני לא מצליח לבד  יקשה מאוד לקבל ייעוץ מאחרים.  אנלפעמים 

ואני זקוק לעזרה של אחרים.  להודות שאני צריך עזרה דורש בגרות רבה.  בנוסף, לקבל עצות 
 מאנשים שלא 'אמורים' לעזור לי כמובן עוד יותר קשה.  
ים, גם אנשים שלא הייתי מצפה שהם אנשים שונים אכן יכולים להציע ולעזור בכל מיני תחומ

יכולים להיות לעזרתי.  ואם יתרו אומר למשה שאם יקבל את הצעתו "כל העם הזה על מקומו 
 שבת שלום!יבוא בשלום", מי יודע לאן אנו נגיע עם שיתוף פעולה.  בהצלחה לכולנו!  

 קשתפרשתון 
  גבשבט תשע" כ"ב

 פרשת יתרו

 דיון לשולחן שבת
"נפגשנו בהר סיני."  לפעמים 

כאשר שני יהודים נפגשים ולא 
מאיפה הם זוכרים אחד  זוכרים

את השני הם יגידו:  "עמדנו 
ביחד בהר סיני."  התורה 

מתארת נסים ונפלאות שקרו 
במעמד הר סיני )רואים קולות, 

..(.  חכמינו .שומעים ברקים
הוסיפו עוד אחד:  כל נפש 

בהר סיני.  בין  הבישראל עמד
אנשים שחיו בזמן יציאת 

מצרים בין ילדה שנולדה אחרי 
ועכשיו לומדת שנה  0033

בכיתה ג', כולנו עמדנו ביחד 
בסיני בעת קבלת התורה.  האם 

? םאת/ה מרגיש/ה שהייתם ש
אם כן, מה אתם מרגישים?  

איך זה משפיע עליך?  אם לא, 
מה תוכלו לעשות כדי להרגיש 
את זה?  ולדעתכם, מה מנסים 

חכמינו ללמד דרך רעיון זה?  
כיצד רעיון זה יכול להשפיע 

ביחסים ופן יומיומי באעלינו 
ובין אדם  מקוםשלנו בין אדם ל

 דיון פורה ומשמעותי!?  חברול
 
   
 
 

 פיסוק. פיסוק? פיסוק! / אוריינות באורייתא
המורה הזמינה מתנדבים להקריא סיפור בקול רם.  אורי הצביע והיה הראשון לקרוא.  קריאתו 

הוא האט בפסיק,  -ל סימני הפיסוק היתה מדויקת ונכונה.  הוא אמר כל מילה נכון ושם לב לכ
עצר בנקודה וקולו אפילו עלה כשהוא הגיע לסימן שאלה.  המורה הזמינה עוד מתנדב/ת והפעם 
שרה קראה.  שרה גם קראה את המלים בצורה ברורה.  אבל הסיפור שהיא הקריאה היה שונה 

ש לסיפור.  היא לא מסיפורו של אורי.  איך זה קרה?  שרה החליטה שהיא "ממציאה" פיסוק חד
נקודות במקומות אחרים, הפיכת שימת התייחסה לפיסוק של הסופר ויצרה סיפור חדש דרך 

סימני שאלה לקריאה ועוד.  המורה שיבחה את שרה על יצירתיותה אבל המליצה לה לקרוא לפי 
 הפיסוק שמופיע בספר.  

"גם בעל הקורא בבית כנסת שבוע לאחר מכן, ביום ראשון, שרה ניגשה למורה בקריאת נצחון:  
שבקריאת  הקדימהדבריה.  שרה את !"  המורה ביקשה משרה להסביר חדש מציא פיסוקה

שמנחים את הקורא באיזה 'מנגינה' לקרוא.  היא שמה לב שבקריאת התורה  'טעמים'התורה יש 
ם הקורא חרג מהטעמים המופיעים בכל מילה ושר את הדיברות לפי טעמיהשבת של עשר הדברות 

                                    מותר לחרוג מהפיסוק!   -אחרים.  שרה מצאה את ההוכחה ליצירתיותה 
בקריאת עשרת הדברות יש שתי מערכות של טעמים:  'טעם תחתון' ו'טעם עליון'.  טעם תחתון, 

יבר של שנקרא כך כי סימניו לרוב נמצאים מתחת למלים, מחלק את הדברות לפי פסוקים.  יש ד
של  כמה פסוקים.  לפי טעם עליון, שסימניו לרוב מעל המלים,  כל דיבר עומד  או פסוק אחד

וכמו כן כל  'זכור את יום השבת..." נפרד, כפסוק נפרד.  לפי טעמים אלו, 'לא תרצח' הוא פסוק 
יהיה  .  לכל מערכת יש הגיון.  לפי כללי הלשון פסוק ארוך מדי לאביותר(ארוך )הוא פסוק אחד 

להדגיש את המיוחד בכל דיבר ולכן  יש רצון.  מצד שני, תחתוןטעם לחלק לפי מובן, לכן יש הגיון 
הוא הגיוני.  המורה סיימה עם אתגר לכולם:  לפי 'טעם  עליון'  , טעם עליון, החלוקה לדיברות

רות לפי עברו על הדב.  שאמור לחלק את הפרשייה לדברות אנו לא מגיעים לסכום של עשר דיברות
טעם עליון )זה מופיע בסוף ספר שמות בהרבה חומשים(.  כמה דברות יש?  מה אינו עומד לבד?  

 כיצד תסבירו את זה? 


