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מערך שיעור פעיל על מעמד הר סיני והחוויה העצומה שהיתה בו.

פתיחה :שאלה  -מעמד הר סיני
נפתח בשאלה :איזו תחושה לדעתכם היתה במעמד הר סיני? מה התחושות שעולות בכם היום בהתייחסות למעמד זה? נאזין לתשובות.

מפגש :הצגה  -יציאת מצרים
נזמין מתנדבים לקיים הצגה משותפת המתארת את התהליך שעברו עם ישראל ממצרים ועד הר סיני ,בדגש על המעבר מעבדים אשר
נשלטים בחוזק יד על ידי פרעה לעם שהולך בתחושת שחרור במדבר .במהלך ההצגה עליהם לתאר ההגעה להר סיני וההכנות למתן תורה.
נשלב פסוקים מהסיפור בתנ‘ך :א‘ ,יד‘ :וַיְמָרְרוּ אֶת-חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קָשָׁה ,בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים ,וּבְכָל-עֲבֹדָה ,בַּשָּׂדֶה–אֵת ,כָּל-עֲבֹדָתָם ,אֲשֶׁר-עָבְדוּ
בָהֶם ,בְּפָרֶךְ .ב‘ ,כד‘:וַיִּשְׁמַע אֱלֹהִים ,אֶת-נַאֲקָתָם; וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת-בְּרִיתוֹ ,אֶת-אַבְרָהָם אֶת-יִצְחָק וְאֶת-יַעֲקֹב .ג‘ ,ד‘,י‘ :וַיִּקְרָא אֵלָיו אֱלֹהִים
מִתּוֹךְ הַסְּנֶה ,וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה מֹשֶׁה–וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי… וְעַתָּה לְכָה ,וְאֶשְׁלָחֲךָ אֶל-פַּרְעֹה; וְהוֹצֵא אֶת-עַמִּי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל ,מִמִּצְרָיִם .ה‘ ,א‘ :וְאַחַר ,בָּאוּ
מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן ,וַיֹּאמְרוּ ,אֶל-פַּרְעֹה :כֹּה-אָמַר יְהוָה ,אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל ,שַׁלַּח אֶת-עַמִּי ,וְיָחֹגּוּ לִי בַּמִּדְבָּר .יב‘,כא‘ :וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל-זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל,
וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם :מִשְׁכוּ ,וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם–וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח .יב‘ ,ל‘-לא‘ :וַיָּקָם פַּרְעֹה לַיְלָה ,הוּא וְכָל-עֲבָדָיו וְכָל-מִצְרַיִם ,וַתְּהִי צְעָקָה
גְדֹלָה ,בְּמִצְרָיִם :כִּי-אֵין בַּיִת ,אֲשֶׁר אֵין-שָׁם מֵת .וַיִּקְרָא לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן לַיְלָה ,וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִתּוֹךְ עַמִּי–גַּם-אַתֶּם ,גַּם-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וּלְכוּ
עִבְדוּ אֶת-יְהוָה ,כְּדַבֶּרְכֶם .יג‘ ,כא‘ :וַיהוָה הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם בְּעַמּוּד עָנָן ,לַנְחֹתָם הַדֶּרֶךְ ,וְלַיְלָה בְּעַמּוּד אֵשׁ ,לְהָאִיר לָהֶם–לָלֶכֶת ,יוֹמָם וָלָיְלָה.
יט‘ ,ב‘ :וַיִּסְעוּ מֵרְפִידִים ,וַיָּבֹאוּ מִדְבַּר סִינַי ,וַיַּחֲנוּ ,בַּמִּדְבָּר; וַיִּחַן-שָׁם יִשְׂרָאֵל ,נֶגֶד הָהָר .נסיים את ההצגה בכך שעם ישראל עומד ”נגד ההר“
”כאיש אחד בלב אחד“ .

התבוננות :כתיבה  /ציור  -חוויית המעמד
בשלב זה ,נבקש מהתלמידים לעצום עיניים ולדמיין את המעמד) ,נזמין ילד שיודע לתקוע בשופר לעשות זאת במקביל( .נשמיע קולות של
ברקים ונקריא את הפסוקים :יט‘ ,טז‘ -כב‘ :טז וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר ,וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל-הָהָר ,וְקֹל שֹׁפָר ,חָזָק מְאֹד;

וַיֶּחֱרַד כָּל-הָעָם ,אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה .יז וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת-הָעָם לִקְרַאת הָאֱלֹהִים ,מִן-הַמַּחֲנֶה; וַיִּתְיַצְּבוּ ,בְּתַחְתִּית הָהָר .יח וְהַר סִינַי ,עָשַׁן כֻּלּוֹ,
מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו יְהוָה ,בָּאֵשׁ; וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן ,וַיֶּחֱרַד כָּל-הָהָר מְאֹד .יט וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר ,הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד; מֹשֶׁה יְדַבֵּר ,וְהָאֱלֹהִים
יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל .כ וַיֵּרֶד יְהוָה עַל-הַר סִינַי ,אֶל-רֹאשׁ הָהָר; וַיִּקְרָא יְהוָה לְמֹשֶׁה אֶל-רֹאשׁ הָהָר ,וַיַּעַל מֹשֶׁה .כא וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה ,רֵד הָעֵד
בָּעָם :פֶּן-יֶהֶרְסוּ אֶל-יְהוָה לִרְאוֹת ,וְנָפַל מִמֶּנּוּ רָב .כב וְגַם הַכֹּהֲנִים הַנִּגָּשִׁים אֶל-יְהוָה ,יִתְקַדָּשׁוּ :פֶּן-יִפְרֹץ בָּהֶם ,יְהוָה .כ‘ ,יד‘-יח‘ יד וְכָל-
הָעָם רֹאִים אֶת-הַקּוֹלֹת וְאֶת-הַלַּפִּידִם ,וְאֵת קוֹל הַשֹּׁפָר ,וְאֶת-הָהָר ,עָשֵׁן; וַיַּרְא הָעָם וַיָּנֻעוּ ,וַיַּעַמְדוּ מֵרָחֹק .טו וַיֹּאמְרוּ ,אֶל-מֹשֶׁה ,דַּבֵּר-אַתָּה
עִמָּנוּ ,וְנִשְׁמָעָה; וְאַל-יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹהִים ,פֶּן-נָמוּת .טז וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-הָעָם ,אַל-תִּירָאוּ ,כִּי לְבַעֲבוּר נַסּוֹת אֶתְכֶם ,בָּא הָאֱלֹהִים; וּבַעֲבוּר,
תִּהְיֶה יִרְאָתוֹ עַל-פְּנֵיכֶם–לְבִלְתִּי תֶחֱטָאוּ .יז וַיַּעֲמֹד הָעָם ,מֵרָחֹק; וּמֹשֶׁה נִגַּשׁ אֶל-הָעֲרָפֶל ,אֲשֶׁר-שָׁם הָאֱלֹהִים} .ס{ יח וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-
מֹשֶׁה ,כֹּה תֹאמַר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל :אַתֶּם רְאִיתֶם–כִּי מִן-הַשָּׁמַיִם ,דִּבַּרְתִּי עִמָּכֶם .מדוע העם מבקשים ממשה להמשיך את הדיברות? מה עשה
לדעתכם הכי הרבה רעש במעמד זה? נחלק לתלמידים דף חלק ונבקש מהם לכתוב כמה שיותר מילים המתארות מבחינתם את מעמד הר
סיני או לצייר את המעמד עם כמה שיותר פרטים.

הפנמה :דיון  -מעמד הר סיני
נסיים בדיון על השיעור :מה חשת בעת ההצגה? מה הרגשת כששמעת את הקולות ? מה הרגישו עם ישראל ששמעו את דבר ה‘? איזה
שינוי התחולל בחיי עם ישראל בעקבות המהפך מעבדות לפרעה לשמיעת קול ה‘? לבסוף נעשה סבב :מה אתה לוקח לחייך מתוך מה
שלמדנו?

אסיף:
פתחנו את השיעור בהצגה חווייתית על יציאה מצרים ועל המשמעות של להפסיק להיות עבד .הגענו למעמד הר סיני וחווינו שהמעמדש
היה רועש ומפחיד עד כי עמ‘י מבקש ממשה שידבר הוא בעצמו אליהם במקום ה‘ .סיימנו בסבב על מה כל אחד מאיתנו לוקח ולומד
ממעמד הר סיני.
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