
חומש שמות
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עשרת הדיברות
את עשרת הדיברות אנו קוראים שלוש פעמים בשנה: 

ובחג  דברים  שבחומש  ואתחנן  בפרשת  יתרו,  בפרשת 

השבועות – חג מתן תורה!

אפשר להקריא את תחילתן של הדברות מתוך החומש.

מצוות  הם  הדיברות  שעשרת  לילדים  להסביר  אפשר 

חשובות שנחקקו על לוחות הברית. נוכל לשאול אותם:

 אילו מצוות אתם מכירים?
רבים  כנסת  בבתי  נוהגים  שבימינו  לילדים  לספר  נוכל 

לקרוא את עשרת הדיברות במנגינה מיוחדת.

 מדוע לדעתכם קוראים את עשרת הדיברות במנגינה 
מיוחדת?

אפשר להסביר לילדים שהמילה: “דיברות” היא מלשון 

דיבור.

עשרת    הדיברות
וַיְַדבֵּר ֱא־לִֹהים ֵאת כָּל ַהְדּבִָרים ָהֵאלֶּה     לֵאמֹר ָאנֹכִי ה' ֱא־לֶֹהיךָ... )שמות כ, א־ב(

מאות  שש  “כל 

ושלש עשרה מצות 

עשרת  בכלל   –

)רש”י,  הדיברות” 

יב(.  כד,  שמות 

הדיברות,  עשרת 

על  החקוקים 

הם  הברית,  לוחות 

המצוות הראשונות 

ישראל,  שקיבלו 

נגזרות  ומהם 

כך  כולן.  המצוות 

שהתורה  יוצא 

באופן  ניתנה  כולה 

לבני  תמציתי 

ישראל בהר סיני.
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עשרת הדיברות במגילה עתיקה מהמאה הראשונה )מתוך ויקפדיה(
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פרשת יתרו

פרשה על המפה
הילדים  יוכלו  בגן  הלמידה  בעקבות 

לפרשה  המעמד  את  כרצונם  לאייר 

באחת מהמצוות שהזכרנו בגן לצד לוחות 

יוכלו  המצויר  המעמד  הברית. בעזרת 

בבית  המשפחה  בני  את  לשתף  הילדים 

בפעילות שהייתה בגן.

 עשרת הדיברות
עמיר בניון

עשרת    הדיברות
וַיְַדבֵּר ֱא־לִֹהים ֵאת כָּל ַהְדּבִָרים ָהֵאלֶּה     לֵאמֹר ָאנֹכִי ה' ֱא־לֶֹהיךָ... )שמות כ, א־ב(

פרשת יתרו

פרשת יתרו

הורים יקרים!

ַוְיַדֵבּר ֱא־ֹלִהים ֵאת ָכּל ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּה, ֵלאֹמר: ָאנִֹכי ה’ ֱא־ֹלֶהיָך... ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָּׁבּת ְלַקְדּׁשֹו... ַכֵּבּד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת 

ִאֶמָּך...” )שמות כ, א־יג(

השבת אנו קוראים בחומש שמות את פרשת יתרו. בפרשה מופיע אחד האירועים המכוננים של עם ישראל: מעמד 

הר סיני – נתינת התורה לעם ישראל. בעשרת הדיברות, שניתנו על לוחות הברית במעמד זה, ישנן מצוות שבין אדם 

למקום ומצוות שבין אדם לחברו, כמו איסור עבודה זרה וכיבוד הורים.

בגן  נזכרנו במצוות נוספות שאנו מכירים. שוחחנו על עשרת הדיברות. למדנו שישנם בתי כנסת שקוראים בהם את 

עשרת הדיברות במנגינה שונה ושהדיברות החקוקים על לוחות הברית הם המצוות הראשונות שקיבלו ישראל.

בעקבות הלמידה ציירו הילדים על פי בחירתם ממה שלמדנו בפרשה.

שבת שלום!
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לוחות הברית
בגני  וכן  רבים  כנסת  בבתי  במוסדות, 

הקודש  ארון  את  מקשטים  ילדים 

והפרוכת באיורים של לוחות הברית.

גם  אם  לבדוק  מהילדים  לבקש  נוכל 

לוחות  מופיעים  שלהם  הכנסת  בבית 

הברית. אם ארון הקודש שבגן מעוטר 

בלוחות, כדאי להפנות את שימת ליבם 

גם אליו.

 מדוע לדעתכם נבחרו לוחות הברית 

לקשט את הפרוכות וארונות הקודש?

תחילת עשרת הדיברות בספר שמות בחומש 

שהודפס ב  1896 )מתוך ויקיפדיה( ארון קודש בגן הילדים | צילום: חלי אבהר


