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רֹותדיהַ  עֲׂשֶרֶת   ּבְ
  

  ,*ְיקרי� י�למידת

  ".ת"רוֹ ידה ֲעֶ�רת"" עֹוֶסקתה מ�ימה יכ�פנֵ לִ 

 ֲעָמדמַ " לִי�ָרא ַע�ל מסר&שנִ  תִראשונוֹ ה צוֹותִמ ה ה% רותבידהעֹשרת 

  .יַניס ַהר" ָחדומיה

  .יַניס רֵמה ְ"ִרדתוֹ  הֹמשֶ ל וִנמסר& ְ"ריתה ל&חֹות עלִנכתב&  ברותידה עֹשרת

 ָ"הרה ֲחשיב&ָת%&ב ה%שלָ  שָמע&תמַ ", הדיברות �רתע" קוַנֲעס זו ימהמשֹ "

  .לנוש �וי(ו�יה ייֵ חַ "ְ 

 עֹשרת של ֲחשיב&תה את סבירתַ  רֲאשֶ  ֶחדת&מי תגֶ ַמצֶ  ָנכי% מ�ימהה בסו*

  !   'ב–'א תותיִמ, ְצעירי� למידי�תלְ  הדיברות

 עֹשרת גתצֶ מַ ה את רוֹ ליצ ֵ,יצד תיוֹ וַהנחָ ימה משֹ " בודהעה שַלֵ"י ֵניכ�פלִ 

  .הדיברות

  :הֵאלההֵעזר  ֶאמָצֵעי" ִהשַתמשו היממ�ה תא עַ לַבצֵ  יד,ְ 

  ;הימשֹ מה ַד0ֵי  �

  ;מֹות2 חומש �

  ;כתיבה ֵלי,ְ   �

  מחשב.  �

  

  מנוסחת בלשו% זכר, אבל היא מיועדת ג� לבני� וג� לבנות. "המשימה לתלמיד"*
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  עשרת הדיברות

ַרת     ––––    1111ב ב ב ב         ָשלָ ָשלָ ָשלָ ָשלָ  ַרת ַהּכָ ַרת ַהּכָ ַרת ַהּכָ רֹותייייהדהדהדהד    ֶרתֶרתֶרתֶרתעֲשֶׂ עֲשֶׂ עֲשֶׂ עֲשֶׂ ַהּכָ רֹותּבְ רֹותּבְ רֹותּבְ  ּבְ

  

  .בריַהד ִמס0ַר את וִ,תבו ַהֲחֵסרֹותשלימו את המילי� הַ 

  .דרלפי הסֵ  כת&בֹות ֵאינ%ברות יהד ימו לב!שֹ 

ׁשוֹ  ___________  _______"  ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   ".יֹום ַהׁשּ

 "._________א לֹ " 

 "._________א לֹ " 

ר - ָאֹנִכי ה' אֱ "   "._________ ֵמֶאֶרץ _________לֶֹהיָך ֲאׁשֶ

 ".________ֵעד  _________לא ַתֲעֶנה בְ " 

ד ֶאת  ______  ּבֵ  "._________ ַיֲאִרכּוןְלַמַען  ____________________ ֶאת וְ  _____________"ּכַ

ת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  _________ אלֹ "   _________ וְ ֵאׁשֶ

  "._________ לְ  _________ ְוֹכל _________וַ 

 "._________ ַעל _________ ֱאלִֹהים _________ לֹא ִיְהֶיה" 

 "._________ אלֹ " 

ם ה' אֱ "  א ֶאת ׁשֵ ָ  "._________ לֶֹהיָך לַ -לֹא ִתׂשּ
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  עשרת הדיברות

        וייםוייםוייםוייםוּ וּ וּ וּ ייייהצהצהצהצ    ַמשָמעּותַמשָמעּותַמשָמעּותַמשָמעּות    ––––    2222    בבבב        ָשלָ ָשלָ ָשלָ ָשלָ 
  

  .לוֹ  תאי�מַ ה ֵ"רידה את ַטבלה" שפטמ כל תבו ליד,ִ   �

  משפטה  ֵ�רדיה

  
   והיא"ֱאמת  רקק וֹ ינו ִלד"0ֶה. ָעלֵ חַ יְ  אל תמאֱ ה על רקשֶ ה

  .�לנֵ  ה"ָ ש ר�דֶ ה

   ֵאינ�שדברי� קש מבַ ֵאיֶנני ו, לייש ש0ֵק ְ"ַמה ִמסתַ  אני  

  .יצריִ  עלֵ"ר ֶאתגַ , ִ"רש&תי נוֵאישבר דָ ה ְ,שֶארצ .שלי

  חה ש0ָ ִמ "ְ  &אי%שֹ יהנשֶ  ָלל,ְ ה על מרי�שוֹ י�, כלָ מ5נ& ְ"ֵני   

  רי� ַלֲחל&טי%.ה&דית ִיהי& ְ,שֵ יְ 

  זה ַממש  –ש ֶאש7ל ַוֲאבקֵ  .ש&תְר 6 בלי לֹוֵקַח ֵחפ ניֵאינֶ   

  ט.ש&פ

  .ָרה5ס ההתור ואֹותה ,אנֹור רבדָ  יאה מי�&ת דָ כיפְש   

   ירכהַ לוקֹול ההֹורי� שמֹוַע "לִ יוותה התורה, יָקרה צה ווִמצ  

  .תודה לה�

  י% ועל כוס של יַ , ליקי�מדאנו  דשקוֹ  ֵנרֹות עב&שָ לאחת   

  .דשי�מקַ 

אי% � שמו של השֵ ובִ  ,אומרי� לא ת�ְס  קי�8האֱ � שֵ ת א  
   .שָ"עי�נו נִ א

 ת�ולעבוד אוֹ  �ילסָ 0ְ  %יכהָ ל. מהא&בְמ  �ירזוֹ � ענָ יאֵ � ליסָ 0ְ   
  .הרסעֵלינו התורה אָ  – רהבכל צ&

  .�צַריִמִמ  יאהֹוצ אהו נואֹותָ ובשַמי� קי� 8אֱ יש  :דענֵ  נ&"ֵ לִ "  
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  עשרת הדיברות

ֶרת    מיּוןמיּוןמיּוןמיּון    ––––    3333ָשָלב ָשָלב ָשָלב ָשָלב  ֶרתֲעׂשֶ ֶרתֲעׂשֶ ֶרתֲעׂשֶ     ּברֹותּברֹותּברֹותּברֹותייייַהדַהדַהדַהד    ֲעׂשֶ
  

 וֹותצִמ לְ &" ֲעֵ�ה " וֹותצִמ לְ  רֹות"ְ יֵמהד דֶאח לכֵניֶכ� 2ִֶלפ ָלהַ"ַטב נ&יַמי  �

 נֹוגעי�ה שֹוני� ִלְתח&מי� את הדיְ"רות נ&יימַ  ֵכ% ְ,מוֹ ". ֶ�העתַ  8א"

  ֵאָליו.  י�רְקש&הדיברות  ִמ% ל&יאֵ  &�תח כל לידִ,תבו : ינ&ַחיֵ ל

 ַמד&ע ורה, ולַהסביר למח&מי�ְת  לַכמה �יָ וסְמ דיבר  �ייֵ לשַ ת&כלו     

  כ�. ֶהחַלטת�

  ֶ�הַתעֲ  �א  ֲעֵ�ה �התח�

 

      נהשָ  ל&חַ 

 

      משפט ֵ"ית

 

  חהמש0ָ 
    

 

  וֵלב ֱאמ&נה
    

 

  ְרכ&ש0ְגיעה "ִ 
    

 

      *ג&"ַ  יָעהג0ְ 
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  עשרת הדיברות

    תיתתיתתיתתיתתָ תָ תָ תָ ייייכּ כּ כּ כּ     ֶגתֶגתֶגתֶגתַמצֶ ַמצֶ ַמצֶ ַמצֶ     ––––    4444    ָשָלבָשָלבָשָלבָשָלב
  

בֶעזרת . ברותידה עֹשרת על ַמצגת ָהכי%ל די,ְ  למדנוש ְ"מהר זֵ יעָ נֵ  זה בָשלב

  . ֲחש&בות ה% ַ,מה ַעד 'ב–'א תותי,ִמ  י�רעיצְ ה ילדי�ל וסבירתַ גת צֶ המַ 

 עֹשרתי% "ִמ  אחד ברידתלמידי�  ז&גכל , יבַחר המורה ִע� א&�י"תֵ 

  .שק&פיֹות ישתֵ  י%כיָ  יוָעלָ ו ,הדיברות

  

על שתי השאלות  השק�פיוֹת �ֶאמָצע�ת ענוחרת�, וש�ְ  הדיברארו את תַ 

  ?ינ�יֵ בחַ  שלו שָמע�תמַ מה היי� אותו? לַק ב חש�מדוע  :הֵאלה

  

 נהתמ&ב, גתצֶ למַ  חדמי&צלמו "ִ שאת� ְת  �ציל&, ברצי&ב רזֵ יעָ תוכלו להֵ 

תאי� ה לכ� מַ אֶ ָר שיֵ  7ֵחר ברדָ , או בכל ו%ה מעיתבָ תָ ,ַ ב, מצאותאימה שִת מַ 

פו לשק&פית ג� רצָ  .ינ&יֵ בחַ  תוֹ ע&שמָ ת הדיבר ומַ שיב&סביר את חֲ י להַ כדֵ 

  רת. תֶ סיסמה או כוֹ 

  

 תאימ&נות, כ� שיַ תמ&עי� וכיבי� של המצגת, כמו צבָ הְר את ש ראֹ כננו מֵ תַ 

  דרת� בכל אחחַ רד למה "ְ פתבו על ד* נִ , ו,ִ הדיברשל ת ע&שמָ מַ לַ 

אותה למורה יחד ע� ד*  רא&הַ  ,כנההיה מ&ִת גת צֶ אשר המַ ,ַ  .ֵמהְרכיבי�

  סבר.ההֶ 

 וא&לי", ד&ְלַלמֵ  דוִלְלמ" ד"חמ ַלֲאָתר גתצֶ המַ  את חַ וֹ ִלשל זֶמנת&מ תהיכה

  .ֲאֵחרי� פרס יבתג�  הב מש&ִישתַ 


