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 הקדמה לספר שמות גבולות היחידה: 

 סדר הפרשיות, שמות הספר ונושאיונושא היחידה:  

 

 1: פי המתווה-מספר שיעורים על

 חיה לואיסכותבת:  

  

  הסבר כללי:  

יחידה זו עוסקת בהכרת בספר שמות. ההיכרות נעשית דרך שמות הפרשיות, שמות הספר המלמדים 

"שלח את עמי  –הגדרת מטרתו העיקרית  -האירועים המרכזיים שבו, ובעקבות כל אלו על תכניו, הכרת 

 ויעבדוני".

 

 

 פתיחה:  

 עוד לפני תחילת הלימוד בספר החדש, נחזור על שמות החומשים וסדרם.

 החומש השני. –נמקם את חומש שמות 

בשלח, יתרו, משפטים,  התלמידים יכירו וישננו את שמות הפרשיות בחומש שמות: שמות, וארא, בא

 תשא, ויקהל, פקודי.-תרומה, תצווה, כי

 

 

 עיון בפסוקים: 

 שמות הספר 

המדרש הבא מציג תופעה מוכרת, בה לכל אדם מספר שמות )כינויים(, כשכל שם מסמל משמעות אחרת. 

 דרך העיסוק בכינויים השונים, נסביר את קריאת הספר בשמות שונים על ידי המפרשים.

למטלה, כדאי להורות לתלמידים לברר יום קודם לכן עם הוריהם את הסיבה לקריאתם בשמם כהקדמה 

 הפרטי.

 המורה יקרא את המדרש:

ם: דָׁ אּו לֹו ַלאָׁ רְׁ מֹות ִנקְׁ ה שֵׁ ֹלשָׁ  "שְׁ

ד  ִאמֹו, -ֶאחָׁ ִביו וְׁ ִאים לֹו אָׁ ה ֶשקֹורְׁ  מָׁ



                                                           
השם "חומש שני" מרמז רק על המספר הסידורי של החומש ולא על מהותו, אך גם כאן יש קשר למהות:  ,לכאורה 1

נשלם מעשה  ,אומר ש"שני" מלמד על כך שהוא "שני לבראשית", מכיוון שרק לאחר יציאת מצרים הנצי"ב מוולוז'ין

 הבריאה.

ד ֶאחָׁ ם, - וְׁ דָׁ נֵׁי אָׁ ִאין לֹו בְׁ ה ֶשקֹורְׁ  מָׁ

ד ֶאחָׁ ה  - וְׁ מֹו".מָׁ ַעצְׁ  ֶשקֹוֶנה הּוא לְׁ

 )מדרש תנחומא לפרשת ויקהל(

 לאחר ביאור המדרש, יצייר כל תלמיד שלושה מעגלים משיקים זה לזה, ויכתוב בהם:

את שמו הפרטי )שמו המלא בו הוא נקרא על ידי הוריו עם הולדתו(. המשמעות של שם זה היא  .1

 הרעיון או משאלת הלב שרצו לבטא ההורים באמצעות השם.

יום על ידי בני משפחה, חברים וכדומה. -כינויים בהם הוא מכונה ביום –"מה שקוראין לו בני אדם"  .2

 המשמעות של שם זה תהיה בדרך כלל הקשר המיוחד בין הילד לבין המכנים אותו בשם זה.

תואר/מומחיות שהוא רכש/שואף לרכוש לעצמו. ניתן להביא דוגמה מכינויים במסורת כמו  –"שם"  .3

הצדיק" )סעיף זה אינו רלוונטי לכל ילד, וכן יש להיזהר בו שהתלמידים לא יטו את הדיון לכינויים  "יוסף

 שליליים(.

 

סיבה. הכינויים השונים של כל אדם מלמדים על רבדים  -לכל שם יש משמעות  :נסכם ונציג את המסקנה

, וגם הם מרמזים על משמעויות שונים באישיותו. גם את ספר 'שמות' כינו פרשנים שונים בכינויים שונים

 שונות שבו.

לאחר הבנת החשיבות של השם, נכיר את שמותיו השונים של ספר 'שמות'. נציין כי השם 'שמות' לקוח 

  "ואלה שמות" )מקובל לכנות את ספרי התורה על שם הפסוק הפותח אותם(. –מהפסוק הראשון בספר 

מתוכו, וינסו להסביר את הסיבה לקריאת הספר  כל זוג תלמידים יקבלו ציטוט, יזהו את שם הספר

 (.1)ראו נספח  בשם זה

ה" )בעל הלכות גדולות בסוף  .1 ֶנה ּתֹורָׁ קּוִדים ּוִמשְׁ ש ַהפְׁ חּומָׁ ֲהִנים וְׁ ֶפר כֹּ סֵׁ ִני וְׁ ש שֵׁ חּומָׁ אִשית וְׁ רֵׁ ֶפר בְׁ "סֵׁ

 ספרו(.

ל בָׁ  .2 אֵׁ רָׁ י ִישְׁ ה ֲאֶשר ה' ֱאֹלקֵׁ אּולָׁ ֶפר ַהגְׁ ַלם סֵׁ ִהֶנה ִנשְׁ אֹו "וְׁ רֹובֹו, הֹוִשיעֹו ִמַיד שֹונְׁ ל ַעם קְׁ אֵׁ רָׁ נֵׁי ִישְׁ א בֹו ִלבְׁ

בֹו" )הרמב"ן בפירושו לסוף הספר(. ַאלֹו ִמַיד אֹויְׁ  ּוגְׁ

ִרית" )ספר המסורה  .3 ֶפר ַהבְׁ הּוא סֵׁ ַרִים וְׁ ִציַאת ִמצְׁ ֶפר יְׁ מֹות הּוא סֵׁ ֶלה שְׁ אֵׁ ִני וְׁ ֶפר שֵׁ 'דקדוקי טעמים'  -"סֵׁ

 אשר(. לרבי אהרון בן משה בן

 

 סיכום במליאה והסבר משמעות השמות:

 .   1השני לבראשית –"חומש שני" 

 האירוע המרכזי בחומש ומהות הספר הם גאולת מצרים. –"ספר הגאולה" 



 הנושא המרכזי בספר הוא יציאת מצרים. –"ספר יציאת מצרים" 

ם ממצרים ובנותנו בספר שמות מסופר על הברית שכרת ה' עם ישראל בהוציאו אות –"ספר הברית" 

 להם את התורה.

 

נברר: מה משותף לכל השמות הללו? על איזה נושא הם מדברים? נכוון את התלמידים לכך שהנושא 

 המרכזי בספר שמות יהיה גאולת מצרים.

 מה היא גאולה? )ניתן להיעזר במילון:( שחרור משעבוד / הצלה.

 מצרים?נשאל את התלמידים מה הם יודעים על נושא גאולת 

כדי לכוון את התלמידים להשתלשלות האירועים בספר, ניתן להיעזר בפסוקים הבאים )מומלץ להקרין 

 (:2על הלוח. ראו נספח 

רּו ֶאת .1 רְׁ מָׁ יֶהם -"ַויְׁ ֲעֹבָדה ָקָשהַחיֵׁ כָׁלבַּ ִנים, ּובְׁ בֵׁ ֶמר ּוִבלְׁ חֹּ ֶדה-, בְׁ ה, ַבשָׁ דָׁ ל--ֲעבֹּ ת, כָׁ דּו -אֵׁ בְׁ ם, ֲאֶשר עָׁ תָׁ דָׁ ֲעבֹּ

ֶהם  ָפֶרְךבָׁ  )א', יד( "בְּ

ּה ֶאת-"ַוִּתַקח .2 ֶשם בָׁ ֶפת; ַוּתָׁ ר ּוַבזָׁ מָׁ ה ַבחֵׁ רָׁ מְׁ ֶמא, ַוַּתחְׁ ַבת גֹּ ֶשם ַבּסּוף ַעל-לֹו ּתֵׁ ר"-ַהֶיֶלד, ַוּתָׁ אֹּ ַפת ַהיְׁ )ב',   שְׁ

 ג'(

רּו, ֶאל .3 ֹּאמְׁ ן, ַוי ַאֲהרֹּ ֶשה וְׁ אּו מֹּ ַאַחר, בָׁ ה:-"וְׁ עֹּ ה ַפרְׁ י ִישְׁ -כֹּ הוָׁה, ֱאֹלהֵׁ ַמר יְׁ ל, אָׁ אֵׁ ח ֶאתרָׁ לַּ י -שַּ ָיֹחּגּו לִּ י, וְּ מִּ עַּ

ָבר דְּ מִּ  " )ד', א'(בַּ

ִכי ַמֶכה ַבַמֶטה ֲאֶשר .4 נֹּ יִָׁדי, ַעל-"ִהנֵׁה אָׁ ר-בְׁ אֹּ ָדם--ַהַמִים ֲאֶשר ַביְׁ כּו לְּ ֶנֶהפְּ  " )ז', י"ז(וְּ

ֶעֶצם ַהיֹום ַהֶזה: .5 ִהי, בְׁ הָוה ֶאת "ַויְׁ יא יְּ ָרֵאל, ֵמֶאֶרץ -הֹוצִּ שְּ ֵני יִּ םבְּ יִּ רַּ צְּ ם-ַעל--מִּ תָׁ אֹּ  )י"ב, נ"א( "ִצבְׁ

ֵני" .6 ָבָשה-וַָּיֹבאּו בְּ יַּ ָים, בַּ תֹוְך הַּ ָרֵאל בְּ שְּ םיִּ מֹּאלָׁ ה, ִמיִמינָׁם ּוִמשְׁ ֶהם חֹומָׁ ַהַמִים לָׁ  )י"ד, כ"ב( "; וְׁ

י" .7 ינַּ ר סִּ הַּ ש" )י"ט, י"ח(וְּ אֵׁ הוָׁה, בָׁ יו יְׁ לָׁ נֵׁי ֲאֶשר יַָׁרד עָׁ ַשן כֻּלֹו, ִמפְׁ  , עָׁ

כָׁל .8 ל-ַכםחֲ -"וְׁ ת כָׁ ַיֲעשּו, אֵׁ אּו וְׁ ֶכם, יָׁבֹּ ב, בָׁ הוָׁה.-לֵׁ ָכן-ֶאת ֲאֶשר ִצּוָׁה יְׁ שְּ מִּ ֶאת-ֶאת--הַּ ֳהלֹו, וְׁ הּו" )ל"ה, -אָׁ סֵׁ ִמכְׁ

 י"א(-י'

 גאולה?  –נשאל: כיצד מתקשרים אירועים כמו מתן תורה ובניית המשכן, לנושא הספר 

הֹוִציאֲ  ַרִים, -ָך ֶאתכדי לענות על השאלה, נציג את הפסוק הבא: "בְׁ ם, ִמִמצְׁ עָׁ דּון ֶאתהָׁ בְּ עַּ ים-תַּ , ַעל ָהֱאֹלהִּ

ר ַהֶזה" הָׁ )ג', י"ב(, ונסביר שתכליתה של היציאה ממצרים היא לאפשר לעם להתמסר לעבודת ה'. בעת   הָׁ

שהותם במצרים, היו לבני ישראל הגבלות שמנעו מהם לעבוד את ה'. מצרים היתה שטופה בעבודת 

ת ֲאֶשר-"ִכי -אלילים  ֶּתם, אֵׁ ַדעְׁ ת ֲאֶשר-ַאֶּתם יְׁ אֵׁ ִים, וְׁ רָׁ ֶאֶרץ ִמצְׁ נּו בְׁ ֶּתם.-יַָׁשבְׁ ֶקֶרב ַהגֹוִים, ֲאֶשר ֲעַברְׁ נּו בְׁ ַברְׁ  עָׁ

אּו, ֶאת יֶהם-ַוִּתרְׁ ת, ִגלֻּלֵׁ אֵׁ יֶהם, וְׁ ֶהם" )דברים כ"ט, ט"ו--ִשקּוצֵׁ ב ֲאֶשר ִעמָׁ הָׁ זָׁ ץ וֶָׁאֶבן, ֶכֶסף וְׁ   .ט"ז(-עֵׁ

עבודת ה'.  זוהי גאולה מן  -אולה אינה רק היציאה הפיזית ממצרים, אלא גם החירות הרוחנית לכן, הג

 ההגבלות הפנימיות המונעות מאתנו להתמסר לה' ולמצוותיו. 

 )כבר ראינו שהגאולה הרוחנית מהווה נדבך חשוב בספר שמות כשקראנו את השם "ספר הברית".(

 

 עבודת ה': –גאולה ממצרים וגאולה רוחנית  –ניתן כותרת שתשקף את שני הנושאים 



 

ִני" )ז', ט"ז(. -"ַשַלח ֶאת דֻּ ַיַעבְׁ  ַעִמי, וְׁ

נציין כי 'פקודה' זו חוזרת מספר פעמים במהלך הספר, כאשר משה מגיע לדרוש דרישה זאת מפרעה, 

 .גאולה פיזית וגאולה רוחנית –על שני רבדיה  -הגאולה  –וכי היא משקפת היטב את נושא הספר 

 

 

 הצעות להמחשה: 

 . התרשים הבא ממחיש את חלוקת הספר לשני עיקרים: 1

 

 

 

 

 

 

 

 2. ניתן להקרין את הסרטון הבא, הסוקר את אירועי הספר:

 "מבזק חדשות לסיכום אירועי ספר שמות"

0uiY-https://www.youtube.com/watch?v=Sk56AC 

 

 

 מסרים והפנמה: 

הגאולה הרוחנית. התלמידים  –דיברנו על כך שמטרתה של יציאת מצרים היא ההתמסרות לעבודת ה' 

היכן הם פוגשים אותה בחיי היומיום שלהם? בכתיבתם, יוכלו  -יוכלו לכתוב מהי עבודת ה' בעיניהם 

 האירוע/המעשה עצמו, והן את הרגשות שעלו בהם בעקבותיו. התלמידים לתאר הן את

 

 

 סיכום: 

 מה למדנו?

הגאולה  –משתקף בשמותיו ובאירועים שבו. המטרה של הגאולה ממצרים   -"גאולה"  -נושא הספר 

 הגאולה הרוחנית. –הפיזית, היא עבודת ה' 

https://www.youtube.com/watch?v=Sk56AC-0uiY

