בס"ד

הדי ּ ְב ֹ
רות
ע ֲׂשֶרֶת ַ
תלמידי יְ קרי*,
לִ פ ֵניכ מימה העוֹסֶ קת ""ע ֲֶרת הדי"ר ֹות".
ראל "מַ עֲמָ ד
עשֹרת הדיברות ה %ה ִמצווֹת ה ִראשונ ֹות ש ִנמסר& לעַ  יִ ָ
המיוחָ ד "הַ ר סינַי.
עשֹרת הדיברות נִכתב& על ל&חוֹת ה"ְ רית ונִמסר& למ ֶֹשה "ְ ִרדת ֹו מֵ הר סינַי.
שימה זו ַנעֲסוק "ערת הדיברות" ,מַ שמָ ע&ת ש ָלה& %בחֲ שיב&תָ  %הר"ָ ה
"מ ֹ
"ְ חַ ֵיי היו)יו שלנו.
בסו* המימה נָכי %מַ צֶ ֶגת מי&חֶ דת אֲ ֶשר תַ סביר את החֲ שיב&ת של עשֹרת
הדיברות לְ תלמידי ְצעירי ִמ,יתות א'–ב'!
שימה והַ נחָ י ֹות  ֵ,יצד ליצ ֹור את המַ צֶ גת עשֹרת
לִ פנֵיכ שלַ"ֵ י העבודה "מ ֹ
הדיברות.
 ְ,די לבַ צֵ עַ את המימה ִהשתַ משו "אֶ מצָ עֵ י העֵ זר האֵ לה:
שימה;
 ַד ֵ0י המ ֹ
 חומש 2מוֹת;
  ְ,לֵי כתיבה;
 מחשב.

*"המשימה לתלמיד" מנוסחת בלשו %זכר ,אבל היא מיועדת ג לבני וג לבנות.
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1

בס"ד

הַכ ַָרת ֲ
ע ֶׂ
שרֶ ת הדי ּ ְברוֹת
שָלָ ב ּ – 1

שלבי
המשימה

הַ שלימו את המילי הַ חֲ סֵ רוֹת ו ִ,תבו את ִמס ַ0ר הַ דיבר.
שימו לב! הדיברות אֵ ינ %כת&בוֹת לפי הסֵ דר.
ֹ
ש ּ ָבת לְ ַק ְ ּד ׁשוֹ ".
"_________ _________ יוֹ ם הַ ּ ׁ ַ
"לֹא _________".
"לֹא _________".
" ָאנ ִֹכי ה' אֱ -לֹהֶ ָ
שר _________ מֵ ֶא ֶרץ _________".
יך אֲ ׁ ֶ
"לא ַת ֲענֶה ְב_________ עֵ ד ________".
"כ ּ ֵבד ֶאת _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ וְ ֶאת _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ לְ מַ עַ ן יַאֲ ִרכ ּון _________".
ַּ
שת ֵרעֶ ָך וְ עַ ְב ּדוֹ וַאֲ מָ תוֹ וְ _________
"לֹא _________ ֵא ׁ ֶ
וַ _________ וְ כֹל _________ לְ _________".
"לֹא יִ ְהיֶה _________ אֱ ל ִֹהים _________ עַ ל _________".
"לֹא _________".
שם ה' אֱ -לֹהֶ ָ
יך לַ _________".
שׂ א ֶאת ׁ ֵ
"לֹא ִת ּ ָ
משימה

עשרת הדיברות
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בס"ד

מ ָ
שָ לָ ב ַ – 2
שמע ּות הצי ּוויים


שלבי
המשימה

 ִ,תבו ליד כל משפט "טַ בלה את הדי"ֵ ר המַ תאי ל ֹו.

הדיֵ ר

המשפט
ה ֶשקר על האֱ מת לא יְ חַ  ֶ0ה .עָ ֵלינו לִ ד" ֹוק רק "אֱ מת והיא
ה ֶדר ש"ָ ה ֵנל.
אני ִמסתַ  ֵ0ק "ְ מַ ה שיש לי ,ואֵ ינֶני מבַ קש דברי שאֵ ינ
שלי ְ, .שאֶ רצה ָדבר שאֵ ינו "ִ רש&תי ,אֶ ת ַג"ֵ ר על יִ צרי.
ש&איִ ְ" %מש ָ0חה
5נ& "ְ נֵי מ ָלכי ,ש ֹומרי על ה ְ,לָל ֶשהני ֹ
יְ ה&דית יִ הי& ֵ ְ,שרי לַחֲ ל&טי.%
בקש – זה מַ מש
אֵ י ֶנני לו ֵֹקחַ חֵ פ 6בלי ְרש&ת .אֶ ש7ל וַ אֲ ֵ
פש&ט.
ְשפיכ&ת ָדמי היא ָדבר נוֹרא ,ואוֹתה התורה 5ס ָרה.
יקרה ציוותה התורה ,לִ שמוֹעַ "קוֹל ההוֹרי ולהַ כיר
ִמצווה ָ
לה תודה.
אחת ל ָשב&ע נֵרוֹת ק ֹודש אנו מדליקי ,ועל כוס של ַיי%
מקדשי.
ַ
הש אי%
את ֵש האֱ 8קי ְסת לא אומרי ,ובִ שמו של ֵ
אנו ִנש"ָ עי.
במא&מה .להָ כי ְ0 %סָ לי ולעבוד א ֹות
 ְ0סָ לי אֵ י ָנ ע ֹוזרי ְ
בכל צ&רה – עלֵינו התורה אָ סרה.
צרי.
"לִ "ֵ נ& ֵנדע :יש אֱ 8קי בשמַ י ואוֹתָ נו הוא הוֹציא ִמ ִמ ַ
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בס"ד

שָ לָ ב  – 3מי ּון ֲ
שרֶ ת הַ די ּברוֹ ת
ע ֶׂ

שלבי
המשימה

 מַ יינ& "ַ טַ בלָה ֶ2לִ פנֵיכֶ כל אֶ חד מֵ הדי"ְ רוֹת לְ ִמצווֹת " ע ֲֵה" &לְ ִמצווֹת
"8א תַ ע ֶה" ְ, .מ ֹו כֵ %מַ יינ& את הדי"ְ רות לִ ְתח&מי שוֹני הנוֹגעי
לחַ ֵיינ& ִ, :תבו ליד כל תח& אֵ יל& ִמ %הדיברות ְקש&רי אֵ לָיו.
לש ֵיי דיבר ְמסו ָי לכַ מה ְתח&מי ,ולהַ סביר למורה מַ ד&ע
ת&כלו ַ
הֶ חלַטת כ.
התח

ֲה
ע ֵ

א תַ ֲע ֶה

ל&חַ ָשנה

"ֵ ית משפט

מש ָ0חה

אֱ מ&נה ולֵב

 ְ0גיעה "ִ ְרכ&ש

 ְ0גיעָ ה "ַ ג&*

משימה
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בס"ד

שָ לָ ב ַ – 4
תתית
מצֶ ֶגת ּכי ָ

שלבי
המשימה

בשלב זה ֵניעָ זֵ ר "ְ מה שלמדנו  ְ,די להָ כי %מַ צגת על עשֹרת הדיברות .בעֶ זרת
ָ
המַ צֶ גת תַ סבירו לילדי ה ְצעירי ִמ,יתות א'–ב' עַ ד ַ,מה ה %חֲ ש&בות.
"תֵ יא& עִ  המורה ,יבחַ ר כל ז&ג תלמידי דיבר אחד ִמ"י %עשֹרת
הדיברות ,ועָ ָליו ָיכי %שתֵ י שק&פיוֹת.
תַ ארו את הדיבר שְ חרת ,וענו אֶ מצָ עת השקפיוֹת על שתי השאלות
לקיי אותו? מה המַ שמָ עת שלו בחַ ֵיינ?
האֵ לה :מדוע חשב ַ
תוכלו להֵ יעָ זֵ ר בצי&ר ,בציל& שאת ְתצלמו "ִ מי&חד למַ צֶ גת ,בתמ&נה
שתמצאו ,ב ַ,תָ בָ ה מעיתו ,%או בכל ָדבר 7חֵ ר ש ֵי ָראֶ ה לכ מַ תאי
מַ תאימה ִ
כדי להַ סביר את חֲ שיב&ת הדיבר ומַ שמָ ע&ת ֹו בחַ ֵיינ& .צָ רפו לשק&פית ג
ֵ
סיסמה או כ ֹותֶ רת.
הרכיבי של המצגת ,כמו צבָ עי ותמ&נות ,כ ש ַיתאימ&
אש את ְ
תַ כננו מֵ ר ֹ
ַלמַ שמָ ע&ת של הדיבר ,ו ִ,תבו על ד* ִנפרד למה "ְ חַ רת בכל אחד
הרכיבי,ַ .אשר המַ צֶ גת ִתהיה מ&כנה ,הַ רא& אותה למורה יחד ע ד*
מֵ ְ
ההֶ סבר.
הכיתה מ&זמֶ נת לִ של ֹוחַ את המַ צֶ גת לַאֲ תָ ר חמ"ד "לִ לְ מוד &לְ לַמֵ ד" ,וא&לי
יִ שתַ מש& בה ג בתי ספר אֲ חֵ רי.
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