
 כאיש אחד בלב אחד -שבועות 

 ביחידה זו נלמד על האחדות, ששררה בעם ישראל, לפני מתן תורה.

 

 :מטרות

ביטלה את כל  –לקבל את התורה  –התלמיד יסיק שהמטרה המשותפת  .1

 המחיצות בעם, ויצרה אחדות.

 התלמיד יסיק שהאחדות מהווה כלי לקבלת התורה.  .2

התלמיד יסיק שכל יהודי, בלי קשר למצבו הרוחני, חשוב לשלמות עם  .3

 ישראל. 

 :רעיונות

 החניה למרגלות הר סיני היתה מתוך אחדות.  –"כאיש אחד בלב אחד"  .1

 בטלות כל המחלוקות והמריבות. –כאשר ישנה מטרה משותפת, נעלית  .2

 וכשם שאות חסרה פוגמת בשלמות –כל יהודי נמשל לאות בספר התורה  .3

 פוגם בשלמות העם.  –הספר, כן יהודי שחסר 

הקב"ה לא יכול לשכון במקום של  –האחדות היא כלי לקבלת התורה  .4

 פירוד. 

 . 1אחדות אין פירושה אחידות, אלא קבלת השונה, תוך דגש על המשותף .5

 : מושגים

 מתן תורה, אחדות, ספר התורה.  

 :מהלך השיעור

 

  פתיחה .א

 

האם להזמין ילדה לא כל כך נחמדה לתוכנית כיתתית,  –דילמה של ליבי  

 המתקיימת בחג השבועות. 

 :המורה מספרת

 בהסעה, בדרך הביתה, ליבי נראית נסערת מאוד. 

 "מה קרה? רבת עם מישהי?" שואל גלי.

 "לא. לא רבתי עם אף אחד", משיבה ליבי.

                                                 
 התייחסות לרעיון זה מופיעה בהערת שוליים בלבד, אך נראה שחשוב להתייחס אליו.  1



 להקניט גלי.  "אז למה הפנים שלך חמוצות כמו לימון?" ממשיך

"המורה הודיעה היום, שלכבוד חג השבועות, מצפה לכיתתנו תוכנית מיוחדת", 

מספרת ליבי, "בערב חג השבועות ניסע כולנו לעיר הסמוכה, להתארח בבית 

הארחה. נאכל יחד את סעודות החג, נשמע את עשרת הדיברות, נשחק משחקים 

רו סיפורים יפים על החג. נשמע חווייתיים, ויגיעו אלינו מרצים מעניינים, שיספ

 שצפויה לנו חוויית חג איכותית ומהנה".

 "אז למה את עצובה ועצבנית?" שואל גלי בתדהמה. 

"פשוט מאוד", מסבירה ליבי, "המורה לא רצתה להודיע על התוכנית, עד שיגיע 

האישור הסופי מההנהלה. האישור הגיע רק הבוקר, ומחר כבר ערב חג. מספר 

הגיעו היום לכיתה, והמורה ביקשה שכל מי ששכנתה לשולחן לא  תלמידות לא

הגיעה היום, תטלפן אליה אחרי הלימודים, ותעדכן אותה. אני צריכה לטלפן 

 ללריסה. היא לא הגיעה היום..."

 "נו, אז מה הבעיה? יש לנו טלפון בבית"... מתפלא גלי. 

הילדה הכי פחות אהודה "הטלפון לא מהווה בעיה כלל. יש בעיה אחרת. לריסה היא 

איומה ונוראה! כבר עשרות פעמים  –בכיתה שלנו. לבושה מוזנח מאוד, והתנהגותה 

 ביקשתי לעבור מקום. ואני לא הראשונה שסובלת ממנה... 

כאשר חברותיי שמעו שבכוונתי לעדכן אותה, הקיפו אותי במעגל, והתחילו לדרוש: 

יפות, ללא  הזדמנות ליהנות מהפעלות אל תטלפני אליה בשום אופן! סוף סוף יש לנו

 נוכחותה..."

 "ומה בכוונתך לעשות?" התעניין גלי. 

קיבלתי משימה מהמורה, ואין לי  –"זו בדיוק הבעיה. אני מתלבטת. מצד אחד 

חברותיי לוחצות מאוד, ואני מאוד מבינה  –זכות למעול בתפקיד. מצד שני 

   2אותן... מה היית עושה במקומי?"

 

  עורגוף השי .ב

  

 כתוצאה ממטרה משותפת –נושא א': האחדות 

חושבים, מרגישים ויוצרים.  - 3בודקים נתונים.  – 2אוספים נתונים.  – 1  

הרצון המשותף לזכות לקבל את התורה, איחד את עם ישראל,  –)מסקנה 

 וכל המחלוקות פסקו(. 

                                                 
 השאלה עולה לדיון בכיתה. תלמידים מביעים דעות, ומוסיפים נימוקים.   2



בדיקת נתונים.  – 3איסוף נתונים.  – 1-2 – תורה כהכנה למתן –האחדות  -

כשהעם אינו מאוחד  –)האחדות מהווה הכנה הכרחית למתן תורה, שכן 

 דומה לכלי שבור, שלא יכיל את ברכת ה'(.   –

 

  סיכום .ג

שאלות סיכום, המחדדות את המסר )כל יהודי חשוב לשלמות העם, ולא  – 1-2 

 – 3-4הכין גם את הנמצאים סביבי(. די בכך שאני עצמי מוכן למתן תורה. עלי ל

 משימות יצירתיות, שמטרתן לסגור מעגל. 

  



 כאיש אחד בלב אחד / לתלמיד -שבועות 

 

 ביחידה זו נלמד על האחדות, ששררה בעם ישראל, לפני מתן תורה.

 

 

 : מה קרה, ליבי? מה מטריד אותך?גלי

הסמוכה. המורה : בחג השבועות הקרוב צפויה לנו תוכנית מיוחדת, בעיר ליבי

ביקשה שאעדכן את לריסה, שכנתי לשולחן, שלא הגיעה היום. אבל חברותיי 

מבקשות שבשום אופן לא אטלפן אליה... היא תמיד הורסת כל אירוע, והן מעדיפות 

 שלא תדע על הנסיעה... מה היית עושה במקומי?

 : באמת דילמה לא קלה.גלי

ליבי נזכרה שיש לה שיעורי בית. היא החליטה לענות על השאלות שבמחברת, 

 ולדחות לזמן מה את ההחלטה בנוגע לשיחת הטלפון. 

 היות ולגלי לא היו שיעורים, ביקשה ממנו ליבי שיעזור לה. 

 : שיעורי הבית שלי קשורים לחג השבועות. ליבי

חניות, זכו בני ישראל לקבל יום של הכנות רו 44בני ישראל יצאו ממצרים. לאחר 

 את התורה הקדושה, על הר סיני. 

 הם הגיעו אל הר סיני בר"ח סיוון.  

 : בואי נתחיל לקרוא את השאלות!גלי

 כתוצאה ממטרה משותפת  –אחדות 

 אוספים נתונים

 לפניכם פסוקים המתארים את מסע בני ישראל בדרכם ממצרים אל הר סיני.

על בואם של  –)לצייר מסלול, ועל המסלול למקם את הפסוקים. את הפסוק האחרון 

 ו(בנ"י אל הר סיני, לכתוב סמוך לציור של הר, ולהדגיש אות



 

ציינו את ההבדל הלשוני בין שלושת הפסוקים הראשונים, לבין הפסוק  .א

 האחרון! )שימו למילים המודגשות!( 

בשלושת הפסוקים הראשונים פעולת החנייה של בני ישראל מתוארת 

 בלשון יחיד.  –בלשון רבים, ואילו בפסוק האחרון 

 פירוש רש"י מתייחס להבדל זה, ומסביר אותו:   .ב

בתרעומת  –. אבל שאר החניות 3"כאיש אחד בלב אחד -ויחן שם ישראל 

 ומחלוקת"

 .  אחדותמה היה מצבם של בני ישראל בעת חנייתם ליד הר סיני?  .1

 .ייחודיהאם היה זה מצב רגיל, או ייחודי לאותה חניה?  .2

 
                                                 

 מצב של אחדות.  –יש להסביר את המושג "כאיש אחד בלב אחד"  3

. המורה תעלה לדיו את השאלה: מה זאת אומרת כדאי בשלב הזה לעצור, ולהסביר מהי אחדות

 "להיות מאוחדים"? 

לכל אחד אופי משלו, רגשות משלו, דעות משלו,  –פירושה אחידות. כל אחד שונה אחדות אין 

 וזה לגיטימי.   –סגנון לבוש משלו, וכו' 

פירושה קבלת האחר למרות השוני. מודעות לשוני, אך דגש על המשותף. תחושה שאני  –אחדות 

 והוא חלק מעם אחד.

המשותף לכולנו? זאת נבדוק בשאלה  – מה עוזר לנו לחוש מאוחדים? מה מזכיר לנו את העיקר

 הבאה.  

 באתם" )שמות י"ג, כ( ויחנו."ויסעו מסוכות 1

 

 שם על המים" )שמות ט"ו, כ"ז( ויחנו ."ויבואו אלימה2

 

 ברפידים" )שמות ט"ז, א( ויחנו ."ויסעו כל עדת ישראל ממדבר סין...3

 

שם ישראל נגד ההר" ויחן ." ויבואו מדבר סיני... 4

 )שמות י"ט ב'(

 



: תארי לעצמך! במהלך החניות הקודמות של בני ישראל היו ביניהם מחלוקות גלי

 חנו מתוך אחדות מוחלטת! –הר סיני ליד  –ומריבות. ואילו 

אני מוכרח לחקור, מה נשתנתה אותה חניה משאר החניות? מדוע דווקא ליד הר 

  4סיני היו בני ישראל שרויים באחדות?

 

 בודקים נתונים

 3משימה מס' 

 לפניכם קטע, מתוך שיחה של הרבי. קראו אותו! .א

אחד... וזה היה  "כל בני ישראל היו קשורים אז ביניהם כמו אדם אחד ולב

עם העמידה לפני הר סיני, שעליו ניתנה תורה. זאת  –קשור עם "נגד ההר" 

לכל אומרת שהאחדות בין ישראל קשורה עם לימוד תורה וקיום מצוותיה. 

 ".ישראל יש רצון אחד, "בלב אחד", לקבל את התורה על הר זה, הר סיני

ד הר סיני? הדגישו את איזו מטרה נעלית, איחדה את בני ישראל, בחנייתם לי

 המילים המתאימות בקטע!

 השלימו את מסקנתו של גלי:  .ב

הקטנוניות נשכחות,  מריבותנעלית, המשותפת לכולם, ה מטרה: כאשר יש גלי

  מטרה. אחדות, מריבות, תרמילון:. 5אחדותומשתררת 

 
 

: וואו! אני מתרגשת! בני ישראל כל כך רצו לקבל את התורה, עד ששכחו מכל ליבי

 המריבות הקטנוניות, שהיו ביניהם במשך המסע!

 

 חושבים, מרגישים ויוצרים***

 4משימה מס' 

 : זה מזכיר לי אירוע, שאירע בכיתה שלי, בשנה שעברה.... גלי

המורה סיפר  –הכיתה התחלקה לשני מחנות יריבים בגלל עניין קטנוני למדי 

ר בין נגרות לבין שיפתח בקרוב חוג מהנה, במסגרת בית הספר, ועלינו לבחו

ג'ודו. הרוחות סערו. התווכחנו ימים שלמים, ללא הפסקה, ונראה היה ששום 

                                                 
המורה תשאל: מה, לדעתכם, גרם לאותו מצב, דווקא באותה חניה? )רמז: התייחסו לרצף  4

 הילדים יעלו השערות.  –האירועים. באיזה שלב ארעה חניה זו? מה אירע מיד אחריה?( 
שני שרים יכולים להיות מסוכסכים ביניהם מאוד,  –אפשר להביא את המשל החסידי המפורסם  5

נוכחות המלך משפיעה עליהם, והם מאוחדים, ונכונים  –אולם כאשר שניהם ניצבים מול המלך 

 לקיים את רצון מלכם. המטרה הנעלית, הקשר למלך, והרצון לקיים רצונו, מאחדים אותם. 



דבר לא יוכל לשים קץ למריבה. ואז, לפתע, המריבות הסתיימו, ושבנו להיות 

 כיתה מלוכדת.

 את יודעת מה אירע? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

לפתע היתה לנו מטרה משותפת, נעלית, שליכדה את כולנו. ולא היתה כל 

 אותנו עד עכשיו! משמעות לבעיות הקטנוניות, שהטרידו 

  

מה, לדעתכם, יכול היה לשים קץ למריבה? ספרו בשם גלי את המשך  .א

 6 הסיפור! )השלימו בקווים הריקים(

כיצד, סיפורו של גלי, יכול להיות קשור, למה שאירע לעם ישראל, כאשר  .ב

. 7בחניות הקודמות, סיבות שונות יכלו לגרום למריבותהגיעו אל הר סיני? 

אולם, כאשר מתקרבים אל הר סיני, לקבל את התורה הקדושה, אין מקום 

 למחשבות קטנוניות, והעם מתאחד סביב הרצון לזכות לקבלת התורה. 

 

 

 הכנה למתן תורה –האחדות 

 

 : קראתי פעם, שהאחדות הזו היתה הכנה הכרחית למתן תורה. גלי

 את התורה?  : כוונתך לומר, שבלי האחדות, אי אפשר היה לקבלליבי

 : כן, ממש כך... אבל... אני לא מצליח להיזכר מדוע!גלי

 אני זוכר שזה קשור, בצורה כלשהי, למשל על כתיבת ספר תורה!

: יש לי רעיון... יש לנו הרי שכן, שכותב ספרי תורה. אולי הוא יודע מה הרעיון ליבי

 שאליו אתה מתכוון...

                                                 
שהלהיב את התלמידים, ודרש שיתוף  –אפשרויות: המורה הכריז על פרויקט התנדבות גדול  6

פעולה מלא. התקיימה תחרות בית ספרית חשובה, בין הכיתות. נערכו הכנות לקראת בואו של 

אורח חשוב. נערכו הכנות להופעה שמטרתה לשמח זקנים בבית אבות. הכיתה התגייסה למאבק 

 וכד'.  נגד סגירת בית הספר 

 
ולא חסר סיבות. אני רציתי להקים כאן את האוהל, והוא תפס לי את המקום!  הצאן שלך אוכל/  7

 מלכלך את החפצים שלי! אני הייתי ראשון בתור אל באר המים! וכו'...



 

גלי וליבי נקשו על דלת ביתו של שכנם, ר' ישראל, סופר סת"ם מומחה, ושאלו 

 אותו, מה הוא יודע על הקשר בין ספר תורה, לבין אחדות בעם ישראל. 

ר' ישראל הכניס אותם הביתה, והראה להם את שולחן העבודה, עליו פרוסים היו 

 גווילים של ספר תורה חדש. 

 ל יריעות ספר תורה()קומיקס ואיור/ תצלום מתאים ש

 : ר' ישראל

 כמה אותיות יש בספר תורה? מאות אלפים!

 . 8מספר גדול מאוד, בלי שום ספק

תארו לעצמכם, שבעת הכתיבה, אני שוכח לכתוב אות אחת. אות אחת בלבד, אפילו 

 אות קטנה כמו י', במילה שנראית ממש לא חשובה להבנת הפסוק... 

 9מה יהיה הדין של ספר התורה?  

  

 אוספים נתונים

 

 

 :ר' ישראל

אין   -כל יהודי נמשל לאות אחת, מתוך ספר התורה. כל יהודי חשוב, כי בלעדיו 

שלמות בעם ישראל. וכשאין שלמות בעם, העם לא ראוי לקבל את התורה 

   10הקדושה!

  

 1משימה מס' 

 והנמשל בטבלה: השלימו את המשל .א
 

 נמשל משל 

 עם ישראל ספר תורה 

 כל יהודי חשוב לשלמות העם כל אות חשובה לשלמות הספר ערך הפרט

אם יהודי אחד חסר, הדבר פוגע  אם אות אחת חסרה, כל הספר פסול! השפעת הפרט על הכלל

                                                 
 אותיות.  304,405 8

 .פסול אות אחת בלבד?מה דינו של ספר תורה, ששכחו לכתוב בו   לאחר קריאת הטקסט המורה תברר עם התלמידים: 9

 . לאהאם אפשר לקרוא מתוכו בבית הכנסת? 

 
השלום והאחדות הם הכלי להשראת השכינה. הקב"ה אינו נמצא מקום בו שורר פירוד כמו שכתוב בנוסח התפילה: "ברכנו אבינו כולנו כאחד"  10

 –אינו כלי להשראת הקדושה. עם השרוי במחלוקת  –שלם  ומבואר בתניא שהברכה שוררת כאשר "כולנו כאחד" )תניא פרק ל"ב(. ספר תורה שאינו

 אינו כלי לקבלת התורה.



כלי בשלמות עם ישראל כולו, והעם אינו 

 11לקבלת התורה!

 

 בודקים נתונים***

הספר פסול? ולמה  –: אבל למה האחדות חשובה כל כך? למה אם חסרה אות גלי

 העם אינו ראוי לתורה? –אם חסר יהודי 

  

 : שאלה טובה. תכף נענה עליה. ובינתיים, רוצים אולי כוס מים?ר' ישראל 

 ר' ישראל מוזג כוס(. –)ציור 

 נשפך? הי, מה זה? למה הכול

 : נדמה לי שיש בכוס הזו סדק! גלי

 אגב, נדמה לי גם, שהבנתי את התשובה...

 

 ***2משימה מס' 

 לפניכם משפטים. מתחו קווים בין משל לנמשל! .א

 משל                                                      נמשל                 

 

 

 

 

 

 השלימו את דבריו של גלי! .ב

, ואין אף יהודי אחדמלוכד כאיש  עם ישראלהיא כשכל  –: אחדות אמיתית גלי

כזו, עם ישראל יכול להיות כלי  אחדותשיוצא מן הכלל. ורק כאשר שוררת 

 הקדושה. )על פי  התניא פרק לב( תורהלברכת ה', ולקבל את ה

 

 סיכום

                                                 
במשל הביטוי הוא חסרון באות פוגע בשלמות ספר התורה. בנמשל הכוונה היא חסרון ברגש  11

האחדות. כלומר, יש לחוש שכל אחד חשוב שכל אחד נחוץ לשלמות העם. אם תחושה זאת אינה 

 לעם שלם וממילא לא יכולים להיות כלי לקבלת התורה.  קיימת בני ישראל לא נחשבים

התורה מאחדת את כל עם ישראל,  –אות בספר התורה  –אולי אפשר להתייחס למבצע של הרבי 

 ולכן לכל יהודי צריכה להיות אות פרטית בתוך ספר תורה כללי. 

מים יכולים להימצא רק בתוך כלי 

 שלם. *

המים נוזלים  –מתוך כלי שבור 

 ובורחים. *

 

 יכול להימצא רק  –גם הקב"ה

למות, כלומר, במקום שיש בו ש

 אחדות.  

 אם עם ישראל אינו מאוחד, הוא

דומה לכלי שבור, וברכת ה' לא 

 יכולה לשכון בקרבו.   



כאשר גלי וליבי שבו הביתה, וסיימו את הכנת השיעורים, הציע גלי לשחק בפאזל. 

הכותל המערבי. הם קיבלו את הפאזל במתנה,  היה להם פאזל חדש, תמונה של

 מקרובים המתגוררים בארץ ישראל.

 הילדים הוציאו את חלקי הפאזל מתוך הקופסא, והחלו להרכיב.

 : זהו. אין יותר חלקים. גלי

 : רגע, אבל התמונה עדיין לא מושלמת... חסר חלק! ליבי

גר את הפאזל, ונתלה : כנראה שכחו להכניס אותו לקופסא. אין מה לעשות. נמסגלי

 אותו על הקיר, כך, כפי שהוא.

 : מה פתאום! אין שום ערך לתמונה אם חסר בה חלק! היא בכלל לא יפה! ליבי

 : איך את יודעת? ואולי החלק החסר הוא סתם חלק אפור ומכוער? גלי

: אולי הוא אפור ולא יפה, אך אי אפשר בלעדיו! רק אם מצרפים יחד את כל ליבי

 החלקים מתקבלת תמונה יפה, תמונה מושלמת.     

 : רגע, זה מזכיר לי משהו... את משל האותיות בספר התורה!גלי

  1משימה מס' 

 הסבירו את הרעיון המשותף, הבא לידי ביטוי בפאזל, ובאותיות ספר התורה! 

 חשיבותו של כל חלק, לשלמות שאר החלקים.  –הרעיון 

הספר פסול. בדומה לחלקי  –כל אות בספר התורה חשובה, ואם חסרה אות אחת 

התמונה כולה מאבדת  –החשובים לשלמות התמונה. אם חלק אחד חסר  –פאזל 

 . 12את ערכה

 

 2משימה מס' 

: יש אותיות שנראות חשובות יותר, ואותיות שנראות חשובות פחות. יש חלקי ליבי

 פאזל יפים יותר, וחלקי פאזל יפים פחות. אבל על אף אחד מהם אי אפשר לוותר! 

גם בעם ישראל, יש יהודים שנראים נחמדים יותר, וכאלו שנראים נחמדים פחות... 

 אבל... 

ל להיות מושלם בלי האחרים. כל אחד כל יהודי צריך לזכור שהוא עצמו לא יכו

 חשוב לשלמות של עם ישראל. 

 לכן... 

 

לפניכם חלקי פאזל מפוזרים, בהם מופיעות מילים. וכן, מסגרת ובה פאזל,  -

 המורכב מחלקים זהים בצורתם לחלקים המפוזרים, אך ללא כיתוב. 

                                                 
חלקם נראים  משל נוסף, המבטא את הרעיון, הוא משל הגוף. כל עם ישראל כגוף אחד. בגוף יש איברים שונים. לכל איבר יש תפקיד משלו. 12

יש צורך בכל האיברים. הראש, אמנם, בעל תפקיד אחראי יותר מאשר  –חשובים יותר, וחלקם פחות. אך כדי שהגוף יהיה בריא, ויתפקד כשורה 

 כל איבר חשוב!   –כיצד יגיע הראש למקום מסוים, שאליו הוא רוצה להגיע? אם כן  –רגל הרגל, אך בלי ה



 מצאו לכל חלק במסגרת את התאום שלו, בין החלקים המפוזרים. -

 המילה שבחלק הנפרד אל החלק שבמסגרת, הזהה לו בצורתו. העתיקו את -

 תקבלו את מסקנתה של ליבי!   –אם העתקתם נכון  -

)להכין את השעשועון, כך שיתאים להוראות. חלקי פאזל מפוזרים בהם יופיעו 

המילים, ומסגרת עם חלקי פאזל ריקים, שצורתם זהה לחלקים המפוזרים. 

 כך שהשלמת המילים תיצור משפטים( – החלקים במסגרת יבואו בסדר נכון

 

 : המסקנה

 למתן מוכנה אהיה עצמי שאני מספיק לא

 שנמצאים אלו שכל לדאוג, צריכה אני  תורה.

  13תורה! למתן כן גם  מוכנים יהיו סביבי

 חושבים, מרגישים ויוצרים

 3משימה מס' 

: אתה יודע, נדמה לי שמצאתי פתרון לדילמה. חשבתי על כך שגם לריסה היא ליבי

 חלק מעם ישראל, וגם היא צריכה לקבל את התורה... 

  כןמה, לדעתכם, החליטה ליבי לעשות? האם היא תטלפן ללריסה או לא?  .א

אמנם לריסה מתנהגת לא ממש יפה, אך היא חלק מהכיתה, ומעם נימוק:  .ב

ן אחדות, ואין שלמות. כדי שנהיה ראויים לקבלת התורה, אי –ישראל. בלעדיה 

כמו קבלת  –יחד עם כל ברכות ה', עלינו להתאחד. וכשיש מטרה נעלית כל כך 

  .14אין מקום לשיקולים קטנוניים –התורה 

 

 4משימה מס' 

 בחרו באחת המשימות שלפניכם:

חד עם במוצאי חג השבועות שבה ליבי הביתה, לאחר שחוותה חג מרומם במיו .א

 בנות כיתתה. היא יושבת לכתוב על חוויותיה ביומן. 

                                                 
מתן תורה מתרחש כל שנה מחדש, רק כל פעם באופן נעלה יותר. ועלינו להתכונן למתן תורה,  13

 בדיוק כמו בני ישראל בצאתם ממצרים!
ט תשומת לב. ואם הכיתה אולי כאן המקום לציין, שילדים כמו לריסה, כמהים בסך הכל למע 14

תתייחס אליה יפה, היא לא תנסה יותר למשוך תשומת לב בדרכים שליליות. התחושה שמקבלים 

 אותה, כמות שהיא, תעודד אותה להשתלב באווירה הכיתתית, ולתרום מהחלקים הטובים שבה.

, אולי תעזור ללריסה להתכונן כראוי לקבלת התורה. ומי יודע –ההשתתפות בתוכנית  –בנוסף 

 הדברים יחדרו לליבה, וישפיעו עליה?   



מה כותבת ליבי ביומנה? התייחסו גם ליחסה של ליבי כלפי לריסה, אשר הגיעה  -

 להשתתף בתוכנית המיוחדת. 

לריסה נרגשת מאוד, מהיחס היפה שזכתה לקבל מבנות כיתתה, אולי לראשונה  .ב

 בחייה. היא כותבת על כך ביומנה.

 יסה? מה כותבת לר -

לפני ואחרי החג, מצלמות בנות כיתתה של ליבי תמונות למזכרת. בחרו תמונה  .ג

 אחת משמעותית. ציירו אותה, והסבירו את פשרה! 

חברו שיר, שיביע את הרעיונות העיקריים, שלמדו גלי וליבי בנוגע לחג  .ד

 השבועות. תוכלו להתאים לשיר מנגינה, ולשיר לפני הכיתה!

 


