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, מבה"ח סיון בחוקותי -) מעובד עפ"י שיחה של הרבי ש"פ בהרהתורה ניתנה במדבר?  מדוע נושא:

 (ה'תנש"א

מצגת מפורטת המסבירה בטוב טעם את מהלך השיעור, נעימה לעין, מעניינת, מושכת  מצו"ב:

 ומושקעת.

 מהלך השיעור:

  מטרות:

. התלמידה תיחשף להוראות הנלמדות מכך שהתורה ניתנה במדבר ותיישם את הוראות אלו בחיי 1

 היום יום.

 . התלמידה תכיר את המושגים "משל" ו"נמשל" ותקשר בין חלקי המשל המתאימים לחלקי הנמשל.2

 חק התאמת המשל לנמשל.. התלמידה תפתח מיומנות קריאה והתאמה, באמצעות מש3

גות בכל ספר שכתובות בו ההנה -המורה פותחת במשל על מלך שרצה לתת לביתו מתנה פתיחה:

 מצב בחיים. המלך נתן לביתו את הספר דווקא במדבר.

 תוך כדי הסיפור, המורה שואלת את התלמידות שאלות מכוונות...

 מדוע דווקא במדבר?

 דברים שלומדים מהמדבר:  2לך רצה ללמד את ביתו מכיוון שה

ים את מה כדי להצליח לקי -כמו שעל המדבר כולם דורכים, והוא נמצא בביטול מוחלט, כך .1

לא לחשוב על עצמינו, אלא לרצות לעשות רק את רצון  -שכתוב בספר, נדרש להיות בביטול

 המלך.
כמו שבמדבר אין שום דבר, כך ביתו של המלך קשורה אליו תמיד בלי שום תנאי, ותמיד היא  .2

 יכולה לעשות את רצונו.

)כל י שאלות מכוונות המורה מגלה לתלמידות שסיפור זה הוא רק משל, ותוך כד גוף השיעור:

 במצגת(, היא מבארת, שזהו משל להקב"ה ועם ישראל:הפירוט מובא 

 את התורה. היכן ה' נתן את התורה? במדבר. -ה' רצה לתת לעם ישראל מתנה

 מדוע?

 -. בשביל לעשות את מה שכתוב בתורה, צריך להיות בביטול לה'1דברים:  2כדי ללמד אותנו 

 לרצות לעשות רק את רצון ה', ולא לחשוב על עצמינו.

 .הקשר שלנו לה' לא תלוי בשום דבר, ואנו תמיד קשורים אליו ויכולים לעשות את רצונו.2

 

ההוראות הנלמדות מהמדבר, המובנות את  מקרים הממחישים 2בהמשך המורה מציגה 

 לגיל הצעיר ומותאמות לחיי היום יום.

 



 ב"ה.

המורה מסכמת את עיקרי הדברים ומבקשת מהתלמידות לשתף במקרים בחיים שלהן, 

 שבהם הן הרגישו קשורות חזק לה'/ חשבו רק על רצון ה' ולא על עצמן.

 

המורה מרחיבה, שהקשר שלנו לה' מתבטא על ידי קשר לנשיא הדור, הרבי. כאשר נהיה 

 לה'.קשורים לרבי ונקיים את הוראותיו, נהיה קשורים חזק 

 חג השבועות. כיון שזהו זמן מתן תורה, אנו צריכים -המורה מקשרת את השיעור לזמן שלנו

 להתכונן לחג בידיעת הדברים שהמדבר מלמד אותנו, וליישם אותם בחיי היום יום.

 

 להחליט אחת -: בסיום השיעור המורה מביאה משימה לתלמידותסיום השיעור

ק כי ה' רוצה, בלי לקיים מצווה אחת ר. 1שבועות: מההחלטות הטובות הבאות, לכבוד חג ה

 בכלל.נו לחשוב על עצמ
שהיא קשורה לה' תמיד, ותמיד יכולה לעשות את מה  -להסביר למישהי שעדיין לא יודעת.2

 שה' רוצה.

 

 הקלף העליון(תלמידות נדרשות לקרוא בקלף המשל )ה -כסיום, ישנו משחק "מצא לי זוג"

צעות קלפי הנמשל, את הקלף המתאים, באמ -הקלפים למטה 4את המילה, ולמצוא מבין 

 לחיצה על הקלף המתאים.

 המשחק מפתח מיומנויות קריאה והתאמה, ובודק את הקלט של החומר הנלמד בשיעור.

 

 

 


