
תכנית הלימודים בפרשת השבוע בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק

כיתות ז-ח 

90%- סיפור הפרשה, 10% -רעיון שיחה

מערך שיעור פרשת תרומה / מעובד ע"י תלמידת מכללה דבורי לחיאני	 

"שטות דקדושא"
פרשת תרומה – ליקוטי שיחות חלק א 

מטרות:

• הבנות יבחינו בשתי המשמעויות הנגזרות מהמילה "שטים" - הטייה ושטות ]הבנה[

• הבנות יסבירו מדוע יש צורך בקיצוניות ולא מספיקה דרך האמצע ]הבנה[

ערך מרכזי רלוונטי לחיי הלומד:

'ופרצת' - לפרוץ את הקיר שבדרך. לפרוץ סטיגמות, לצאת מעצמי. גם בשביל עצמי.

שק”דזמןתיאור השלבשלבים

משחק 
פתיחה

'בלי שיניים' - משחק של השתטות:

התלמידות יושבות במעגל, כשכל אחת בתורה אומרת שם של 
עיר לפי סדר הא’-ב’. רק שצריך לומר את שם העיר ללא חשיפת 
השיניים )כמו חיקוי של אדם בלי שיניים( ומבלי לצחוק - וכששאר 

הבנות צריכות להבין את השם שהתלמידה אומרת. 

מי שמצליחה לעמוד באתגר אחרונה - מנצחת.

 10
דקות

פתיחה חווייתית 
שמרכזת את 

התלמידות

משחק 
נוסף 

לפתיחה

דרודלים - לחשוב בצורה שטותית:

על הלוח יש כל מיני איורים לא ברורים - דרודלים. הבנות צריכות 
לומר מה רואים בדרו'דל בהקשר לפרשה. עליהן לחשוב בצורה 

יצירתית ואפילו שטותית כדי לגלות באמת מה רואים.

 10
דקות

פתיחה חווייתית 
שמרכזת את 
התלמידות  
ואזכור תכני 

הפרשה



תכנית הלימודים בפרשת השבוע בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק

קישור 
לשיחה

אנחנו נמצאו בר"ח אדר אז מותר לנו קצת להשתטות… המשותף 
לשני המשחקים הוא שבשני המשחקים התנהלנו בצורה קצת 

שטותית…

אבל מה בכל אופן ההבדלים בין שני הפעילויות?

במשחק 'בלי השיניים' השטות הייתה סתם. בשביל הכיף והצחוק.

ב'דרודלים' - החשיבה ה'שטותית' הייתה למען מטרה מסוימת. 
כדי שנוכל לפענח את מה שרואים בדרודל. אם נחשוב ישר ו’הגיוני’, 

לא נהיה אפילו קרובים לפענוח.

חידוד הקשר בין 3 דקות
המשחק לבין 

הנושא “שטות 
דקדושא”

קוראים מגוף השיחה את האות יב'קריאה

תוכן האות: את כותלי המשכן נצטווה משה רבנו לבנות מ"עצי 
שיטים", המילה "שיטים" קשורה גם-כן לשורש 'שטות' )כפי שחז"ל 
קושרים את המקום 'שיטים' עם 'שטות'(, ומכאן אנו למדים שהקמת 

המשכן על-ידי 'עצי שיטים' יש בה כוונה להפוך את ה'שטות'.

מהי שטות? – זו סטייה מהדרך הישרה. יש דרך אמצעית, דרך 
השכל וההיגיון, והסטייה ממנה נקראת שטות.

אולם יש שני סוגים של שטות: יש שטות במובן המקובל, שעניינה 
סטייה אל מתחת לקו האמצע, ירידה למטה מהשכל; ויש ‘שטות 

דקדושה’, שאף היא בבחינת סטייה מהדרך השכלית הרגילה 
והמקובלת, אולם כאן החריגה היא למעלה מקו האמצע.

‘שטות דקדושה’ פירושה, שהאדם שובר את המוסכמות הרגילות 
והמקובלות, ומתעלה לדרגה רוחנית גבוהה, החורגת מקו השכל 

וההיגיון הרגיל. הוא אינו מסתפק בעבודת ה’ המתחייבת על-
ידי השכל, אלא פועל מתוך דבקות בקב”ה שלמעלה מההיגיון 

ומהמקובל.

קריאה מהמקור 5 דקות
מחדדת מסרים 

יותר מאשר 
בע”פ. כח למילה 

הכתובה.

משחק האיזונים:משחק

בד ענק )אלבד/שמיכה( ומניחים באמצע כדור. על הכיתה להעביר 
את הכדור מקצה אחד של הבד, לקצהו השני )באלכסון( תוך כדי 

שמירה שהכדור יעבור בדיוק במרכז הבד.

התלמידות יחוו 5 דקות
בעצמן את המסר

קישור 
לשיחה

כשהכדור נטה קצת שמאלה, היינו צריכות להזיז את הבד )הרבה( 
ימינה, ולהיפך. כי כאשר נוטים ורוצים לאזן בשביל לחזור למרכז, 

צריך לנטות לקיצוניות השנייה.

חידוד הקשר בין 2 דקות
המסר מהמשחק 

לבין הרעיון 
שבשיחה



תכנית הלימודים בפרשת השבוע בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק

קוראים מגוף השיחה את האות י"ג = תוכן האות:קריאה

וזה עניינו של המשכן – להפוך את ה’שטות’ של העולם הזה הגשמי 
ל’שטות דקדושה’. אי-אפשר להסתפק בדרך הממוצעת, דרך 

השכל וההיגיון. ייתכן שאם לא הייתה בעולמנו מציאות של ‘שטות’ 
רגילה, היה אפשר להסתפק בדרך הממוצעת, אולם מכיוון שקיימת 
בעולם מציאות של חטא, שעניינה שטות כפשוטה, הכרח להשתמש 

ב’שטות דקדושה’, כמשקל-נגד.

כך קובע הרמב”ם, שבדרך-כלל צריכים לנקוט את דרך המיצוע, 
אולם אם מישהו סטה מהדרך ונטה יותר מדיי לאחד הצדדים, לא 

די לו לשוב לדרך המיצוע, אלא הוא נדרש לתקן את הסטייה על-ידי 
מעבר לקצה השני.

קריאה מהמקור 5 דקות
מחדדת מסרים 

יותר מאשר 
בע”פ. כח למילה 

הכתובה.

קוראים מגוף השיחה את האותיות י"ד+ט"ו. תוכן האותיות:קריאה

המשמעות המעשית של הדברים: מי שיושבים באוהלה של 
תורה, כמו תלמידי-ישיבות או מי שעוסקים בתורה בלבד – אל 
להם להסתפק בזמנים הקבועים שנקבעו ללימוד התורה, אלא 

הם נדרשים לפרוץ את מסגרות הזמן הקבועות, בבחינת 'שטות 
דקדושה', למעלה מהזמנים הקבועים.

בעלי-עסק, שעיקר עבודתם את ה' בקיום המצוות ובמתן צדקה - 
עליהם לפרוץ את הגדרים הקבועים של שיעורי הצדקה. גם אם הם 

כבר מקיימים את מצוות הצדקה בהידור, צדקה מן המובחר, בכל-
זאת עליהם לחרוג מהמגבלות הללו, ולתת צדקה באופן של 'שטות 

דקדושה', בבחינת "כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו".

פריצת המסגרות והמגבלות תביא את ביאת המשיח, שאף הוא 
מכונה ‘פורץ’, ונזכה ל”יעלה הפורץ לפנינו”, בקרוב ממש.

קריאה מהמקור 5 דקות
מחדדת מסרים 

יותר מאשר 
בע”פ. כח למילה 

הכתובה.

“לעבור את הקיר בדרך לעבודה” - בכניסה לבניין משרדים העמידו סרטון
קיר/חומה ושומר. הדרך היחידה להגיע לעבודה היא לפרוץ את 

הקיר ולעבור דרכו.

ממחיש את עניין 3 דקות
הפריצה בצורה 

הומוריסטית

קישור 
לשיחה

קישור לאותיות י"ד+ט"ו:

‘ופרצת’ - לפרוץ את הקיר שבדרך. לפרוץ סטיגמות, לצאת מעצמי. 
גם בשביל עצמי.

נחשוב על דרכים איך אצא מעצמי בכל מיני תחומים.

חידוד הקשר בין 2 דקות
המסר מהמשחק 

לבין הרעיון 
שבשיחה
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