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 ט"לקראת שבועות תשס

 
 : הנחיות כלליות

 –בערב ושל הרב עמית ביום חמישי ' השיעור של אורי  ביום ד .שבוע נקדיש ללימוד לקראת שבועותאת ה

 . כל השאר כרגיל –לא יתקיימו 

הצוות ישמח  –אנו מציעים למשתתפי שבועות בעלומים לנצל את הסדרים להכנת השיעורים לנער ולנו 

 :גוון רחב של  אפשריות ללימודיש מ   .לעזור

 

 . גיור ומגילת רות, יש בקלסר דפי לימוד בנושא מתן תורה

 . ראו את התוכן בתחילת כל חוברת -מקורות בעייני  מתן תורה  ( 01לצערנו רק )יש בארון חוברות  

 : להלן כמה המלצות והכוונות לאפשריות לימוד במקורות שבחוברת

 : הר סיני בתורהלימוד פשט הסיפור של מעמד  .0

שימו לב המעמד  –מהם החליקם השונים שהמעמד . השוו את המתואר בשמות למתואר בדברים -

 . אלא ממשיך בפרק כד והלוחות ניתנות בכלל בפרק לב', אינו מסתיים בפרק כ

סוגיה או את אחת הידברות וללמוד אותה עם המפרשים השונים , ניתן לבחור פסוק –המפרשים  .2

 בתורת חיים

 . הם כלכ כך עשירים ומגוונים שלא ניתן למקד שאלות –יש הרבה מדרשים על מתן תורה  .3

 :סוגיות גמרא .4

 (שימו לב יש שטיינזלץ בחוברות)   '...ר בשישי"ת'ב  "שבת פו ע .א

במה מסכימים ובמה חולקים התנאים באשר לשלבים  –מה פשר המחלוקת מתי נתנה תורה  -

 ?השונים של ההכנות

? אז למה הוא לא ציווה –ה הסכים עימו "אם הקב? שהוסיף משה מדעתו מה מיוחד בדברים -

 ? מה זה מלמד –

ב דנה הגמרא "בפז ע ? מהו הסדר הנכון בלימוד תורה מבחינה חינוכית –א "בתחתית פז ע -

 :א עוברת למדרשים  המתארת את המעמד"ובדף פח ע. בזמן מתן תורה האם היה בשבת

מה ? מה משמעות הדיון האם התורה נתנה בכפיה או מבחירה –כפה עליהם הר כגיגית  -

 ? הקשר לבריאת העולם

 ?לחטא העגל' נעשה ונשמע'כיצד ניתן להסיר את המעבר מדרגת  –בחורב טענו בחורב פרקו  -

   . ראו בקלסר דף  שלם של מאבק משה והמלאכים –ב "פח ע -

( ?שיחזור של מעמד סיני)מעמד הקהל  דרשה על -' ן ברוקאר מעשה  ברבי יוחנן ב"ת'א "ה ג עחגיג .ב

 .ועל טיבם וטעמם של דברי תורה

חיוב מלך בכתיבת ספר תורה ודיון באיזו שפה ובאיזו  –וכותב ספר תורה לשמו 'ב  "סנהדרין כא ע .ג

 . כתב ניתן תורה

 ? מה משמעות שינוי הכתב –מה פירוש הקביעה שהתורה ניתנה שוב בימי עזרא  -

 'ש ר שמלאידר'( למטה)ב "מכות כג ע .ד

 ?ג לאחת"מה מסמל צמצום המצוות לתרי -

 'ל"דאמר ריב'א "עבודה זרה ב ע .ה

האומות מעלות . ה וטוענים שהם האומה הבחירה"אומה אחרי אומה נכנסים לפני הקב -

מה מעמדו של ? האם לגויים ניתנה אופציה לשמור תורה. טענות שונות כנגד העדפת ישראל

 ? גוי שומר תורה


