חג מתן תורה
דיון משפחתי
סיפור:
בשעה שעמדו לפני הר סיני לקבל את התורה ,אמר להם הקדוש ברוך הוא:
אתן לכם את התורה ,אך הביאו לי ֵ
ערבים טובים שישמרוה ואוכל לתת אותה לכם.
אמרו לו ריבונו של עולם ,אבותינו (דור הסבים והסבתות) ערבים לנו.
אמר להם הקדוש ברוך הוא :גם אלה צריכים ערבים ,הביאו לי ערבים טובים ואתנה לכם.
אמרו :הרי בנינו ערבים לנו.
אמר הקדוש ברוך הוא :אלו ודאי ערבים טובים ,על ידיהם (בזכותם) אתנה לכם.
(מעובד על-פי שיר השירים רבה א )
הסברים ושאלות למחשבה:
בהתחלה חשבו בני ישראל כי הזקנים ישמרו על התורה שיקבלו ,אך אלוהים לא קיבל את
דעתם .לאחר מכן החליטו כי הילדים ישמרו עליה הכי טוב מכולם.
מדוע לדעתכם החליטו זאת?
אלו הצעות נוספות יש לכם -מי יכול לשמור על התורה ?
האם אתם מסכימים עם הרעיון שילדים יכולים לשמור הכי טוב על הכללים והחוקים ?

נקרא את המדרש:
בשעה שאמר ה' את עשרת הדברות לבני ישראל במעמד הר סיני שמעו הכול את קול ה' ,אך כל
אחד שמע את הקול באופן שונה:
הילדים שמעו קול עדין כדי שלא ייבהלו.
המבוגרים שמעו קול גבוה צלול וחזק.
הזקנים שמעו קול נעים ורך לאוזניים.
גם למן שירד מהשמים במדבר היו טעמים שונים:
לצעירים -טעם של לחם.
לזקנים – טעם של דבש.
לתינוקות -טעם של חלב.
הקדוש ברוך הוא התאים את המזון שנתן במדבר לכל אחד ואחד .הוא התאים אף את קולו לכל
אחד לפי כוחו ולפי דרכו.
כך קיבלו בני ישראל את התורה יחד -אך כל אחד באופן המיוחד לו.
( מעובד עפ"י שמות רבה ,ה )
בעקבות הסיפור
נדמיין שאנחנו בהר סיני.
איך נשמע לנו קול האלוהים?
מה אומרים האנשים מסביב?
מה הטעם של המן בשבילנו? (אפשר לחשוב על המאכל האהוב עלינו).

פעילות יצירה ומשחק
שרשרת המסירה:
כל דור קיבל את התורה מהדור הקודם ,הוסיף עליה פירושים ואגדות והעביר אותה לדור הבא.
נכין ציור משפחתי באותה השיטה .ניקח דף ריק לחלוטין .המשתתף הראשון יצייר חלק של ציור
ויעביר אותו למשתתף הבא וכך הלאה ,עד שנוצרת יצירת מופת בשיתוף פעולה.
אפשרות נוספת -נכין רצועות נייר מלבניות .כל בן משפחה יכתוב כלל שחשוב לו לשמור עליו
ויקשט אותו .נוכל לחבר את הרצועות זו לזו וליצור שרשרת איתה נקשט את שולחן החג.
נחש מי הדמות:
נכתוב על פתקים את שמותיהן של כל הדמויות שאנחנו זוכרים מהתורה .נכניס את כל הפתקים
לכובע ובארוחה המשפחתית ניתן לכל אחד פתק אחד .בעזרת שאלות של כן ולא ננסה לנחש
מיהי הדמות שכל אחד קיבל.

