
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

 אותי ה	 לא ראו א� פע	 בחייה	
שירי	 ואגדות אולי סיפרו , סיפורי	

 לה	 הוריה	
ועכשיו סו� סו� שני	 עשר מה	 באי	 

 ומבקרי	
 מהטיול ומהפירות וייהנאני מקווה שה	 

 !שלי הביכורי	
 ?הא	 שמעתי נכו�?  לחכות עוד, האבל מ

� ...ארבעי	 שנה עונש בגלל חוסר ביטחו
הא	 תוכלו להסביר ? מי מדברת בקטע
 ?כל שורה בחידה

 
 ד�כיתות ג

 מול אחרי	 עמדנו נחושי	 בדעתנו
 להג� על הע	 מטעות קרענו וג	 קראנו

 לא קל לעמוד כיחידי	 מול רבי	
הא	 קרה לכ	 פע	 שעמדת	 כ� כמו 

 ?שני המרגלי	
 ?מי מדבר בתחילת החידה

 !ספרו על מקרה דומה שהיה לכ	
 

 ו�כיתות ה
 לחזור בתשובה אנו מצווי	 

 רעיו� מרכזי �א	 טעית	 תתקנו 
 ליהודי	

 ואת האר" לא רוצי	' והנה הע	 בוגד בה
דוחה אות	 כאשר בתשובה ' אבל מדוע ה
 ?ה	 חוזרי	
 ?יפור של הפרשה מדוברעל איזה ס

 .מה�לט: ד"עיינו בפרק י

 דיון לשולחן שבת
שלח "אומר למשה ' בתחילת הפרשה ה

מפסוקי	 אלה נשמע ."  ל� אנשי	
המרגלי	 שהרעיו� והציווי לשלוח את 

א	 אנו פותחי	 את ספר .  'באו מה
 תולדותדברי	 כאשר משה סוקר את 
דברי	 (ישראל במדבר אנו מוצאי	 

שמשה מאשי	 את הע	 ברצו� ) כב:א
א	 הציווי היה .  לשלוח את המרגלי	

דברי	 ספר למה משה מתאר ב, לקי�א
א	 זה היה , ולהיפ�? שזה בא מהע	

מהע	 מדוע בפרשה שלנו הציווי הוא 
הא	 יכול להיות שיש מטרות '?  מה

 �מסוימות בסיפורי	 השוני	 ולכ
וני	 של הסיפור מבליטי	 היבטי	 ש

א	 היוזמה , בנוס�?  בספרי	 השוני	
מה הייתה מטרת , הייתה של הע	

ומה א	 הציווי הוא היה ?  המשלחת
 40(הא	 הבנת העונש ,  ולסיו	'?  מה
משתנה לפי )  ומות	 שמה במדברי	שנ

 ?את המשלחתמי יז	 

 קשתפרשתון 
 ג"עבסיוון תש ג"כ

 לך-פרשת שלח

 ??כל כ� נורא
אני רק אשב שמה ליד	 .  " אמר אלי לעצמו,"כ� קט� ופשוט�זה מעשה כל"

מה יכול להיות , ובאמת כול	 צוחקי	.  ואקשיב קצת למה שה	 מספרי	
אז אלי ."    חברי	 טובי	 שלי שמה,ומה עוד.  נראה לי שכול	 נהני	, רע

.  ג	 הוא התחיל לצחוק.  ישב ובאמת הדברי	 שה	 סיפרו היו מצחיקי	
ילד אחד סיפר .  	 מצחיקי	 על שטויותחלק מהילדי	 סיפרו  סיפורי	 סת

על אי� , וילד שלישי חיקה מורה.  על איזה שטות קטנה שילד בכיתה עשה
הא	 זה היה , נו.  ואז היה צלצול...שהיא כעסה על ילד אחד בשיעור הקוד	

.  לא פגענו בא� אחד... כ קצת צחוקי	"סה?  חשב אלי לעצמו, כ� נורא�כל
 .אלי הרגיש בסדר גמור

הוא פתח את המייל .  ב כשאלי הגיע הביתה הוא ישב ליד המחשב שלובער
, לפני זה                                     .  שלו וגילה שחיכו לו עשרי	 הודעות

מקבל  עשר                                         רגיל הוא היה בשבוע, במקרה הטוב
הוא ,  מה קרה                                   ? הודעות20ועכשיו ביו	 אחד , הודעות

שכול	 היו עוד                                        הוא פתח אות	 וגילה ?  חשב לעצמו
מעבר , כנראה                                        .  סיפורי	 כמו שהוא שמע בהפסקה

ו לספר המשיכ                                   להיות קבוצה בהפסקות הילדי	 האלה 
, כול	, אלי ישב וקרא אות	.  ס"לאחר ביהאת הסיפורי	 שלה	 במיילי	 

 .  ובאמת צחק בקול ר	 מהרבה מה	
יו	 אחד .  אחרי שבוע של הפסקות ומיילי	 אלי היה כבר בתו� הענייני	

למה אתה א� פע	 לא מספר משהו או ", הילדי	 בקבוצה פנו אליו ושאלו
	 לא חשב שהוא יצטר� הוא א� פע.  אלי לא ידע מה לומר" ???ולח מיילי	ש

 .  לא היו לו סיפורי	 כמו כול	,לספר משהו
. החדש' מועדו�'שלא היה ב, באותו יו	  הוא הל� הביתה ע	 חבר טוב שלו

הוא .  בדר� הביתה החבר שלו סיפר לו סוד חשוב וביקש מאלי לא לגלות
 .  אלי הבטיח לו שהוא לא יגלה.  אליידע שהוא יכול לסמו� על 

מבי� המיילי	 .  באותו ערב אלי פתח את המיילי	 שלו לבידור היומי שלו
, אלי ישב וחשב..."  הגיע תור�, אלי, נו:  "הוא מצא אחד שהיה ישר איליו

הוא ישר הקליד את כל הסוד !  הסוד, ואז הוא נזכר.  אבל אי� לי שו	 דבר
הוא .  זהו".  שלח"הוא לח" על .   כמה צחוקי	של החבר שלו והוסי� לו

 .  הוא תר	 את חלקו, בפני	
אחרי שעה הוא נרד	 אבל היה לו חלו	 .  בלילה היה קשה לאלי להירד	

קבוצה .  כל ע	 ישראל צועקי	.  הוא ראה את עצמו באוהל במדבר.  מוזר
זוב את הכל ולחזור אומרת שיש לע                                             אחת 

קבוצה !!  אר" כנע� תאכל אותנו חיי	                                       ,למצרי	
רק ...נוכל לעשות את זה, לא", צעקה                                           שנייה 

 מכל אלי רק רצה קצת שקט!"  להאמי�                                         צריכי	 
אבל הרעש , הוא נכנס לאוהל שלו.  הזה                                            הרעש 
שלו נכנס לאוהל ) בחלו	(שכנו .  אחריו                                               רד� 

.   רי	כמעט כולנו החליטו לחזור למצ, אלי  ":                                      :וסיפר
במדבר יותר משנה ואר" ישראל אמנ	                                             אנחנו 

אנחנו צריכי	 ?  בה שנמות, אבל עבור מה                                         מובטחת
אתה לא צרי� לעשות הרבה אבל כשתהיה .  את עזרת� כדי למרוד במשה
בזה הוא !" כל אד	 חשוב!  תהיה שמה, ההפגנה הגדולה בתשע הערב

?  למרוד?  לבגוד במשה, אלי ישב באוהל שלו חרד ומפחד.  הסתלק מהאהל
, פתאו	 אלי התעורר מהחלו	.  והוא כמעט ותמיד צודק, אבל הלח" מחברי
כבר היה ... הוא ר" למחשב שלו?  מה עשיתי?  למה גרמתי!  הלח" מהחברי	

 ...ותהוא לא ידע מה לעש... תגובות
הא	 את המעשה שהוא כבר עשה הוא ?  מה על אלי לעשות?  ומה דעתכ	

�הלח" האדיר ?  מה גר	 לו ליפול לתו� הבעיה הזאת?  יכול באמת לתק
 ?  הסקרנות בהתחלה שמשכה אותו?  הרצו� להתקבל?  לכתוב

אי� ?  הא	 פע	 את	 הרגשת	 את הרגשות שעברו על אלי בסיפור הזה
?  הא	 את	 יודעי	 כיצד תגיבו, ה יקרה בעתידוא	 ז?  את	 הגבת	

 !שבת שלו	... בהצלחה



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוריינות באורייתא

ביקשה מהתלמידי	 לכתוב '   המורה בכיתה ה,!)הדילוג האכזרי על החופשהסליחה על (חופש הגדול  האחרי 
נסעה לגול� שלי המשפחה "  : כ�פתחה את החיבור שלהילדה אחת .  חופשהמהחיבור המתאר חוויה מיוחדת 

 . "ודיה ובקרו ביקבי הגול�היא טיילה בנחל יה.    כול	 נהנו.לשבוע ימי	
במשפט שמתאר את טיולי המשפחה הסופרת :  כאשר המורה בדקה את החיבור היא העירה על בעיה לשונית

" היא"במשפט כזה נוכל להבי� את המילה :  "המורה כתבה.   הצעירה השתמשה בלשו� יחיד וג	 בלשו� רבי	
אי� התאמה בי� התחלת וסו� ?  'בקרו' כתבת פו אבל למה בסו, כמתארת את המשפחה ואז מתאי	 לשו� יחיד

עוד משפחה מהיישוב היתה אתנו ורק אחותי   ":הילדה הסבירה,  את החיבורהמורה החזירהכאשר   ".המשפט
השתמשתי בלשו� יחיד לאחותי ולשו� לכ�   !שאר המשפחה נסעה באותו יו	 ליקבאית	 לנחל יהודייה והצטרפה 

יש לציי� כל , משפטאותו ב ה שא	 יש אנשי	 שוני	 שפועלי	מידלתהסבירה להמורה  " .רבי	 לשאר המשפחה
 ."כאשר שאר האנשי	 בקרו ביקב, אחותי טיילה בנחל יהודיה:  "אחד בנפרד

אבל בשנה שעברה כאשר למדנו ספר במדבר אני זוכרת פסוק שמשתמש ביחיד : "התעקשההילדה החכמה 
 עד ויבא בנגב ויעלו: "ב והקריאה"ג פסוק כ"לפרק י                              התלמידה הביאה חומש ופתחה ." וברבי	
� .   בי� מקצועותרבחמזיכרו� הילדה ומיכולתה ל                           �המורה הופתעה לחלוטי� ,כמוב� ..."  חברו

 .וכ� היא הסבירה  , מגיע הסבר של	                         המורה החליטה שעבור תלמידה חכמה כזאת
.  מקפידה על כ�תורה ג	 שפת ה ,לרוב.  רבי	 ויחיד                                בי� ערבבאנו מקפידי	 לא לשלנו בכתיבה 

 הפסוק שקראנו או , לדוגמא� חורגת מכלל זה                                 התורה� שבהבודדותאנו מוצאי	 דוגמאות 
).  ב: שמות יט." ( ויח� ש	 ישראל נגד ההר                        ויחנו במדבר:  "...עמד הר סיניפסוק מפורס	 ממ

 ה	 יצרו וה	י זה לא מצא ח� בעינערבוב.   הללו                         חכמינו שפירשו את התורה התמודדו ע	 תופעות
 .  עניי�תייחס לגישות שונות לה

 להסביר על פי הניסת" פשט"גישה אחת של .  גישות כלליות להסביר תופעות אלובעול	 של החכמי	 היו שתי 
בחרה למצוא בחריגה זו רמז " דרש"גישה השנייה של .   מדוע קיימת חריגה מסוימת והקשרשפה, כללי דקדוק

 .   עמוק שלא קיי	 על פני השטחרלמס
  יחיד עבוראומשתמשת בלשו� רבי	 ורה לפעמי	 הת  :אפשר להסביר את התופעה שלנו ככה" פשט"לפי גישת ה

�ומיד אחר' ויעלו'עבור המרגלי	 אפשר לומר '; ויח�'או ' ויחנו' ע	 אפשר לומר ר מדברי	 עלשכא.  קבוצה גדולה
 �לכ� .  או כאוס� של יחידי	 ובלשו� רבי	, בלשו� יחידהו אחיד ומשאפשר להתייחס לקבוצה כ.  'ויבא'כ

  .  עד חברו�ו כקבוצה אחתהמרגלי	 סיירמלמדת ש' ויבא'המילה בבמדבר 
בהר .  למד אותנו לקח מעבר למה שמופיע בקריאה הפשטניתמ יחיד ורבי	 שינוי בי�מניחה שה" דרש"גישת ה

ולכ� השימוש , לקראת קבלת התורה" כאיש אחד בלב אחד"דרשו החכמי	 שלרגלי הר סיני הע	 חנה , סיני
שהרי כתוב ( הל� לחברו� לבדוכלב ב� יפונה :  מדרש הבאי	מספרי	 החכמי	 הדרשנבמקרה שלנו .  בלשו� יחיד
בגישה זו . להשתטח על קברי האבות ולהתפלל שלא ישתת� בעצה הרעה של שאר המרגלי	) בלשו� יחיד

� �ה	 א� הוסיפו פ� לסיפור .  הפרשני	 הסבירו את החריג בכ� שרבי	 עלו מהנגב אבל רק אחד בא לחברו
 המדרש . אפילו בזמ� הסיורהופיע ) כפי שמופיע לאחר מכ� ג	 בפשט(יות שונה מהאחרי	 התעקשותו של כלב לה

 .)המדרש ג	 משמש כרקע לספר יהושע שבו כלב זוכה לנחלתו בחברו�.  (להבליט את יחודו של כלב, א	 כ�, הובא
 ? של הפשט או הדרש, לאיזה גישה את	 מתחברי	 יותר? ומה אתכ	

 

 

איזה מדרש הקשור 
לפרשייה האחרונה של 

הפרשה מסתתר מאחורי 
 ?תמונות אלה

ומה הקשר בין 
דרש נושא המ

 ?ודגל ישראל


