
 

 

 

 

 

 

 ..לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה
 

אנחנו לא , אבל דעו לכם, את המדבר מכמה כיווניםופוגשים במרכז שלנו אנו מכירים 

עם ישראל עצמו למד שם איך  ,המנהיגים הגדולים של עם ישראל צעדו שם. הראשונים

 .ה בחר להתגלות לפניהם"ודווקא שם הקב, להפוך לעם
 

 .ההתגלות הגדולה במדבר .1 

 :שה רבינו מקבל את השליחות להוציא את עם ישראלמ

ת א ה אֶׁ ה ָהָיה ֹרעֶׁ ת-ּוֹמשֶׁ ר ַהֹצאן ַאַחר-ֹצאן ִיְתרֹו ֹחְתנֹו ֹכֵהן ִמְדָין ַוִיְנַהג אֶׁ ְדבָּ ַוָיֹבא  ַהמִּ

ל הים ִק ַהר ָהֱאֹל-אֶׁ א ְוִהֵנה ֵאש ִמּתֹוְך ַהְסנֶׁה ַוַיְר -ֵאָליו ְבַלַבת 'הַוֵיָרא ַמְלַאְך  ב  .ֹחֵרבָּ

ה ָאֻסָרה ג  .ַהְסנֶׁה ֹבֵער ָבֵאש ְוַהְסנֶׁה ֵאינֶׁנּו ֻאָכל ר ֹמשֶׁ ת-ַוֹיאמֶׁ ה אֶׁ ְראֶׁ ה -ָנא ְואֶׁ ַהַמְראֶׁ

ה ים ִמּתֹוְך ִק ִכי ָסר ִלְראֹות ַוִיְקָרא ֵאָליו ֱאֹל 'הַוַיְרא  ד  .ִיְבַער ַהְסנֶׁה-ַמּדּוַע ֹלא  ַהָגֹדל ַהזֶׁ

ר ִהֵנִניַהְסנֶׁה ַוֹיאמֶׁ  ה ַוֹיאמֶׁ ה ֹמשֶׁ ר ַאל ה  .ר ֹמשֶׁ יָך -ִּתְקַרב ֲהֹלם ַשל-ַוֹיאמֶׁ יָך ֵמַעל ַרְגלֶׁ ְנָעלֶׁ

ר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ש הּוא-ִכי ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ר ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי  ו  .ֹקדֶׁ ַוֹיאמֶׁ

לַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ַויַ  ה ָפָניו ִכי ָיֵרא ֵמַהִביט אֶׁ  .יםִק ָהֱאֹל-ְסֵּתר ֹמשֶׁ

 :ענו על השאלות הבאות', ל מתארים את המפגש הראשון של משה עם ה"הפסוקים הנ

 ?איפה משה ראה את הסנה בוער( 1

 ?מביןכן מה הוא ? מדבר איתו' משה מבין שה' האם בפסוק ג( 2

 ?ה למשה כאשר הוא מתקרב"הקבמה אומר ( 3

 ?מה עושה משה כאשר הוא מבין מי מדבר איתו( 4

 ?מה משותף לשתי המילים הללו, בפסוקים מודגשות שתי מילים( 5

 ?במדבר -להתגלות למשה דווקא שם' למה לדעתכם בוחר ה( 6

 .או את המחזה של הסנה' ציירו את המפגש עם ה( 7

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ...קול דממה דקה

  .רך המדברה מלמד את אליהו הנביא לימוד חשוב ד"הקב

 .מלמד את אליהו' בין גם אנחנו את הלימוד שההדרכם ננסה ל .קראו את הפסוקים

הוא בורח  .כי היא נשבעת שאם היא תתפוס אותו היא תהרוג אותו, אליהו בורח מאיזבל

 .מעיר אותו ומפציר בו לאכול' אבל מלאך ה ורוצה למותהוא מיואש , למדבר

 .קראו את הפסוקים וענו של השאלות

ה ַוֵילְֶׁך ְבֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא  ח ַעד ַהר  ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלהַוָיָקם ַוֹיאַכל ַוִיְשּתֶׁ

ל-ַוָיֹבא ט  .ֹחֵרבים ִק ָהֱאֹל ן ָשם ְוִהֵנה ְדַבר-ָשם אֶׁ ר לֹו ַמה 'ה-ַהְמָעָרה ַוָילֶׁ ְלָך -ֵאָליו ַוֹיאמֶׁ

ר ַקֹנא ִקֵנאִתי לַ ַוֹיא י  .ֹפה ֵאִלָיהּו ת-י ְצָבאֹות ִכיקֵ ֱאֹל 'המֶׁ -ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ
ת יָך ָהָרסּו ְואֶׁ ת-ִמְזְבֹחתֶׁ ב ָוִאָּוֵתר ֲאִני ְלַבִּדי ַוְיַבְקשּו אֶׁ ָחרֶׁ יָך ָהְרגּו בֶׁ ַנְפִשי -ְנִביאֶׁ

ר ֵצא ְוָעַמְדָּת ָבָהר ִלְפֵני  יא  .ְלַקְחָּתּה ְגדֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק  ְורּוחַ ֹעֵבר  'הְוִהֵנה  'הַוֹיאמֶׁ

ְוַאַחר  יב  .'הֹלא ָבַרַעש  ַרַעׁשְוַאַחר ָהרּוַח  'הֹלא ָברּוַח  'הָהִרים ּוְמַשֵבר ְסָלִעים ִלְפֵני 

הְוַאַחר ָהֵאש  'הֹלא ָבֵאש  ֵאׁשָהַרַעש  ה ַדקָּ מָּ  . קוֹל ְדמָּ

 ?מהם הדברים, מזכירם לנו את מעמד הר סיניינים כמה דברים שמצו' בפסוק ח( 1

 ?איפה אליהו ישן( 2

 ?על שאלתו' הסבירו מה עונה אליהו לה, שואל את אליהו למה אתה פה' ה( 3

 :השלימו את הטבלה לפי הפסוקים( 4

 לא/ כן : 'זו דרך ה :אחד מכוחות הטבע
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 ?ממה ולמדברדהמה משותף לכוח הטבע של ( 5

 ?את אליהו למדבר ומלמד אותו על דממה' למה לוקח ה( 6

 ?מה אפשר ללמוד מדממה( 7

 :משימה אישית

מה , כתבו סיפור על אדם שפתאום שמע את הדממה, רוב חיינו אנחנו משמיעים או שומעים רעשים

 ?איך הוא הרגיש ?זה עשה לו

 https://www.youtube.com/watch?v=dT7DZz7rpN8 -האזינו לשיר של אהוד בנאי

 



 

 

 

 

 ...לכתך אחרי במדבר, זכרתי לך חסד נעוריך
 .ושם הם מקבלים את התורה, מתגלה אל עם ישראל במדבר' ה

 .קראו את הפסוקים וענו על השאלות

ד -ַוִיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָיֹבאּו ִמְדַבר ִסיַני ַוַיֲחנּו ַבִמְדָבר ַוִיַחן ָשם ִיְשָרֵאל נֶׁגֶׁ

ל ג  .רָההָ  ה ָעָלה אֶׁ ָהָהר ֵלאֹמר ֹכה ֹתאַמר ְלֵבית -ִמן' ה ִקים ַוִיְקָרא ֵאָליוָהֱאֹל-ּוֹמשֶׁ

ם  ד  .ַיֲעֹקב ְוַתֵגיד ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְתכֶׁ ָשא אֶׁ ר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים ָואֶׁ ם ֲאשֶׁ ם ְרִאיתֶׁ ַאּתֶׁ

ם ֵאָלי-ַעל ְתכֶׁ ם -ִאםְוַעָּתה  ה  .ַכְנֵפי ְנָשִרים ָוָאִבא אֶׁ ָשמֹוַע ִּתְשְמעּו ְבֹקִלי ּוְשַמְרּתֶׁ

ת ם ִלי ְסגָֻלה ִמָכל-אֶׁ ץ-ִלי ָכל-ָהַעִמים ִכי-ְבִריִתי ִוְהִייתֶׁ ם ִּתְהיּו ו  .ָהָארֶׁ ִלי -ְוַאּתֶׁ

ת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוש כֶׁ ל  ַמְמלֶׁ ר ְּתַדֵבר אֶׁ א ַוָיבֹ  ז  .ְבֵני ִיְשָרֵאל-ֵאלֶׁה ַהְּדָבִרים ֲאשֶׁ
ם ֵאת ָכל ם ִלְפֵניהֶׁ ה ַוִיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם ַוָישֶׁ ר ִצָּוהּו -ֹמשֶׁ ה ֲאשֶׁ ַהְּדָבִרים ָהֵאלֶׁ

ר-ַוַיֲענּו ָכל ח  .'ה ר -ָהָעם ַיְחָּדו ַוֹיאְמרּו ֹכל ֲאשֶׁ ת 'הִּדבֶׁ ה אֶׁ ב ֹמשֶׁ ה ַוָישֶׁ ִּדְבֵרי -ַנֲעשֶׁ

ל  .'ה-ָהָעם אֶׁ

 ('ב' פס)? תורהאיפה מקבלים עם ישראל את ה( 1

 ('ו-ה' פס) ?ני ישראלבל' מה התנאי שמציב ה( 2

 ('ח' פס)? מה בוחרים בני ישראל( 3

 ?למה לדעתכם מקבלים בני ישראל את התורה דווקא במדבר( 4

 

 :משימה

 . חפשו ציור שמתאר את מתן תורה בהר סיני. 1

 ?מה אתם יכולים ללמוד מציור זה

 ?מדברהאם הוא נותן לכם הבנה חדשה על ה

הוסיפו ליד הציור כמה מילים שמתארות את מה . צלמו את הציור או העתיקו אותו ותלו אותו בכיתה

 . שלמדתם ממנו

 

 

 


