לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה..
במרכז שלנו אנו מכירים ופוגשים את המדבר מכמה כיוונים ,אבל דעו לכם ,אנחנו לא
הראשונים .המנהיגים הגדולים של עם ישראל צעדו שם ,עם ישראל עצמו למד שם איך
להפוך לעם ,ודווקא שם הקב"ה בחר להתגלות לפניהם.
 .1ההתגלות הגדולה במדבר.
משה רבינו מקבל את השליחות להוציא את עם ישראל:

א ּומ ֶֹׁשה הָ יָה רֹעֶׁ ה אֶׁ ת -צֹאן יִ ְתר ֹו ח ְֹתנ ֹו כֹהֵ ן ִמ ְדיָן וַיִ נְ הַ ג אֶׁ ת-הַ צֹאן ַאחַ ר הַ ִּמ ְדבָּ ר וַ ָיבֹא
אֶׁ ל-הַ ר הָ אֱ ֹל ִקים ח ֵֹרבָּ ה .ב וַ י ֵָרא מַ לְ אַ ְך ה' אֵ לָיו ְבלַבַ ת-אֵ ש ִמּתוְֹך הַ ְסנֶׁה וַ י ְַרא וְ ִהנֵה
הַ ְסנֶׁה בֹעֵ ר בָ אֵ ש וְ הַ ְסנֶׁה אֵ ינֶׁנּו אֻ כָל .ג וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה ָאסֻ ָרה-נָא וְ אֶׁ ְראֶׁ ה אֶׁ ת-הַ מַ ְראֶׁ ה
הַ ָגדֹל הַ זֶׁ ה מַ ּדּועַ ֹלא-יִ ְבעַ ר הַ ְסנֶׁה .ד וַ י ְַרא ה' כִ י סָ ר לִ ְראוֹת וַ יִ ְק ָרא אֵ לָיו אֱ ֹל ִקים ִמּתוְֹך
הַ ְסנֶׁה וַ יֹאמֶׁ ר מ ֶֹׁשה מ ֶֹׁשה וַ יֹאמֶׁ ר ִהנֵנִ י .ה וַ יֹאמֶׁ ר ַאלִּ -ת ְק ַרב הֲ ֹלם ַשל-נְ עָ לֶׁיָך מֵ עַ ל ַרגְ לֶׁיָך
ָאביָך אֱ ֹלהֵ י
ַאדמַ ת-ק ֶֹׁדש הּוא .ו וַ יֹאמֶׁ ר ָאנֹכִ י אֱ ֹלהֵ י ִ
כִ י הַ מָ קוֹם אֲ ֶׁשר אַ ָּתה עוֹמֵ ד עָ לָיו ְ
ַאב ָרהָ ם אֱ ֹלהֵ י יִ ְצחָ ק וֵ אֹלהֵ י ַי ֲעקֹב וַ ַי ְס ֵּתר מ ֶֹׁשה פָ נָיו כִ י י ֵָרא מֵ הַ ִביט אֶׁ ל-הָ אֱ ֹל ִקים.
ְ
הפסוקים הנ"ל מתארים את המפגש הראשון של משה עם ה' ,ענו על השאלות הבאות:
 )1איפה משה ראה את הסנה בוער?
 )2האם בפסוק ג' משה מבין שה' מדבר איתו? מה הוא כן מבין?
 )3מה אומר הקב"ה למשה כאשר הוא מתקרב?
 )4מה עושה משה כאשר הוא מבין מי מדבר איתו?
 )5בפסוקים מודגשות שתי מילים ,מה משותף לשתי המילים הללו?
 )6למה לדעתכם בוחר ה' להתגלות למשה דווקא שם -במדבר?
 )7ציירו את המפגש עם ה' או את המחזה של הסנה.

קול דממה דקה...
הקב"ה מלמד את אליהו הנביא לימוד חשוב דרך המדבר.
קראו את הפסוקים .דרכם ננסה להבין גם אנחנו את הלימוד שה' מלמד את אליהו.
אליהו בורח מאיזבל ,כי היא נשבעת שאם היא תתפוס אותו היא תהרוג אותו .הוא בורח
למדבר ,הוא מיואש ורוצה למות אבל מלאך ה' מעיר אותו ומפציר בו לאכול.
קראו את הפסוקים וענו של השאלות.

ַארבָ עִ ים לַיְ לָה עַ ד הַ ר
ַארבָ עִ ים יוֹם וְ ְ
ח וַ י ָָקם וַ יֹאכַל וַ יִ ְש ֶּׁתה וַ ֵילְֶׁך ְבכֹחַ הָ אֲ כִ ילָה הַ ִהיא ְ
הָ אֱ ֹל ִקים ח ֵֹרב .ט וַ ָיבֹאָ -שם אֶׁ ל-הַ ְמעָ ָרה וַ ָילֶׁן ָשם וְ ִהנֵה ְדבַ ר-ה' אֵ לָיו ַויֹאמֶׁ ר ל ֹו מַ ה-לְ ָך
יתָך ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל אֶׁ ת-
ֵאתי ַלה' אֱ ֹל ֵקי ְצבָ אוֹת כִ י-עָ זְ בּו ְב ִר ְ
פֹ ה אֵ לִ יָהּו .י וַ יֹאמֶׁ ר ַקנֹא ִקנ ִ
נְביאֶׁ יָך הָ ְרגּו בֶׁ חָ ֶׁרב וָ ִאּוָ תֵ ר אֲ נִ י לְ בַ ִּדי וַ יְ בַ ְקשּו אֶׁ ת-נַפְ ִשי
ִמזְ ְבחֹתֶׁ יָך הָ ָרסּו וְ אֶׁ תִ -
לְ ַק ְח ָּתּה .יא וַ יֹאמֶׁ ר צֵ א וְ עָ מַ ְד ָּת בָ הָ ר לִ פְ נֵי ה' וְ ִהנֵה ה' עֹבֵ ר וְ רּוחַ גְ ד ֹולָה וְ חָ זָ ק ְמפָ ֵרק
ּומ ַשבֵ ר ְסלָעִ ים לִ פְ נֵי ה' ֹלא בָ רּוחַ ה' וְ ַאחַ ר הָ רּוחַ ַרעַ ׁש ֹלא בָ ַרעַ ש ה' .יב וְ ַאחַ ר
הָ ִרים ְ

הָ ַרעַ ש אֵ ׁש ֹלא בָ אֵ ש ה' וְ ַאחַ ר הָ אֵ ש קוֹל ְדמָּ מָּ ה דַ ָּקה .
 )1בפסוק ח' מצוינים כמה דברים שמזכירם לנו את מעמד הר סיני ,מהם הדברים?
 )2איפה אליהו ישן ?
 )3ה' שואל את אליהו למה אתה פה ,הסבירו מה עונה אליהו לה' על שאלתו?
 )4השלימו את הטבלה לפי הפסוקים:
אחד מכוחות הטבע:
רוח
רעש
אש
קול דממה דקה

זו דרך ה' :כן  /לא

 )5מה משותף לכוח הטבע של הדממה ולמדבר?
 )6למה לוקח ה' את אליהו למדבר ומלמד אותו על דממה?
 )7מה אפשר ללמוד מדממה?
משימה אישית:
רוב חיינו אנחנו משמיעים או שומעים רעשים ,כתבו סיפור על אדם שפתאום שמע את הדממה ,מה
זה עשה לו? איך הוא הרגיש?
האזינו לשיר של אהוד בנאיhttps://www.youtube.com/watch?v=dT7DZz7rpN8 -

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

וַ יִ ְסעּו מֵ ְרפִ ִידים וַ ָיבֹאּו ִמ ְדבַ ר ִסינַי וַ יַחֲ נּו בַ ִמ ְדבָ ר וַ יִ חַ ןָ -שם יִ ְש ָראֵ ל ֶׁנגֶׁד
הָ הָ ר .ג ּומ ֶֹׁשה עָ לָה אֶׁ ל-הָ אֱ ֹל ִקים וַ ִי ְק ָרא אֵ לָיו ה' ִמן-הָ הָ ר לֵאמֹר כֹה תֹאמַ ר לְ בֵ ית
יתי לְ ִמ ְצ ָריִ ם ָואֶׁ ָשא אֶׁ ְתכֶׁם
ַי ֲעקֹב וְ תַ גֵיד לִ ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל .ד אַ ֶּׁתם ְר ִאיתֶׁ ם אֲ שֶׁ ר עָ ִש ִ
ּושמַ ְר ֶּׁתם
עַ ל-כַנְ פֵ י נְשָ ִרים וָ ָאבִ א אֶׁ ְתכֶׁם אֵ לָי .ה וְ עַ ָּתה ִאםָ -שמוֹעַ ִּת ְש ְמעּו בְ קֹלִ י ְ
ָארץ .ו וְ אַ ֶּׁתם ִּת ְהיּו-לִ י
יתי וִ ְהיִיתֶׁ ם לִ י ְסגֻלָה ִמכָל-הָ עַ ִמים כִ י-לִ י כָל-הָ ֶׁ
אֶׁ תְ -ב ִר ִ
מַ ְמ ֶׁלכֶׁת כֹהֲ נִ ים וְ גוֹי ָקדוֹש אֵ לֶׁה הַ ְּדבָ ִרים אֲ שֶׁ ר ְּת ַדבֵ ר אֶׁ לְ -בנֵי יִ ְש ָראֵ ל .ז וַ ָי ֹבא
מ ֶֹׁשה וַ י ְִק ָרא לְ זִ ְקנֵי הָ עָ ם וַ י ֶָׁשם לִ פְ נֵיהֶׁ ם אֵ ת כָל-הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶׁה אֲ שֶׁ ר ִצּוָ הּו
ֹאמרּו כֹל אֲ ֶׁשרִּ -דבֶׁ ר ה' ַנעֲשֶׁ ה וַ י ֶָׁשב מֹשֶׁ ה אֶׁ תִּ -ד ְב ֵרי
ה' .ח וַ ַיעֲנּו כָל-הָ עָ ם י ְַח ָּדו וַ י ְ
הָ עָ ם אֶׁ ל-ה'.
 )1איפה מקבלים עם ישראל את התורה? (פס' ב')
 )2מה התנאי שמציב ה' לבני ישראל? (פס' ה-ו')
 )3מה בוחרים בני ישראל? (פס' ח')
 )4למה לדעתכם מקבלים בני ישראל את התורה דווקא במדבר?

משימה:
 .1חפשו ציור שמתאר את מתן תורה בהר סיני.
מה אתם יכולים ללמוד מציור זה?
האם הוא נותן לכם הבנה חדשה על המדבר?
צלמו את הציור או העתיקו אותו ותלו אותו בכיתה .הוסיפו ליד הציור כמה מילים שמתארות את מה
שלמדתם ממנו.

