
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ן" ְרְמָיהּו ּבֶּ ְבֵרי יִּ ן-ּדִּ הּו מִּ ּיָ ְלקִּ ן:-חִּ ְנָימִּ ץ ּבִּ רֶּ אֶּ ֲעָנתֹות ּבְ ר ּבַ ֶּ ים ֲאש   "ַהּכֲהנִּ

 

 (שאול טשרניחובסקי )מתוך שיר של "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו"

 הנביא בדומה למשורר נובע מהנוף והסביבה בה גדל. עולם הדימויים של

 דימויים שניתן למצוא בנוף מולדתו של הנביא ירמיהו. תיאורים ובפסוקים 

 

ת גדולות או דעת ובחרו חמישה פסוקים לפחות, עיינו במפרשים )במקרא -משימה בזוגות : שעור הכנה לטיול

 מקרא( וכתבו במחברת הסבר לדימוי ומשמעותו בפסוקים. 

 יהיה עליכן להתבונן בנוף ולצלם תמונות מתאימות לפסוקים.: בטיול

 בשעורי נביא שיתקיימו בחדר מחשבים, ומה שלא תספיקו תסיימו בבית.: הכנת מצגת לאחר הטיול

עליכן להכין מצגת עם תמונות מהטיול, ופסוק מתאים לכל תמונה. לאחר כל תמונה הוסיפו שקופית עם הסבר 

 לפסוק. בהסבר הפסוק צריך להיות: 

  היעזרו בדעת מקרא( נושא הנבואה. –כותרת( 

  היעזרו בסיכום הנבואה בדעת מקרא(מתי ועל איזה רקע נאמרה?  –הרקע לנבואה( 

  ניתן למצוא הסברים גם באינטרנט. אך הקפידו  .המשל והנמשלאו  והדימוי ומשמעותהסבר

 לערוך את הכתוב בלשונכן ולכתוב בלשון שאתן מבינות. 

 )ישנם פסוקים בהם תיאור הטבע אינו משל. בפסוקים אלו התייחסו רק להסבר התיאור(

אינו ברשימה תקבלו אתן מוזמנות למצוא פסוקים אחרים בספר ירמיהו בהם יש תיאורי טבע. על פסוק ש*

 בונוס!

 : שבועיים לאחר הטיול כל זוג יקרין בפני הכתה את המצגת.הקרנת המצגת בכתה

 כאן. קישוריםניתן לראות בשהכינו תלמידות ***דוגמאות למצגות 
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  טבע ונוף בפסוקים מירמיהו

 רועים וצאן, מקורות מים, צמחים, סלעים, המדבר, הציפורים בסלעים.הנושאים: 

ַעִמי -ֶאת ָהרִעיםָהרִעים -ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַעל 'ָאַמר ה-הָלֵכן ּכ ב: 'ה-ְנֻאם צאן ַמְרִעיִתי-רִעים ְמַאְבִדים ּוְמִפִצים ֶאתהֹוי " א, כג פרק .1

םַוַתִדחּום  צאִני-ַאֶתם ֲהִפצֶתם ֶאת ת פֵקדאָתם ִהְנִני  ְוֹלא ְפַקְדתֶּ ם אֶּ ם ְנֻאם-ֲעֵליכֶּ  'ה -רַע ַמַעְלֵליכֶּ

ל"פרק נ',ו  .2 ם ִהְתעּום ָהִרים ׁשֹוְבבּום ֵמַהר אֶּ  ":ָׁשְכחּו ִרְבָצם ִגְבָעה ָהָלכּו-צאן אְבדֹות ָהיּו ַעִמי רֵעיהֶּ

  ְמקוֹר ַמִים ַחִיים ַלְחֹצב ָלֶהם ֹבארוֹת בֹאֹרת ִנְשָבִרים ֲאֶשר ֹלא ָיִכלּו ַהָמִיםיג( ִּכי ְׁשַתִים ָרעֹות ָעָשה ַעִמי ֹאִתי ָעְזבּו ירמיהו ב  ) .3

יָה ֻאְמְללּו ָקְדרּו ָלָארֶּ ירמיהו יד  ) .4 ל ִיְרְמָיהּו ַעל ִדְבֵרי ַהַבָצרֹות: )ב( ָאְבָלה ְיהּוָדה ּוְׁשָערֶּ ר ָהָיה ְדַבר ה' אֶּ  ץ ְוִצְוַחת ְירּוָׁשַלם א( ֲאׁשֶּ

ם  ם ָׁשְלחּו ְצִעוֵריהֶּ ם\ָעָלָתה: )ג( ְוַאִדֵריהֶּ ִבים ֹלא ָמְצאּו ַמִים { ַלָמִים \}ְצִעיֵריהֶּ ם ֵריָקם בׁשּו ְוָהְכְלמּו ְוָחפּו ֹראָׁשם: ָבאּו ַעל גֵּ  ָׁשבּו ְכֵליהֶּ

ר ִיְבַטח ָבָאָדם ְוָשם ָבָשר ְזרעֹו ּו 'ּכה ָאַמר הה  פרק יז .5 ר ֲאׁשֶּ בֶּ ה ִּכי ְכַעְרָער ָבֲעָרָבהָיסּור ִלבֹו: ו ְוָהָיה ' ה -ִמןָארּור ַהגֶּ ָיבֹוא -ְוֹלא ִיְראֶּ

רֶּ ץ ְמֵלָחה ְוֹלא ֵתֵׁשב:  טֹוב ְוָׁשַכן ֲחֵרִרים ַבִמְדָבר אֶּ

ר ִיְבַטח ַבה ָברּוךז , פרק יז .6 ר ֲאׁשֶּ בֶּ ץ ָשתּול ַעלִמְבַטחֹו: ח ְוָהָיה  'ְוָהָיה ה 'ַהגֶּ ה ִּכייּוַבל ְיַשַלח ָשָרָשיו -ַמִים ְוַעל-ְכעֵּ ָיבא ֹחם -ְוֹלא ִיְראֶּ

ִרי: ת ֹלא ִיְדָאג ְוֹלא ָיִמיׁש ֵמֲעשֹות פֶּ  ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן ּוִבְׁשַנת ַבצרֶּ

ת דפרק י"ג,  .7 ר ַעל-ַקח אֶּ ר ָקִניָת ֲאׁשֶּ  ַהָסַלע:ְפָרָתה ְוָטְמנֵּהּו ָשם ִבְנִקיק ְוקּום ֵלְך  ָמְתנֶּיָך-ָהֵאזֹור ֲאׁשֶּ

ד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ' ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלם ֵלאמר ּכה ָאַמר ה -ֵאַלי ֵלאמר: ב ָהֹלְך ְוָקָראתָ  'ה -ַוְיִהי ְדַבר אפרק ב', " .8 סֶּ ָזַכְרִתי ָלְך חֶּ

ְכֵתְך ַאֲחַרי רֶּ ץ ֹלא ְזרּוָעה:  לֶּ  ַבִמְדָבר ְבאֶּ

רֶּ ץ ִמְצָרִים ַהמֹוִליְך אָתנּו  'הָאְמרּו ַאֵיה  ו ְוֹלאפרק ב',  .9 -ַבִמְדָבר ְבֶאֶרץ ֲעָרָבה ְושּוָחה ְבֶאֶרץ ִצָיה ְוַצְלָמֶות ְבֶאֶרץ ֹלאַהַמֲעלֶּה אָתנּו ֵמאֶּ

 ָיַשב ָאָדם ָשם:-ְוֹלא ָעַבר ָבּה ִאיש

ַלע ֹיְׁשֵבי מֹוָאב ִוְהיּו פרק מח,  .11 י ִפי ָפַחתְכיכח ִעְזבּו ָעִרים ְוִׁשְכנּו ַבסֶּ ן ְבֶעְברֵּ ה ְמֹאד ָגְבֹהו ּוְגאֹוֹנו וָֹנה ְתַקנֵּ : )כט( ָׁשַמְענּו ְגאֹון מֹוָאב ֵגאֶּ

 ְוַגֲאָוֹתו ְוֻרם ִלֹבו:

ָך  טזפרק מט,  .11 י ַהֶסַלעִתְפַלְצְתָך ִהִשיא ראָתְך ְזדֹון ִלבֶּ ר ִקנֶָּך ִמָשם אוִריְדָך ְנֻאםְגִביַה ּכַ תַ  -ִגְבָעה ִּכי תְפִשי ְמרֹום שְכִני ְבַחְגוֵּ  : 'ה -נֶּׁשֶּ

 

 

מוזמנות לדפדף בספר ירמיהו  

ולהציע עוד פסוקים המתייחסים 

 !לנוף מולדתו של הנביא


