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טובה של     ארץ ישראל
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר עָבְַרנּו בָּה לָתּור אָֹתּה      טֹובָה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד  )במדבר יד, ז(

משה  המרגלים.  מעשה  מובא  לך”  “שלח  בפרשת 

שולח בדבר ה’ משלחת של שנים עשר מרגלים, נציגי 

שבטי ישראל, לתור את הארץ. על המשלחת מוטלות 

יושבי  של  כוחם  מה  לבדוק  האחת,  משימות:  שתי 

הארץ )מבחינה ביטחונית(, והשנייה, לבדוק את טיב 

הארץ עצמה.

ישראל  למחנה  המרגלים  שבים  יום,  ארבעים  לאחר 

ומספרים שהארץ באמת זבת חלב ודבש ואף מראים 

עשרה  אולם,  עימם.  שהביאו  הגדולים  מפירותיה 

מרגלים ממשיכים ואומרים שלדעתם לא יצליחו ישראל לכבוש את הארץ בשל עוצמת העמים 

המתגוררים בה. שני המרגלים האחרים, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, מתנגדים לפרשנות של 

חבריהם, מדברים בשבחה של הארץ ומוסיפים: “ה’ ִאָּתנּו – ַאל ִּתיָרֻאם!” )במדבר יד, ט(.

ת
נו

גנ
ל

טוּב הארץ
ָלתּור  ָבּה  ָעַבְרנּו  ֲאֶשׁר  “ָהָאֶרץ  וָכֵלב, האומרים:  יהושע  אנו נתמקד בנקודת המבט החיובית של 

ֹאָתּה – טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד” )שם שם, ז(.

במה הארץ טובה מאוד מאוד? מה לדעתכם טוב בארץ ישראל?
אפשר לדבר על טוב הארץ במגוון הקשרים, כמו: תנובת הארץ, נופים, אנשים טובים...

מומלץ להשתמש במפת ארץ ישראל שבגן. אפשר 

הדברים  של  צילומים  או  ציורים  המפה  על  להניח 

הטובים הנמצאים בארצנו.

בה  שהלכו  הדרך  את  הילדים  עם  לשחזר  מומלץ 

כב:  פסוק  את  להם  להקריא  אפשר  המרגלים. 

“ַוַיֲּעלּו ַבֶנֶּגב ַוָיֹּבא ַעד ֶחְברֹון...”, לחפש עימם את הנגב 

ואת חברון, וממש לצעוד בעקבותיהם על המפה...

שלח לך     ·     נשא    ·     
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פרשה על המפה
טוב  את  לצייר  נוכל  שבת  לקראת 

יוכל  הילד  הארץ.  מפת  על  הארץ 

ערים  חיים,  ובעלי  צמחים  לצייר 

וכבישים וכן הלאה. אפשר גם לתת 

מתאימות  תמונות  לגזור  לילדים 

ולהדביקן על המפה.

המצויר  המעמד  באמצעות 

יוכלו  השבת  שולחן  את  שיעטר 

הילדים לחלוק את חוויות הלמידה 

בני  עם  מהגן  המשמעותית 

המשפחה.

טובה של     ארץ ישראל
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר עָבְַרנּו בָּה לָתּור אָֹתּה      טֹובָה ָהָאֶרץ ְמאֹד ְמאֹד  )במדבר יד, ז(

ישראל  ארץ  של  טוּבה 
באומנות

ובסרטונים  בתמונות  להיעזר  כדאי 

כן,  כמו  הארץ.  נופי  את  המראים 

של  יצירות  לילדים  להראות  אפשר 

ציירים, כמו: נחום גוטמן, ציונה תג’ר 

לבטא  הטיבו  אשר  רובין,  וראובן 

בציוריהם את יופייה של ארץ ישראל 

ואת פירותיה.

סיפור “מעשה העז”
טובה  את  ומשבחים  מתארים  וחז”ל  התורה 

של ארץ ישראל. הסופר ש”י עגנון כתב סיפור 

הארץ  טוב  את  המתאר  העז”  “מעשה  בשם: 

באופן כסוף ומתוק. מסופר בו על נער יהודי 

מיוחדת  מערה  שמצאה  עז  בעקבות  ההולך 

ודרכה היא מגיעה באורח פלא מפולין לארץ 

במהלך  הסיפור  את  לספר  מומלץ  ישראל. 

השבוע. כדאי להשמיט את הסיום העגום של 

הסיפור!

 סיפור
 מעשה העז

שיר וריקוד ארץ 
זבת חלב ודבש

שלח לך     ·     נשא    ·     

של  טוּבה  את  לפרסם 
הארץ

מכתב  לכתוב  לילדים  להציע  אפשר 

ולספר  לארץ  בחוץ  הגרים  גן  לילדי 

ישראל  ארץ  של  טובה  על  להם 

בצירוף ציורים של נופי הארץ, הצומח, 

האנשים הגרים בה וכדומה.

פרשת שלח לך

פרשת שלח לך
הורים יקרים!

“ ָהָאֶרץ ֲאׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה – טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד” )במדבר יד, ז(

השבת אנו קוראים את פרשת “שלח לך”. בני ישראל מתוודעים לראשונה לארץ ששמעו עליה כה רבות. משה שולח שנים 

עשר מרגלים לארץ ומטיל עליהם שתי משימות: האחת, לבדוק מה כוחם של יושבי הארץ )מבחינה ביטחונית(, והשנייה, 

לבדוק את טיב הארץ עצמה.

לאחר ארבעים יום שבים המרגלים ומספרים שהארץ באמת זבת חלב ודבש ומראים פירות גדולים שהביאו ממנה. אולם, 

עשרה מהמרגלים ממשיכים ואומרים שלדעתם, לא יצליחו בני ישראל לכבוש את הארץ כי העמים היושבים בה חזקים 

מאוד.

כלב בן יפונה ויהושע בן נון, שני המרגלים הנוספים, מתנגדים לדברי חבריהם. הם מדברים בשבחה של הארץ ומוסיפים: 

“ה’ ִאּתנּו, ַאל ּתיָרֻאם!”. בגן התמקדנו בנקודת מבטם ובאמירתם: “ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה – טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד 

ְמֹאד!”.

העיסוק במפת הארץ שבגן אהוב וחביב על הילדים ואף מחזק את אהבתם לארץ. הילדים שמחו לספר מה טוב בארץ 

ישראל ומה הם אוהבים בה. לאחר מכן ציירו הילדים את טּובה של הארץ על מפת הארץ והביאו אותה הביתה.

יהי רצון שנראה תמיד את טּובה של הארץ ונשמח לקום ולהתהלך בה בתרמיל ובמקל...

שבת שלום!


