
 
 

 נחישות אומץ לב,

 המצב  ואחריות על

 מצאנו כל אלה 

 בנחשון בן עמינדב

 

 בס"ד

  / מירב מגני" בשלח"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 לוקח אחריות על המצב - נחשון בן עמינדב

 בפחד נורא.הנתונים בני ישראל  מספרת התורה על בפרשתנו

 אחריהם.  פיםם רודוריהם המצרימולם הים ומאח

 כתבו בלשונכם. מה עושים בני ישראל? 

י" ֵֽ יב ַוִיְשאּוּ֩ ְבנ  ה ִהְקִרִ֑ ל ֶאתִיְשר   ּוַפְרע ֹ֖ ִים א ֵ֨ ֵּ֥ה ִמְצַרַ֣ ם ְוִהנ  יֶהֶ֜ ינ  ֵֽ ד  ע  יְראּוּ֙ ְמא ֹ֔ ם ַוִיֵֽ יֶהֶ֗ ֲחר  ַע ַאֵֽ ַ֣ ס  נ 

י ֵֽ ּו ְבנ  ל ֶאל ַוִיְצֲעקֵּ֥ ֹ֖ א   ה'" )י"ד, י'(. ִיְשר 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 מהי תגובת ה'? 

אֶמר " ה ֶאל ה'ַוי ֹּ֤ י ַמה :מֶשֹ֔ ִ֑ ל  ק א  ר ֶאל ?ִתְצַעֹ֖ ֵּ֥ י ַדב  ֵֽ עּו ְבנ  ֵֽ ל ְוִיס  ֹ֖ א   )י"ד, ט"ו(  "ִיְשר 

_______________________________________________________  

 כיצד ייסעו אל תוך הים? 

 )מובא בעיבוד קל(: מספר המדרש

 

 

 

 

 

 

 

 וכחו השבטים לפי דעת רבי יהודה?על מה התו  

  ?מי הציל את המצב 

  ?למה זכה 

 

בו מי היה נחשון ומי קראו את הפסוקים הבאים וכת

 :היה מצאצאיו

ֶרץ, ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת ֶחְצרֹון. ְוֶחְצרֹון " ֶלה תֹוְלדֹות פ  ְוא 

ם הֹוִליד ֶאת ם, ְור  ב הֹוִליד ֶאת ר  ב הֹוִליד  .ַעִמינ ד  ְוַעִמינ ד 

ה הֹוִליד ֶאת ְוַנְחשֹון ,ַנְחשֹון ֶאת ַעז הֹוִליד ֶאת. ַשְלמ  ַעז, ּוב  ד ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת ב  ד הֹוִליד ֶאת . עֹוב  ב  ְוע 

ִוד י, ְוִיַשי הֹוִליד ֶאת ד   ."ִיש 

 

 :זה עם זה. זה אומר )מתווכחים( מנצחים כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים :אמר רבי יהודה

ונוטלין עצה  . מתוך שהיו עומדין"אין אני יורד תחילה לים: "וזה אומר ",אין אני יורד תחילה לים"

ְך .וירד לים תחילה נחשון בן עמינדב קפץ ,אלו באלו ל,  ְלִפיכ  א  ה ְבִיְשר  ל  ה ַלֲעשֹות ֶמְמש  ה ְיהּוד  כ  ז 

ְית   ְדשֹוֶשֶנֱאַמר: "ה  ה ְלק  יו" ,ה ְיהּוד  ל ַמְמְשלֹות  א    (.', בד"תהילים קי) ִיְשר 

 

  

 שאלת אתגר מתוך הפרשה:

.אנחנו לא משולשים וגם לא מחולקים. 1

 מי אנחנו? .אנחנו המצטיינים שבחיילים

. קריאה היסטורית אותה קראו מול 2

ה הכוונה?  ִמְצרים וגם מול היוונים. ְלמ   ה 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%91_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_(%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA)
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t26b4.htm


 
 

 נחישות אומץ לב,

 המצב  ואחריות על

 מצאנו כל אלה 

 בנחשון בן עמינדב

 

 ? "זכה לממשלה"למה הכוונה שנחשון  :הסבירו

 

 השלימו: 

 הכהן היה משבט _____. נחשון שהיה אחיה של אלישבע אשת ____

 אחריות ו______. לב, אמונה ב___,  בשעת צרה הוא גילה ____

 ולדורות _____ בן דוד. מלך ישראל  כה אותו שממנו יצא ____מעשה זה זי

 / אהרון  ה'/ ד / דו אומץ/  מנהיגות / / יהודה משיחתרמילון: 

 

 לשבת דבר תורה

ישראל יצאו ממצרים, הם מצאו את עצמם עומדים -שבעה ימים לאחר שבני

אחוריהם. בורא העולם אמר למשה מול ים סוער לפניהם, וצבא מצרים מ

אולם השבטים  ,ישראל ויסעו!" הפקודה ניתנה להתקדם-"דבר אל בני :נורב

נשיא שבט  ברגעים אלו התגלה אומץ ליבו של נחשוןחוששים להיכנס אל תוך הים הסוער. 

. נחשון לוקח אחריות על המצב וקופץ לים. חז"ל מלמדים מסירותו לרצון הבוראויהודה 

עיניהם המשתאות של בני ישראל.  ה שהמים הגיעו לצווארו נקרע הים, מולשבשע  

ממנו נולד ת ממשיכים הלאה עם זרעו של נחשון. האחריות ומסירות הנפש, האומץ והמנהיגו

 דוד המלך וממנו יצא בקרוב בימנו משיח בן דוד.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכת 'המוציא' על 'לחם ִמְשֶנה' -מצווה בפרשה 

נס ירידת המן. כל  –בפרשת השבוע אנו קוראים על אחד הניסים הגדולים שהתרחשו לבני ישראל במדבר 

יום הוריד ה' 'לחם מן השמים' עבור בני ישראל. כל יום ירדה מנה אחת לכל אחד וביום שישי התברך המן 

להניח על  –קבעו חכמים בגמרא לברך בשבת על 'לחם ִמְשֶנה'  מצא בו מנה כפולה עבורו. זכר לכךוכל אחד 

 חלות מלמעלה כמו המן.השולחן לסעודות השבת שתי חלות. בנוסף יש לכסות את ה

 

 קיום השבועה -מידה בפרשה 

. בתוך כך משבחת התורה התורה מתארת בתחילת הפרשה כיצד בני ישראל מתארגנים להליכה במדבר

ת שנים מאז השביע נו אשר לוקח איתו ביציאת מצרים את ארונו של יוסף הצדיק. עברו מאואת משה רב

צרים(. כדי לסגור את המעגל ולהראות שאין שום כוונה והעליתם את עצמותי מזה" )ממיוסף את אחיו "

 לבני ישראל לשוב למצרים, מקיים משה את ההבטחה ולא שוכח לקחת איתו את יוסף.   

 

 

 "מורשת מנחם" גבעת שמואלחידות וחידודים / הרב הראל זילברנגל, רב בית הספר 

 

 
 הידעת? 

במהלך הדורות הפך נחשון 

לסמל המייצג ראשוניות 

שם נחשון נטבע -והעזה. על

המושג "קפיצה נחשונית", 

. מכאן פיצה נועזתכתיאור לק

 ,"מבצע נחשוןגם שמו של "

המבצע לפריצת הדרך 

מלחמת הנצורה ב ירושליםל

  ד.ועו השחרור

 
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2_%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8


 
 

 נחישות אומץ לב,
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 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 ז(י" ,ג"י)"ויהי ______ פרעה את העם"  .א

 א(.כ" ,ג)י" הדרך" ____ ַלנחותם  "וה' הולך לפניהם יומם ______ .ב

 א(כ" ,ג" )י"____ להאיר להם ללכת יומם ולילה  _______ ולילה" .ג

_______, ובני ישראל יוצאים   מלך מצרים וירדוף אחרי _____ "ויחזק ה' את לב _______ .ד

 ח'(. ,ד" )י"_______   _____

 ב(., כ"ד)י"" מימינם ומשמאלם _______, והמים להם _______ "ַוי בואו בני ישראל בתוך _____  .ה

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 מלחמהאיש                  דרך         

 יד                    ושליו         

ם                 משה          ומשמ אל 

 רמה                 עמוד        

ף                      ה'          ת 

 המדבר        מימינם              

 האש                 עמוד        

 ובני ישראל                 מרים        

 הענן                    מן         

 

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

  ל'א( ,ד"י) שעשה להם ה'בני ישראל רואים את התשועה הגדולה  .א

____________________________________________ 

 ז()ט"ו, כ" שומעים לשיר איתה לה' ולהודות לומרים קוראת ל .ב

_____________________________________________  

 ו()ט"ז, ט" בני ישראל ראו דבר דק המונח על קרקע המדבר ולא ידעו מה הוא .ג

_________________________________________________ 

 

 המשפטים הבאיםמה נכון? כתבן נכון או לא נכון לגבי 

 _____ -ני ישראל דרך המדבר הקב"ה הוליך את ב .א

ה' מצווה את משה להשיב את בני ישראל עד מקום  .ב

 _______ -הנקרא 'פי החירֹות'  

מרכבות לרדוף אחרי בני  100פרעה לוקח איתו  .ג

 _________ -ישראל 

הים נבקע רק לאחר שבני ישראל נכנסו ממש לתוכו   .ד

- ________ 

 _______ -במחולות ִעם חצוצרה ונבל  יצאה מרים .ה

יִלם .ו  100שם היו  -לאחר ים סוף הגיעו בני ישראל לא 

ינות מים    __________ -ע 

 __________ -יהושע נלחם וניצח את עמלק  .ז


