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 בס"ד

 / מירב מגני "שלח לך"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 ץ ישראל ראתרים את המרגלים  .1

 התבוננו בפסוקים המתארים מה ראו:    .הבה נצטרף למרגלים

ְברֹון" .1 ב ַויָּבֹא ַעד חֶּ ֲענָּק ,ַוַיֲעלּו ַבנֶּגֶּ י הָּ ַשי ְוַתְלַמי ְיִלידֵׁ ן שֵׁ ם ֲאִחימָּ  ".ְושָּ

ְשֹכל ַוִיכְ " .2 ֹבאּו ַעד ַנַחל אֶּ ֻאהּו ַויָּ ד ַוִישָּ חָּ ְשכֹול ֲענִָּבים אֶּ ה ְואֶּ ם ְזמֹורָּ ְרתּו ִמשָּ

ִנים ִרֹּמִנים ּוִמן ַהְתאֵׁ  ".ַבּמֹוט ִבְשנִָּים ּוִמן הָּ

  ?כיצד מפרשים המרגלים את מה שראו :קראו את דברי רש"י וענו

 

 

 

 

  כיצד אתם הייתם מפרשים את מה שראו?

 

מראים את הפירות  חוזרים המרגליםכעבור ארבעים יום  .2

   ..., אבלומודים שזוהי ארץ זבת חלב ודבש

ץ" .1 רֶּ אָּ ב בָּ ם ַהישֵׁ עָּ ס ִכי ַעז הָּ פֶּ   "אֶּ

ִרים ְבֻצרֹות ְגֹדֹלת ְמֹאד" .2 עָּ  "ְוהֶּ

ם" .3 ִאינּו שָּ ֲענָּק רָּ י הָּ  "ְוַגם ְיִלדֵׁ

ב" .4 ץ ַהנֶּגֶּ רֶּ ב ְבאֶּ ק יֹושֵׁ לֵׁ   "ֲעמָּ

ב" .5 ֱאֹמִרי יֹושֵׁ ר ְוַהִחִתי ְוַהְיבּוִסי ְוהָּ הָּ   "בָּ

ן" .6 ב ַעל ַהיָּם ְוַעל ַיד ַהַיְרדֵׁ     "ְוַהְכַנֲעִני יֹושֵׁ

נּו" .7 ק הּוא ִמּמֶּ זָּ ם ִכי חָּ עָּ ל הָּ   "לֹא נּוַכל ַלֲעלֹות אֶּ

יהָּ ִהוא" .8 ת יֹוְשבֶּ לֶּ ץ ֹאכֶּ רֶּ ּה אֶּ תּור ֹאתָּ ּה לָּ ַבְרנּו בָּ ר עָּ ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ  "הָּ

י מִ " .9 ּה ַאְנשֵׁ ִאינּו ְבתֹוכָּ ר רָּ ם ֲאשֶּ עָּ ל הָּ  "דֹותְוכָּ

י ֲענָּק ִמן ַהְנִפִלים" .10 ת ַהְנִפיִלים ְבנֵׁ ִאינּו אֶּ ם רָּ ַוְנִהי  ,ְושָּ

ם ינֵׁיהֶּ ִיינּו ְבעֵׁ ן הָּ ִבים ְוכֵׁ ינֵׁינּו ַכֲחגָּ  ".ְבעֵׁ

 המשפטים המתארים מה ראו המרגלים.הקיפו בעיגול את 

מה  ?יםיאיני יודע שהוא בשנ "וישאוהו במוט"ממשמע שנאמר : יםיוישאהו במוט בשנ"

שמונה נטלו אשכול, אחד נטל תאנה ואחד  ?בשני מוטות. הא כיצד "?יםיבשנ"תלמוד לומר 

בה נתכוונו, כשם שפריה ייהושע וכלב לא נטלו כלום, לפי שכל עצמם להוציא ד .מוןיר

 .משונה כך עמה משונה

 
 ארץ אוכלת יושביה 

בכל מקום " המרגלים: אמרו

שעברנו מצאנום קוברי 

 הם לא הבינו  "...מתים

הקב"ה עשה לטובה כדי ש

באבלם )להעסיקם( לטרדם 

)ישימו לב( ולא יתנו לב 

  למרגלים. 

 
 

 
   - מה דעתכם

ערים בצורות מלמדות על 
חוזק האויב או על 

 חולשתו? 
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 את המשפטים המתארים את המסקנות אליהם הגיעו.  הדגישו בצבע

 ים המתארות את הרגשתם מול הכנענים. מתחו קו על המיל

  

 _________________יהם? השתלטה עלהרגשה איזו  :מתוך עיון בדברי המרגלים כתבו

 _________________מהי הדרך להתמודד עם הרגשה זו? 

 

 השלימו בעזרת התרמילון: 

היבש מהסלע  ____, ל____המרגלים שהיו רגילים לניסים גדולים ב

שכשיגיעו ידעו  ,עליהם___ עמוד אש שמגן וללענן ו ,יםישמהמ____ ול

על עמו  _____. בטעותם חשבו שגם השגחת ____אל הארץ יפסקו ה

שיישארו חסרי  גדול מילא את ליבם ____תיפסק עם הכניסה לארץ ו

מתבוננים כשמוציאים את ה' מהתמונה ו. מול האויבים החזקים _____

   פחד על האדם. במציאות בלי ____ משתלט

/ ה' / הגנה  / אוכל מדבר/  אמונה/  / ניסים שומר)

 ( / פחד  / מים

 

 

 !  מי שמאמין לא מפחד

מיליוני  220 -במדינת ישראל היא מדינה קטנטנה. אנו מוקפים 

ערבים)!( ורבים מהם שואפים להביא להשמדתה הסופית של המדינה 

לנו שום אין  –שלנו. אם נסתכל על המציאות רק בעיניים מציאותיות 

נכניס את הקב"ה סיבה לצפות שנצליח לשרוד פה... אלא אם כן 

ל. ועם ישראל כבר ראה והבין שהקב"ה מסוגל לעשות הכלתמונה. 

כאשר צבא ההגנה לישראל הצליח להביס את כל שאר הצבאות של 

עזרה מדובר בששת הימים, היה ברור לכולנו שארצות ערב במלחמת 

 .יכוי הגיוני להצליחאלוקית, משום שלא היה שום ס

כי ה' משגיח על עמו  ,עלינו להתחזק באמונה ולגרש מאיתנו כל פחד

 ומגן עלינו לנצח. 

 

 

 

 
  :שימו לב

משה חשש שהמרגלים 

ישכחו את ה' לכן הכניס 

לשמו של הושע את האות 

משמעות השם כעת היא  .י'

בון הלב אך לדאה' יושיע. 

המרגלים לא הושפעו 

וחברו כלב  מיהושע

"עלה נעלה כי יכול  שאמרו:

  נוכל לה". 

 
 

 
 הידעת? 

עשר המרגלים -סיפור שנים

שעה באב. אירע בתאריך ת

 כמה מאות שנים לאחר מכן

התרחש מאורע טראגי 

 –אריך נוסף באותו הת

חורבן בית המקדש 

הראשון. כעבור חמש מאות 

ב נחר שנים נוספות

בתאריך הזה גם בית 

המקדש השני. למרבה 

הצער, מדובר במעגל 

אנו כש -שחוזר על עצמו 

מאבדים את החיבור 

מתרחשת  - לקב"ה

כדי לצאת . פורענות

מהמעגל אנו נדרשים  

לזכור שה'  ,להוסיף אמונה

  איתנו ולא לפחד.
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 ": שלחדבר תורה לשבת פרשת "

 בפרשתנו נשלחים המרגלים לתור את הארץ לפני הכניסה אליה. 

עשרת המרגלים פוגשים בה ענקים ופירות משונים, רואים ערים בצורות והלוויות 

מיומיות ומקבלים 'ברכיים כושלות'. הם טועים לחשוב שיחד עם ניסי המדבר, מים יו

עם  -מסלע יבש, אוכל משמים והגנה צמודה של עמוד אש וענני כבוד שייעלמו 

הכניסה לארץ תעלם גם ההשגחה האלוקית. פחד גדול ממלא אותם. מתוך הפחד הם 

ם הקבורה כדי שלא יגלו נוטים לפרש את הטובה שעשה עימם ה' בעיסוק האויב ע

הם  -כתכונה רעה של הארץ. את הערים הבצורות המלמדות על חולשה  -אותם 

 מפרשים כחוזק של האויב ומרפים את ידי העם. 

מתוך מקרה מצער זה נלמד לימנו אנו: מה שמחזיק אותנו כאן, מדינה קטנה בין 

השגחת ה' הטובה הוא לא כוחנו הצבאי, אלא  -מיליוני ערבים הרוצים בהשמדתנו 

 עלינו.

 

 מוריה שטרן, צוות כתיבה חמ"ד יסודיחידות וחידודים / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלה הפרשת – בפרשה מצווה

 המקדש שבית בזמן לה'. אותו ולהקדיש מהבצק קטן חלק לקחת ומרכל העיסה, מן חלה להפריש אנו מצווים בפרשה

 הוא למצווה הטעם לפח. זורקים או ושורפים שקיות בשתי זה את עוטפים כיום לכהנים. זה את מביאים היו קיים היה

 מקור מי לזכור רגע עוצרים אנו הבצק את אופים שאנו לפני אז האוכל. הפרנסה, התבואה, יתברך, מה' שבכל לזכור

 להודות. ולמי הכל

 נקודת מבט - מידה בפרשה

 ושני אחד, משהו ראו מרגלים עשרה זאת ובכל זמן, באותו מקומות באותם היו הם למשימה. יצאו מרגלים 12

 הביטו הארץ, על טוב יברושד וכלב, יהושע זונה. מבט מנקודת הביט אחד כל  כייטו כיצד? אחר. משהו ראו מרגלים

 הביטו האחרים המרגלים עשרת לאירועים. טובה פרשנות ונתנו חיובי במבט הסתכלו ואמונה, ביטחון של בעיניים

 40 בן נדודים מסע של העונש כל בעצם העם. שאר את עימם והחלישו שלילי פירוש נתנו ופחד, חולשה של במבט

 שלם. עם אחריהם סחפוש הללו, האנשים עשרת בגלל היה במדבר שנה
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 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

ם" .א ת ּוְרִאיתֶּ ת ִהוא; ַמה ______ אֶּ ב _____ ְואֶּ יהָּ  ַהֹישֵׁ לֶּ ה ____, ִאם הּוא _____ ,_____ הּוא _____ עָּ  ּומָּ

ץ רֶּ אָּ ר הָּ ּה _____ הּוא ֲאשֶּ ה ;_____ ִאם ִהוא _____ בָּ ִרים, ּומָּ עָּ ר הֶּ ב הּוא ֲאשֶּ נָּה יֹושֵׁ הֵׁ  ִאם ________ בָּ

ה ________, ץ ּומָּ רֶּ אָּ ּה ֲהיֵׁש ,_____ ִאם ִהוא _______ הָּ ם ַאִין, ִאם ____ בָּ ם ְוִהְתַחַזְקתֶּ  ______ ּוְלַקְחתֶּ

ִמים ;_______ י, ְוַהיָּ י ְימֵׁ  כ'(.-י"ח )י"ג, "ֲענִָּבים ִבכּורֵׁ

ב ַוַיַהס" .ב לֵׁ ת כָּ ם אֶּ עָּ ל הָּ ה; אֶּ ר ֹמשֶּ ּה ְויַָּרְשנּו ______ _____ ַויֹאמֶּ ּה ______ _____ ִכי ֹאתָּ  ל'( )י"ג, "לָּ

ְך "ה' .ג רֶּ א ____, ְוַרב _____ אֶּ ֹון ֹנשֵׁ ה _____ עָּ ה לֹא ְוַנקֵׁ ד ,ְיַנקֶּ ִשים ַעל ,_____ ַעל ____ ֲעֹון ֹפקֵׁ  ְוַעל ִשלֵׁ

ִעים ר ...ִרבֵׁ  כ'(-י"ח )י"ד, ______" ______ ה' ַויֹאמֶּ

 הפרשה בלשון הבאים המשפטים את בוכת – הפרשה בלשון

 ב'( )י"ג, שבט מכל אחד נציג ישראל,-ארץ את לבדוק מרגלים לשלוח משה את מצווה ה' .א

.______________________________________________________________________ 

 כ"ח( )י"ג, ענקים שם ויש מבוצרות הערים חזק, עם יושב בארץ .ב

____________________.__________________________________________________ 

 ז'( )י"ד, טובה ארץ היא ישראל ארץ .ג

._______________________________________________________________________ 

 כ"ד( )י"ד, עליה ילחם וזרעו ישראל וארץ להיכנס יזכה יפונה בן כלב .ד

___________________________________.____________________________________ 

 נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים ומה נכון? כתב

 לא / נכון – וצפונה מהנגב הארץ את לתור התחילו המרגלים .א

 נכון

 – ודבש חלב זבת ארץ היא ישראל ארץ כי אמרו המרגלים .ב

 נכון לא / נכון

 לא / נכון – הארץ יושבי מול לנמלים עצמם מודי המרגלים .ג

 נכון

 נכון לא / נכון – למצרים לחזור רצה העם .ד

 נכון לא / נכון – בשריפה למות היה המרגלים של העונש .ה

 הסכים לא ה' אך ארצה, לעלות ורצה התחרט ישראל עם .ו

 נכון לא / נכון – אותם והניס אותם היכה והעמלקי

 – בארץ התלויות וותמהמצ אחת היא חלה הפרשת מצוות .ז

 נכון לא / נכון

 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 רוח                           תרומה

 יום                            תכלת

 חלה                          אחרת 

 כנפי                           ענבים             

 בגדיהם                    פתיל     

 לשנה      ביכורי                             
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 שאלות אתגר:

מהם שני המקומות בפרשתנו שבהם מישהו נסקל או כמעט נסקל באבנים? היכן מסופר בתורה  .1

 ?על מישהו שחשש שיסקלו אותו

 ?10היכן מופיע בפרשתנו המספר  .2

מיהם שני האנשים שקורעים את בגדיהם בפרשה זו? מתי הפעם הראשונה שקבוצת אנשים  .3

 ?ורעת את בגדיהק

שנה )במדבר יד לג(. מהם שני  40בני ישראל לנדוד במדבר במשך  בפרשה זו ה' גוזר על .4

 ?שנים 40המקומות הנוספים בתורה שבהם מוזכרות 

 ?היכן בפרשה זו שמים מישהו במשמר )מעצר(? על מי עוד מספרת התורה שהוא נאסר .5

 ?איזה פסוק בפרשתנו מתחיל ומסתיים באותן שלוש מילים .6

 באיזה פסוק יש מילה שחוזרת פעמיים ושתי מילים החוזרות שלוש פעמים? .7

 

 

 

 

 
 תשובות לשאלות אתגר:

(. מאוחר יותר, 'י ,די"כשכלב ויהושע משבחים את ארץ כנען, בני ישראל כמעט סקלו אותם ) .1

ו(. בפרשת בשלח, כשבני "ל-ה"ל ,ו"ט)המקושש שאסף קרשים בשבת, נהרג בסקילה 

 .('ד ,ז"ם, משה זועק אל השם ש"עוד מעט וסקלוני" )שמות יישראל מתלונני

 .ב("כ ,ד"י)פעמים  10אלוקים אומר למשה שבני ישראל ניסו אותו  .2

(. 'ו ,ד"יהושע וכלב קורעים את בגדיהם כשהם מגלים שהעם קיבל את דיבת המרגלים )י .3

 .ג("י ,ד"מיוסף קורעים את בגדיהם כשהגביע מתגלה בשקו של בנימין ) יבפרשת מקץ, אח

 .ד("ל ,ו"כ ' /כ ,ה")בראשית כ 40גם עשיו וגם יעקב התחתנו בגיל  .4

ד(. בפרשת "ל ,ו"המקושש הוכנס למשמר עד שהשם אמר למשה מהו העונש המתאים לו )ט .5

(. בפרשת 'ג ',וישב, יוסף ושר המשקים ושר האופים של פרעה מוכנסים למאסר )בראשית מ

ז(. בפרשת אמור מוכנס "י ,ב"ושה ימים )בראשית ממקץ יוסף מכניס את אחיו למאסר לשל

 .ב("י ,ד"המגדף שקילל את ה' למשמר עד שה' הודיע מהו ענשו )ויקרא כ

הפסוק האחרון בפרשה )שהוא הפסוק האחרון בפרשייה השלישית של קריאת שמע(,  .6

 .א("מ ,ו"מתחיל ומסתיים באותם שלוש מילים "אני ה' אלוקיכם" )ט

רְבִמסְ י"ד, ל"ד: " .7 ִמים ֲאשֶּ ת ַפר ַהיָּ ם אֶּ ץ,  ַתְרתֶּ רֶּ אָּ ִעיםהָּ נָּה יֹום, יֹום ַאְרבָּ נָּה יֹום ַלשָּ ִתְשאּו  ַלשָּ

ת ם, -אֶּ יכֶּ ִעיםֲעֹוֹנתֵׁ תנָּהשָּ  ַאְרבָּ ם, אֶּ ִתי-; ִויַדְעתֶּ  "ְתנּואָּ

 

 



 

 

 
 ימי תשועה

 

 מי שמאמין שהקב"ה 

  -משגיח ואוהב 

 לא מפחד 

 להילחם עם האויב

 

 

 


