חומש במדבר

במדבר · נשא · בהעלותך · שלח לך ·

מים
הִוא ַהּבְאֵר ֲאׁשֶר ָאמַר ה' ל ְמֹׁשֶה אֱסֹף אֶת
לגננות

מתוך שלל הנושאים שבפרשת חוקת ,נתמקד
בחשיבות המים ,הבאה לידי ביטוי בכמה
אופנים בפרשה .הפרשה מתחילה בסיפור “מי
מריבה” ,כשמשה מכה בסלע במקום לדבר
אליו .בהמשכה ,מופיעה שירת הבאר .גם
הבטחת ישראל לאדום“ :וְ ֹלא נִ ְׁש ֶּתה ֵמי ְב ֵאר...
ּומ ְקנַ י וְ נָ ַת ִּתי ִמכְ ָרם"
ימיָך נִ ְׁש ֶּתה ֲאנִ י ִ
וְ ִאם ֵמ ֶ
(במדבר כ ,יז-יט) – קשורה לשאלה הקיומית
של אספקת המים.
ארבעים שנים נדדו בני ישראל במדבר הצחיח
והיבש ,מאין היו מים להרוות אנשים כה רבים?
חז”ל עונים ש”בארה של מרים” ליוותה את בני
ישראל במדבר .אולם ,מאחר שבגן אנו מציגים
לילדים את המסופר בתורה לפי הפשט ,צצה
ועולה השאלה שוב ושוב.

מקורות מים במדבר
מעניין לשמוע את תשובות הילדים לשאלה:
מה אכלו בני ישראל במדבר?

על כך לבטח ידעו הילדים להשיב משום שכבר למדו על המן והׂשלו.
מאין היה להם מים לשתות במדבר?

מלבד בכמה אירועים נקודתיים – כמו במרה ,באלימה ,ברפידים ובפרשתנו – אין תשובה ברורה
לשאלת המים ,והדבר מאדיר מאוד את הנס שעשה הקב”ה לבני ישראל במדבר.
כדי להמחיש לילדים עד כמה המים חשובים לאדם ,אפשר לשאול אותם:
מה אנחנו לוקחים איתנו כשאנו יוצאים להליכה או לנסיעה ארוכה?

אפשר להעלות עוד שאלות מעין זו ,והן תבהרנה לילדים שהמים נותנים חיים לאדם ,ואי אפשר
בלעדיהם.
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אפשר להיזכר בקריאת שמע ,המביאה את התנאים
ּומלְ קֹוׁש” (דברים יא ,יד).
יֹורה ַ
ל”נָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם ְּב ִעּתֹוֶ ,

מים  -מקור החיים.
עיצוב :שלומית בן צור וגוסטבו ויסלנר.
באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל
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מה עלינו לעשות כדי שיוריד לנו הקב”ה גשמים?

במפת הגן יוכלו הילדים להצביע על מקורות המים
בארץ ישראל.
האם בארץ ישראל יש מים?

בני ישראל מתקרבים לארץ ישראל – האם שם יימצאו
מים בשפע?

מים בארץ ישראל
פרשת חוקת

מהו מדבר?

פרשה על המפה

כדי להבין היטב את הקשיים של נדודי ישראל ,כדאי
לספר לילדים על המדבר ולהראות להם תמונות
וסרטונים .מראה המדבר הצחיח יוכל להגביר את
התפעלות הילדים ואת ביטחונם בה' ,אחר שדאג
לצורכי עם ישראל במדבר במשך ארבעים שנה.

על גבי המעמד יוכלו הילדים
לצייר מחוויות הלמידה וכך
לשתף בהן את בני הבית.

הורים יקרים!

פרשת חוקת

ִ
“הוא ַה ְּב
ֵאר ֲא ֶׁשר ָא ַמר
ה’ לְ מ ֶֹׁשה ֱאס
השבת אנו
ֹף ֶאת ָה ָעם וְ ֶא ְ
קוראים את פ
ּתנָ ה לָ ֶהם ָמיִ ם”
רשת חוקת העו
ועוד .אנו
(במדבר כא ,טז)
התמקדנו בגן בחשיבות ה סקת בנושאים ר
בים :פרה אד
מים,
בסיפור “מי
הבאה לידי ביטוי בכמה ומה ,מות אהרון,
מריבה” ,כש
נחש הנחושת
הבטחת
צורות
משה מכה בסלע
בפרשה .הפ
במקום לדבר
ישראל לאדום:
“וְ
אליו.
בה
רשה מתחילה
לשאלה
ֹלא נִ ְׁש ֶּתה ֵמי ְב
ימיָך נִ ְׁש ֶ משך מופיעה גם
ֵאר ...וְ ִאם ֵמ ֶ
הקיומית של אס
ּומ ְקנַ י וְ נָ ַת ִ שירת הבאר .גם
פקת המים .אר
ּתה ֲאנִ י ִ
ּתי ִמכְ ָ
בעים שנים נדדו
רם” – קשורה
בני ישראל במ
מים להרוות אנ
דבר הצחיח ו
שוחחנו עם
שים כה רבים?
היבש – מאין היה
הילדים המת
בנושא
וקים על מקורות
זה מאדירה את
המזון והמים
של בני ישראל
המציאות הניסית
בנדודיהם במ
ששררה שם .ה
דבר .אי הוודאות
דבר גם מגביר בי
לדים את ביט
מאחר שבני
לכל צורכי העם.
חונם בה’ שדאג
ישראל מתאר
ישראל
גנים לקראת הכ
ניסה לארץ יש
מתוך התבוננות ב
ראל ,המשכנו
להתבונן מפה ונזכרנו שב
לשוחח על מק
עם
חורף אנו מתפל
ורות המים בארץ
ילדיכם במפת
לים“ :ותן טל ו
מטר לברכה”.
ארץ ישראל ול
ויהי
אתם מוזמנים
מצוא את מקורות
רצון שהקב”ה
המים שבארץ.
ייתן לנו את מטר
ארצנו בעיתו,

יורה ומלקוש!

שבת שלום!

שיר וסרטון:
“למדבר”

ָהעָם ו ְ ֶא ְּתנ ָה לָהֶם מָים (במדבר כא ,טז)

במדבר

· קרח

פרשת חוקת
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