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 בע"ה

 לך"-ערב שבת קודש פרשת "שלח
 

 מורים יקריםמורות ו

 .לך-שלחשמחנו שהצטרפתם אל המשדר המקוון לפרשת 

 כדי לספק חווית למידה שלימה מצורף דף העבודה שלפניכם.

בדף העבודה יש משימות רבות, כל מורה ומורה יבחרו את המשימות המתאימות לתלמידיהם 

 ולזמן העומד לרשותם.

 משימות: שלושבדף זה 

 סיכום השיעור המקוון 

 עיון נוסף 

 לשולחן שבת בבית 

 

 ! לימוד פורה ומהנה לכם לתלמידים ולתלמידות

 

 

 

 

 

 

 . הבה נסכם את אשר למדנו ואף נעמיק מעט יותר.לחץ חברתי שליחות המרגלים ועל בשיעור המקוון למדנו על

 

 סיכום השיעור המקוון:

 ,_____, תפקידם הוא לתור את ארץ ישראל ולבדוק האם היא טובה או _______   12ה' אמר למשה לשלוח 

יום וחוצים אותה לאורכה ___ האם העם _____ או חלש. המרגלים נכנסים לארץ ותרים אותה במשך  

 ול______.

 מאוד!  ____ הם מגלים שהפירות בארץ 

גילו שבין חייליו של העם הכנעני היושב בארץ ישנם גם ________, להם קוראת התורה , המרגלים גם אולם

 ."אנשי מידות"

מרגלים לארץ ________. אולם שני  סלהיכנאומרים שלא כדאי  המרגלים רוב ,עם ישראלכשהמרגלים חוזרים ל

י ָיכוֹל נּוַכל ָלּה"!יהושע ו_____ אומרים לעם  -ששמם ולמרות הלחץ השלילי שהפעילו  "ָעֹלה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו ֹאָתּה כִּ

ֵלב, המרגלים והעם שלא לעלות ָתנּו  '"ה", טוָֹבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאד!", "ַנֲעֶלהָעֹלה " -את ההפךיהושע אומרים ו כָּ אִּ

יָרֻאם"  כלומר אל ________ מהעמים שיושבים בארץ אפילו אם יש להם ענקים, ה' איתנו ולכן ננצח! - ַאל תִּ

ֵלב; ואילו מקור כוחו של   סתמך על המקור כוחו של יהושע היה פנימי / חיצוני, הוא  היה פנימי /  כָּ

 הקף בעיגול את התשובה הנכונה[חיצוני. ]
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 עיון נוסף:

משה רבינו בהם פסוקים עתה בנעיין יש לאדם בהתמודדות עם לחץ חברתי. ש חיצוני וכוחפנימי כוח למדנו על 

 להתמודד עם סכנה זו הם זקוקים לכוח.כדי מספר לעם על סכנה הניצבת בפניהם לקראת כניסתם לארץ ישראל. 

 .הסכנהסמן את המילים המספרות על  .א

 .םהע את מחזקסמן את המילים בהם משה  .ב

 נמק את תשובתך. ? חיצוני כוחעזרת ב או פנימיכוח בעזרת משה מחזק אותם האם  .ג

ה ֹעֵבר ַהּיֹום ֶאת" ֵאל ַאתָּ רָּ ַמע ִישְׁ ֹדִלים ַוֲעֻצִמים ִמֶמךָּ  שְׁ ֶרֶשת ּגֹוִים ּגְׁ ֹבא לָּ ֵדן לָּ ֹדֹלת  ַהַּירְׁ ִרים ּגְׁ עָּ

ֻצֹרת ִים ּובְׁ מָּ ֵני ֲענִָּקים ַעם: ַבשָּ ם בְׁ רָּ דֹול וָּ תָּ  ּגָּ ַדעְׁ ה יָּ תָּ ֲאֶשר ַאתָּ ַמעְׁ ה שָּ ַאתָּ ַיֵצב וְׁ ֵני ֲענָּק ִמי ִיתְׁ ֵני בְׁ : ִלפְׁ

תָּ ַהּיֹום ִכי  ַדעְׁ יָּ ה יָך הּואֶק ֱאֹל ה'וְׁ לָּ ֶניָך ֵאש ֹאכְׁ פָּ ֹעֵבר לְׁ ֶניָך הָּ פָּ ִניֵעם לְׁ הּוא ַיכְׁ ִמיֵדם וְׁ  הּוא ַישְׁ

הוֹ  ם ַמֵהרוְׁ תָּ ַהֲאַבדְׁ ם וְׁ תָּ ְך ה'ַכֲאֶשר ִדֶבר  ַרשְׁ  ג(-א ,')דברים ט "לָּ

 

  

 חשבו וכתבו

 ?להקשיב דווקא לכלב ויהושעהמרגלים, כיצד היית משכנע את העם  כששמעו אתעם ישראל יחד לו היית נמצא 

____________________________________________________________________________ 

 .____________________________________________________________________________ 

 

לפניכם קטע קצר מנאום של הרב הראשי לצה"ל הרב שלמה גורן, שנאם כשעה לפני תחילת מלחמת 

 :ששת הימים

 חיילי צבא הגנה לישראל ביבשה באוויר ובים, ה' עמכם גיבורי החייל."

ם היום למלחמה על אויביכם. הנה בא היום הגדול לעם ישראל, וצעדכם היום שמע ישראל, אתם קרבי

לקראת המערכה הגדולה והמכרעת לישועת ישראל מאויביו שקמו עליו להכחידו ולהשמידו... אל ירך 

ההולך עמכם להילחם לכם עם  יכםלוה-לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תהססו מפניהם, כי ה' א

י מערכות ישראל תזכו להנחיל את הלו-. ובעזרת א.חזקו ואמצו למען עמנו. אויביכם להושיע אתכם...

 הניצחון הגדול על כל אויבי ישראל".

 

 האם תוכלו למצוא דמיון בין דברי הרב גורן לדברי יהושע וכלב? 

 מתחת למשפטים המתארים גבורה ועוצמה גם מול אוייבים רבים, עוצמה שנובעת מביטחון בה'. מתחו קו

 

 

 

 

 שולחן שבת בביתל

  מי מהיושבים סביב שולחן שבת, רוצה לספר על התמודדות שלו אל מול לחץ חברתי? מה היה קשה? האם

 הצלחת להתגבר? כיצד? 

 ?כצד ניתן ליצור לחץ חברתי חיובי?  איזו מצווה אפשר לתכנן ולעשות יחד עם חברים 

 

 יש לשים לב שתוך כדי סיפור על לחץ חברתי לא מרכלים או אומרים לשון הרע.  *

 


