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 סיכום המסעותפסוקי פתיחה ל: ב-א

המסעות   -מסעות השנה הראשונה והשניה יח: -ג

משם  היא במדבר פארן) רתמהמצרים עד רעמסס שבמ

 רש"י(  -נשתלחו המרגלים 

 לו: המסעות בשנות הנדודים במדבר -יט

 מז: מסעות השנה הארבעים מקדש ועד ערבות מואב-לז

 

 

 

"למה  "אלה מסעי" א

תשובה ראשונה: נכתבו"? 

.. להודיע חסדו של מקום

שלא היו נעים ומטולטלים 

שנה לא נסעו אלא  38שכל 

)אין צורך  מסעות  20

מתוך  להרחיב בחשבון

רש"י, אלא המורה יסביר 

תשובה שניה: משל  (כללית

"למלך שהיה בנו ונמשל 

  חולה"

כיסכום למסעות בני ישראל במדבר המתוארים בספרים  הצעה ללימוד הפרק

 במדבר:-שמות

 ב כפתיחה-. נקרא את פסוקים א1

נבקש מהתלמידים לאתר שמות מוכרים מהמסעות השנה הראשונה )פס' . 2

נזהה את . שמותנזכרו בתורה. כל המקורות נמצאים בספר  טו(  והיכן-ג

 המקומות על מפה

יח ונבקש מהתלמידים לזהות מקומות מוכרים -. נבקש לעיין בפסוקים טז3

 . במדברמסעות השנה השניה המוזכרים בחומש מקומות מתוך נוספים. אלו 

 מצ"ב קישורים ל:

 מסעות נוספת מפת    מסעות שנה ראשונה מפת

מז ונבקש מהתלמידים לאתר מקומות מוכרים. נוכל -. נדלג לפסוקים לז4

קומות אלו יחזירו אותנו מ .מפת המסעות של השנה הארבעיםבלהיעזר 

 לנלמד בפרקים הקודמים בחומש במדבר.

. המקומות הלא מוכרים . כעת נעשה את החשבון של רש"י )פס' א(5

"ולמה נכתבו? להודיע חסדו של  לו שייכים לשנות הנדודים.,-מפסוקים יט

 "..מקום

ומאותות התורה ונפלאותיה העצומות עמידת ישראל " :כתבהרמב"ם ו

ארבעים שנה ומציאת המן בכל יום, והם מקומות רחוקות מן הישוב במדבר 

לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון, ואמרה התורה  ,ואינן טבעיות לבני אדם

https://www.google.co.il/search?q=%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%AA+%D7%9E%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D&espv=2&biw=1152&bih=739&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilxdyG17TNAhXKvxQKHeoJAHgQ_AUIBigB#imgrc=MjANMgXVaINTVM%3A
http://www.hatanakh.com/map/?t=0
http://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201606/bcedfbd8f3a74ef5bd36cd9ebdada666/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94%20%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D.pdf


, וכל )ארבעים שנה!( )דברים כט ה( לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם

אלה אותות הם במעשה נס נראות לעין. וכאשר ידע הבורא יתברך כי יעבור 

לה האותות מה שיעבור על דברי הימים, לא יאמינו השומעים בהם, על א

מן הישוב מקום אשר בני  )סמוך( ויחשבו כי עמידתם במדבר הזה היה קרוב

אדם שם, כמו המדברות אשר ישכנו שם בני ערב היום, או מקומות אשר 

יהיה שם חריש וקציר, או יש שם עשבים וצמחים למאכל בני אדם ושיהיה 

על כן הרחיק מלבות בני אדם המחשבות הם בורות מים. במקומות ה

, כדי שיראו אותם הדורות האלה, וחזק אלה האותות כולם בזכרון המסעות

הבאים וידעו האותות הגדולות איך עמדו בני אדם במקומות ההם ארבעים 

 .."שנה

 


