
 

 יד' -פרק יג' 

 

 

 

 

המרגלים 

(6) 

 

 

 

 יג

 

,  )"כלם אנשים, ראשי בני ישראל"(; מי נשלחו המינוי לשליחות: טז-א

 שינוי שמו של הושע בן נון

, להביא מפירות "העם"ואת  "הארץ"לראות את  –הציווי : כ-יז

 הארץ

; חברון מסע המרגלים בארץ ישראל –ביצוע השליחות : כה-כא

 וענקיה; הבאת פירות מנחל  אשכול; 

טענת המרגלים נגד  -הדיווח והצגת פירות הארץ; החטא  :לג-כו

העליה לארץ ישראל: "אפס כי עז העם"..."לא נוכל לעלות אל העם"; 

"על ארץ אוכלת יושביה"; דמותו של כלב;  –הוצאת "דבת הארץ" 

 הויכוח בינו לבין המרגלים אחרים

 חטא המעפילים"דבה"; חטא המרגלים;  :מושגים

המשמעות  שלח לך אנשים ב

 של סמיכות פרשיות ;

 הוצאת דיבה

סמיכות הזכיר את הדוגמה מפרק ח לענין הקניית המושג ל

 פרשיות )למידה מצטברת( 

כל ילד יסמן בצורה מיוחדת )ריגול אישי"  דף" לחלק לכל תלמיד

עם התלמידים נסמן   .כ( – פסוקי הציווי )יח ובו  (וסודית את שמו

שאלות  4  -בשני צבעים שונים את המידע שאותו עלינו להביא 

שורות  -הדף בסוף  שאלות ביחס לעם/לאנשים. 3ביחס לארץ; 

התלמידים יצאו "לתור" את הסביבה ויביאו  ריקות, ל"דיווח".

  תשובות

 

סימן  "החזק הוא הרפה" יח

 מיהו חזק -מסר להם" 

שינוי  "ויבא עד חברון"כב 

ערך  מלשון רבים ללשון יחיד ;

 אבותהתפילה על קברי 

 "וישאהו במוט בשנים" כג

שבחה של ארץ ישראל ; ההבדל 

בראיית טוב הארץ בין כלב 

 ויהושע לבין מוציאי הדבה

 

 

 

 

 יד

: הבכי והתלונות נגד משה; הטענה כלפי הקב"ה חטא העם: ח-א

 לנפל בחרב" והרצון לשוב למצרים; "ולמה ה' מביא אתנו...

תגובת משה ואהרן )נפילת אפים( ; תגובת כלב ויהושע הפונים אל 

 –העם בדברי אמונה, עידוד ושבח הארץ הטובה; המשך המרי 

 "ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים, וכבוד ה' נראה בענן"

העונש: מחשבת ה' הראשונה לכלות את ישראל; תפילת :  כה-יא

עונש אנשי  -"סלחתי כדבריך"; "ואולם חי אני"  -משה ותגובת ה' 

 שכרו של כלב –שלא ייכנסו לארץ ; ומנגד  -דור המדבר 

 במגפה - התרים מות;  הבנים "יום לשנה" נדודי לז:-כו

 
 ; פסוק יט עד פס' כ פס' זפסוקים בעל פה: 

 

"חי אני" כנגד  "אם יראו את הארץ אשר נשבעתי להם" 

 שבועה כנגד שבועה

 

 "ויאמר ה' סלחתי כדברך" -קישור לסליחות 

 

ספר -אפשר לשלוח את התלמידים למקור  שכבר נלמד  

טו(, על מילוי ההבטחה ועל המאמץ ובאמונה -ו, ידיהושע )

של כלב בלחימה בהר חברון  "כי אתה שמעת..כי ענקים 

 שם וערים גדלות בצרות"  



 

 

 

 הכשלוןהאבל; נסיון המלחמה; אזהרת משה;  – : המעפיליםמה-לט
  


