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בני ישראל ממשיכים במסעם במדבר. ההתמודדות עם קשיי החיים במדבר נמשכת, וכן  :כללי

 החינוך של העם לאמונה בה', הדואג לכל מחסורם. 

הפעם בדרך  -ביחידה זו, נראה שוב בעיית מים. העם שוב מתלונן, וה' שוב נענה למצוקתם 

 אחרת ממה שראינו ביחידות הקודמות.

  

 :  פתיחה

 לו את האוצר. ןשיית ביקש מאוד מהמלךנכתוב על הלוח את המשפט: הוא 

 כל תלמיד ינסה לכתוב במחברתו במילים אחרות את הביטוי "ביקש מאוד מהמלך". 

 התחנןנאסוף את המילים שכתבו התלמידים, ונרשום את כולן על הלוח )הצעות אפשריות: 

 המלך(.אל קרא המלך,  אל צעקבפני המלך,  בכהאל המלך, התפלל בפני המלך, 

ושם לא היו  –רפידים   -התקדמו במסע למקום חדש  בפסוקים שנקרא עכשיו, נראה שבנ"י

להם מים. הם ביקשו מים. נראה באילו מילים משתמשת התורה כדי לתאר את בקשת העם 

 למים. האם נמצא שם חלק מהמילים שכתבנו?

 

 

 

 

 :בפסוקים עיון

 ב':-נקרא את פסוקים א'

ְסעּו א ת  ַויִּ ְשתֹּ ם לִּ ים ְוֵאין ַמיִּ ידִּ ְרפִּ י ה' ַוַיֲחנּו בִּ ין ְלַמְסֵעיֶהם ַעל פִּ ְדַבר סִּ מִּ ֵאל מִּ ְשרָּ ל ֲעַדת ְבֵני יִּ כָּ

ם עָּ י  ב  .הָּ דִּ מָּ יבּון עִּ ֶשה ַמה ְתרִּ ֶהם מֹּ ֹּאֶמר לָּ ְשֶתה ַוי ם ְונִּ נּו ַמיִּ ֹּאְמרּו ְתנּו לָּ ֶשה ַוי ם מֹּ ם עִּ עָּ ֶרב הָּ ַויָּ

 ּון ֶאת ה'ַמה ְתַנּס

"וירב" , ובדברי משה: "תריבון", "תנסון". יש  –מהן המילים המציינות את בקשת העם? 

להניח שמילים אלה אינן מופיעות ברשימה שעל הלוח, וניתן להבחין מיד שבנ"י אינם 

מבקשים מים בצורה ראויה, אלא בתוקפנות. הם רבים. כמו כן, הם כלל אינם פונים לה', 

 אלא למשה.

אני לכשעצמי איני יכול לתת לכם  –משה מעמיד אותם על טעותם: "מה תריבון עמדי?" 

מים, רק ה' הוא הנותן מים. וגם אם כוונתכם בפנייה אליי הייתה בעצם לפנות אל ה', הרי 



 -שסגנון הפניה מוכיח, שלא באתם לבקש את הדבר בתום לב, אלא לנסות את ה' באתם 

 מים. ואם כך, "מה תנסון את ה'?"האם אכן הוא מסוגל לתת לכם 

ם"בפסוק ג' נראה שהצמא מתגבר:  ם ַלַמיִּ עָּ ם הָּ א שָּ ְצמָּ  והעם פונה שוב: ,"ַויִּ

א מָּ ְקַני ַבצָּ ַני ְוֶאת מִּ י ְוֶאת בָּ תִּ ית אֹּ מִּ ם ְלהָּ ְצַריִּ מִּ נּו מִּ יתָּ ה ֶזה ֶהֱעלִּ מָּ ֹּאֶמר לָּ ֶשה ַוי ם ַעל מֹּ עָּ ֶלן הָּ  ַויָּ

לשון תלונה. שוב, אין כאן בקשה ראויה.  –"וילן"  –צורת הבקשה? איזו מילה מצינת כאן את 

הפעם התלונה אינה רק נקודתית על המחסור העכשווי במים, אלא משהו כולל הרבה יותר 

 לשם מה העלית אותנו ממצרים? האם כדי להמית אותנו בצמא?! –

ה בפסוק אין ספק, שהעם נסער ומתקיף את משה ואינו סתם מבקש. תגובת משה מופיע

 ד':

י ֻלנִּ ם ַהֶזה עֹוד ְמַעט ּוְסקָּ עָּ ה ֶאֱעֶשה לָּ ר מָּ ֶשה ֶאל ה' ֵלאמֹּ ְצַעק מֹּ  ַויִּ

צעקה היא לשון תפילה. והוא מביע את חששו מזעם העם  –משה הוא זה שמתפלל אל ה' 

 "עוד מעט וסקלוני". –

 :שוב, למרות הסגנון הלא ראוי של העם, הקב"ה בא לעזרתם, וכמובן לעזרת משה

ר  יתָּ בֹו ֶאת ַהְיאֹּ כִּ ֵאל ּוַמְטָך ֲאֶשר הִּ ְשרָּ ְקֵני יִּ זִּ ְתָך מִּ ם ְוַקח אִּ עָּ ְפֵני הָּ ר לִּ ֶשה ֲעבֹּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֹּ ַוי

ְכתָּ  לָּ  ַקח ְביְָּדך ְוהָּ

ניתן להסביר, שזה כדי שהעם יראה שמשה הולך לעזור להם  – מדוע לעבור לפני העם?

: "ותכל תלונותם בראותם שאתה משתדל להמציא ולחפש עבורם מים. כך מפרש הספורנו

ה' מותח  –צרכם". וניתן להסביר כרש"י: "ונראה אם יסקלוך. למה הוצאת לעז על בני?" 

 כאן ביקורת על משה, שהפריז בהערכת הזעם של העם והיה חסר סבלנות כלפיהם.

י, ניתן להביא את הסברו של רש" – לקחת אתו את זקני ישראל?נצטווה משה מדוע 

האומר שחשוב שהזקנים יהיו עדים לנס, כדי לחזק בעיניהם את האמונה בה' ובמשה, שלא 

יאמרו שאולי היו שם מים קודם לכן ואין כאן שום נס: "לעדות שיראו שעל ידך המים יוצאים 

 מן הצור, ולא יאמרו מעיינות היו שם מימי קדם".

עם משה )כנציג ה', כמובן( מטה זה משמש לניסים, וגם הפ – לשם מה לקחת את המטה?

 עומד לבצע אתו נס.

 מהו הנס?

ם ַוַיַעש ֵכן עָּ ה הָּ תָּ ם ְושָּ ֶמּנּו ַמיִּ יתָּ ַבצּור ְויְָּצאּו מִּ כִּ ֵרב ְוהִּ ם ַעל ַהצּור ְבחֹּ ֶניָך שָּ ֵמד ְלפָּ י עֹּ ְננִּ ֶשה  הִּ מֹּ

ֵאל ְשרָּ ְקֵני יִּ  ְלֵעיֵני זִּ



במדבר, שבו משה הכה על הסלע רוב התלמידים מכירים את הסיפור בחומש  :למורה

במקום לדבר אליו, ולכן נענש שלא להיכנס לארץ ישראל. חשוב להדגיש, שכאן הסיפור הוא 

 כאן משה מצּווה להכות בסלע! והוא מכה בו ויוצאים מים. –אחר 

 האירוע הותיר רושם עז, עד שהמקום קיבל שם על שם האירוע.

 :ניתן לכתוב על הלוח את הפסוק בשתי שורות

ה יבָּ ה ּוְמרִּ קֹום ַמּסָּ א ֵשם ַהמָּ ְקרָּ  קריאת השם – ַויִּ

ם ֶאת ה' תָּ ֵאל ְוַעל ַנּסֹּ ְשרָּ יב ְבֵני יִּ  ההסבר לשם – ַעל רִּ

ולהזמין תלמידים לצבוע בצבע זהה מילה מהשורה הראשונה ומילה מהשורה השנייה שהן 

 מאותו שורש:

קֹום א ֵשם ַהמָּ ְקרָּ ה ַויִּ הּו ַמּסָּ יבָּ   ְמרִּ

יבַעל  ֵאל ְוַעל  רִּ ְשרָּ םְבֵני יִּ תָּ  ֶאת ה' ַנּסֹּ

 השם מנציח את המריבה ואת העובדה שבנ"י ניסו את ה'.

  

 : להמחשה הצעות

  ַראו ניתן להציג עם התלמידים את האירוע: משה, מתלוננים, זקנים. המתלוננים י

יבואו ואת זעמם כלפי משה, הזקנים ילכו עם משה ויראו את התפעלותם מהנס, 

 ויספרו לשאר העם שאכן קרה כאן נס גדול.

  

 : והפנמה מסרים

 .ה' דואג לעם לכל מחסורם, ונענה להם, גם כאשר הם פונים בצורה לא ראויה 

 .תהליך החינוך של העם במדבר הוא ארוך ומורכב 

 

 

 

 : סיכום

סיונות מלמדים אותם להכיר את ה' יסיונות. הניהמסע במדבר מזמן לבנ"י שוב ושוב נ

ן" ברפידים תהו בנ"י:ולהאמין בו.  יִּ ם אָּ ְרֵבנּו אִּ וה' הוכיח להם שהוא בקרבם  ,"ֲהֵיש ה' ְבקִּ

 ודואג לכל צורכיהם.

  

בהמשך הפרק, ַיראה ה' לעם ישראל מה קורה אם הוא עוזב אותם רק לרגע קט. )כך מסביר 



 

 

 

 

 

 

 

לק. ניתן ללמד את המשל שמביא רש"י, בסיום רש"י את סמיכות הפרשיות עם מלחמת עמ

   שיעור זה או בתחילת השיעור הבא.(

  

 : הרחבות

 השיר "ומשה הכה על סלע"  ניתן ללמד את 

https://www.youtube.com/watch?v=kf8lobFocmg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kf8lobFocmg

