בס"ד

מחנה ישראל
ש ָר ֵאל
אתֹת לְ בֵ ית אֲ ב ָֹתם ַיחֲנ ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
יש עַ ל-דִּ גְ לוֹ ְב ֹ
ִא ׁ
ִמ ּ ֶנגֶד סָ ִביב לְ אֹהֶ ל-מוֹ עֵ ד ַיחֲנ ּו".

)דברי ב ,ב(

מורי יקרי*,
כל ההכנות למסע ולחניית בני ישראל במדבר נעשו לפי ציווי ה' למשה
ואהר ,בצורה מדויקת ומפורטת .בהכנה זו היה סדר מופתי ,ה מבחינה
רוחנית וה מבחינה מעשית.
מבחינה רוחנית – מחנה ישראל ומחנה לוי היו מסודרי סביב משכ ה' ,וכל
שבט היה במקו הראוי לו.
מבחינה מעשית – מחנה ישראל היה מסודר לקראת המסע במדבר ולקראת
הכניסה לאר #והמלחמות .כל דגלי "חנה" ו"נסע" היו מסודרי לפי
התפקיד ולפי גודל האוכלוסי.
מחנה מסודר שכזה היה ראוי להשכנת השכינה בו ,וחשוב היה לשקוד
ולהקפיד על קדושתו וטהרתו .כאשר שכינת ה' שרתה על מחנה ישראל ,הוא
היה מוג מפני אויביו ,כפי שכתוב בחומש דברי כח ,י:
שם ה' נִ ְק ָרא עָ לֶ ָ
יך וְ י ְָרא ּו ִמ ּ ֶמ ּ ָך".
" וְ ָרא ּו ּ ָכל-עַ ּ ֵמי הָ ָא ֶרץ ִּכי ׁ ֵ
המשימה עוסקת בהבנה של סדר המחנה ושל פרטי שוני הקשורי בו.

מדריך למורה ,כיתה ה

*"המדרי למורה" מנוסח בלשו זכר ,אבל הוא מיועד ג למורי וג למורות.
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בס"ד

מחנה ישראל
ידע קודם
.1
.2
.3
.4

)פרשות במדבר ונשא(

מפקד בני ישראל;
סדר המחנה וסדר המסע במדבר;
תפקידי משפחות הלויי;
חנוכת המשכ ומתנות הנשיאי.

יעדי המשימה והמיומנויות הנבדקות
 .1איתור פרטי וארגונ מחדש בתרשי )שלב  1ושלב ;(2
 .2שכתוב פרטי מתו הפרקי של מסע המחנות לשפת התלמיד ,כגו מספרי ,רוחות השמי
ודגלי )שלב ;(1
 .3הכללה – יצירת סמל למאחד בי הקבוצות בע ישראל )שלב .(3

התנאים לביצוע המשימה
 .1עבודה אישית בחלק הראשו ובחלק השלישי של המשימה; עבודה אישית או עבודה בזוגות
בחלק השני שלה;
 .2כשני שיעורי בכיתה.

התוצר המצופה מהתלמיד
 .1תרשי המחנות במדבר ,שבו ישב #התלמיד את הפרטי האלה:
א .שמות השבטי ומקו חניית;
ב .מספרי השבטי ומניינ;
ג .מקו המחנות – השכינה ,לוייה ,ישראל;
ד .ארבע רוחות השמי בלשו התורה ובלשו ימינו;
 .2זיהוי כל הצלליות המופיעות בתרשי לפי חידות;
 .3תרשי הדגלי שיושל על ידי התלמיד;
 .4תרשי הקהלי בישראל שיושל על ידי התלמיד.

החומרים לביצוע המשימה
−

תרשי "איל" בחלקו של סידור חניית בני ישראל במדבר;

−

רשימת חידות שבעזרת יזהה התלמיד את הצלליות בתרשי;

−

תרשי הדגלי;

−

תרשי קהילות ישראל.

כיתהה גה
כיתה
למורה- ,
מדריך למורה
מדריך
-כיתה

המשימה לתלמיד "מחנה ישראל" שבה אמצעי העזר האלה:
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :1תרשים מחנה בני ישראל במדבר
יש לְ ִמ ְׁש ּ ְפח ָֹתיו
ֹשה ּ ֵכן-חָ נ ּו לְ ִדגְ לֵ יהֶ ם וְ כֵ ן נָסָ ע ּו ִא ׁ
שרִ -צ ּוָה יְ הוָה ֶאת-מ ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ְּככֹל אֲ ׁ ֶ
" ַו ַ ּיעֲשׂ ּו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
עַ לֵ ּ -בית אֲ ב ָ
ֹתיו) ".דברי ב ,לד(
עבודה אישית בכיתה
התלמידי מקבלי תרשי "איל" בחלקו של סידור חניית בני ישראל במדבר.
ה נדרשי לעבוד לפי ההנחיות האלה:
א .למק כל שבט במקו החנייה שלו לפי התורה ,למק כל משפחה ממשפחת הלויי במקו החנייה שלה ולסמ את
המקו שבו חנו משה ואהר.
ב .לכתוב את ארבע רוחות השמי במקו הנכו בתרשי ,בלשו התורה ובלשו ימינו) .בתרשי כתוב צד צפו.
התלמידי ישלימו את שלושת הכיווני האחרי(.
ג .לכתוב ליד כל שבט את מספר אנשי השבט לפי המפקד ,בלשו התורה *בִ ספָ רות .התלמידי אינ נדרשי למלא את
כל המספרי ,שכ חלק מה כבר כתובי בתרשי .בחלק מהשבטי המספר כתוב בספָ רות והתלמידי צריכי
להשלי אותו בלשו התורה ,ובחלק אחר – המספר כתוב בלשו התורה והתלמידי צריכי להשלי אותו בספרות.
ד .לאתר את מספר כל בני ישראל בעת החנייה במדבר ,ולכתוב אותו בלשו התורה בתחתית התרשי.
כדי להשלי את המשימות בהצלחה ,ייעזרו התלמידי ג בחומש וג בתרשי.
שימו לב! כאשר משכפלי את המשימה לתלמיד ,כדאי להדפיס את תרשי המחנה בנפרד )על ד .גדול( ,ולתת אותו
לתלמידי כד .נפרד .כ יהיה לה קל יותר לעבוד.
יש לוודא שהתלמידי מביני היטב את ההנחיות במשימה לתלמיד ,ולהוסי .הסברי לפי הצור.
לצפות בתלמידי בזמ ביצוע המשימה כדי להערי את מיומנות באיתור הפרטי החסרי בתרשי.
כמו כ יש ְ

כיתהה גה
כיתה
למורה- ,
מדריך למורה
מדריך
-כיתה
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בס"ד

תרשים פתור

כיתהה גה
כיתה
למורה- ,
מדריך למורה
מדריך
-כיתה
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב  :2חידון – פתרון חידות המרמזות על דמויות ,על שבטים ועל מוצגים
במחנה ישראל במדבר
"עַ לִ ּ -פי ה' יַחֲ נ ּו וְ עַ לִ ּ -פי ה' יִ ּ ָסע ּו".

)דברי ט ,כג(

עבודה בזוגות או עבודה אישית – לשיקול דעתכ
במקומות שוני על התרשי "האיל" יש צלליות של "נעלמי" ,והתלמידי צריכי לזהות אות.
כדי לזהות את הנעלמי ,עליה לפתור את החידות בד .החידו )עמוד  4במשימה לתלמיד(.
לכל חידה יש מספר .התלמידי נדרשי לפתור את החידה ולכתוב את מספר החידה במקו המתאי בתרשי.
שימו לב! בשלב זה כדאי להסביר לתלמידי את ההנחיות ,ואפשר ג להביא דוגמה.
להל החידות הכתובות במשימה לתלמיד ,ופתרונ:
 .1מקומי בסדר המסעות מאפשר לי להשיב אבֵ דות.
שבט דן
 .2אני אחד מנושאי המנורה.
קהת
ִ .3שבטי הוא הגדול בשבטי" .ראשוני תמיד אנחנו!"
שבט יהודה
 .4את קרבני לחנוכת המשכ הבאתי ביו החמישי) .פרק ז(
נשיא שבט שמעון
 .5אני "נשיא נשיאי הלויי" ,ובאחריותי שמ המשחה וקטורת הסמי) .דברי ג ,לב; דברי ד ,טז(
אלעזר הכהן )לצד משה ואהרן(
 .6בזכות שכננו הצדיקי זכינו ,ומשבטנו יצאו ראשי סנהדראות) .רש"י לפרק ג פסוק לח(
שבט יששכר
 .7בזמ המסעות – למשכ אנו נכנסי ,את הכלי לבני קהת אנו מארגני) .פרק ד(
אהרון ובניו
 .8משפחתי קיבלה מתנה מהנשיאי ,ואנו משתמשי בה כדי להעביר את הקרשי) .פרק ז(

 .9אנו השבט הקט ביותר במחנה ישראל.
שבט מנשה
 .10אנו השבט הראשי ,בדגל החונה "לפאת נגבה7תימנה".
שבט ראובן

כיתהה גה
כיתה
למורה- ,
מדריך למורה
מדריך
-כיתה

בני מררי
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בס"ד

הנחיות לביצוע המשימה
שלב 3א" :יחד שבטי ישראל"
עבודה אישית
ספר במדבר נפתח בתיאור מחנה ישראל .תיאור זה של הע הוא חדש ושונה מהתיאור בחומש שמות .לפנינו ציבור שהוא חלקי
חלקי – "איש על מחנהו ואיש על דגלו" .הדגש הרב על החלקי בציבור מעורר את השאלה הזאת :א כ מהו המאחד? נביא לדוגמה
במפקד לשבטו ,שבט זבולו ,ואוהלו ממוק בשטח המיוחד לשבט זבולו .הנשיא הממונה
את אחיהוד משבט זבולו .אחיהוד ִנמ ָנה ִ
עליו הוא אליאב ב חל .א כ במה מתבטא הקשר שלו לבניהו משבט גד? יתרה מזאת ,אחיהוד נוסע במסע המחנות בתו "דגל מחנה
יהודה" שאליו הוא שיי .א השייכות לשבט ולדגל כה חזקה ,במה מתבטא הקשר שלו לבניהו משבט נפתלי שבדגל מחנה ד?
התשובה ,כמוב ,היא שסדר המחנה כולו מוכתב לפי נקודת המרכז שלו – משכ ה' .זוהי המשמעות של הסידור החדש של המחנה
בחומש במדבר ,כנאמר בשמות פרק כה" :וְ עָ  *9לִי ִמ ְק ָ; :וְ ַָ :כנ ְִ<י ְ תוֹכָ " .משהוק המשכ התעורר הצור לסדר מחדש את מחנה
ישראל סביב משכ ה' כדי שמחנה ישראל יתקשר אליו .סידור זה דרש ג חלוקה לשלושה מחנות :כהונה ,לוייה ושכינה:
וְ חָ נ*  ְAנֵי יִ ְָ 9ראֵ ל ִאי :עַ ל מַ חֲ נֵה* וְ ִאי :עַ ל ִ;גְ ל ֹו לְ ִצבְ אֹתָ  :וְ הַ לְ וִ ?ִ יַחֲ נ* סָ בִ יב לְ ִמ ְ ַD:הָ עֵ ד Cת וְ Bא יִ ְהיֶה ֶקצֶ  .עַ ל ע ֲַדת  ְAנֵי יִ ְָ 9ראֵ ל וְ ְָ :מר*
הַ לְ וִ ?ִ  אֶ ת ִמ ְ:מֶ ֶרת ִמ ְ ַD:הָ עֵ ד*ת") .במדבר א ,נב–נג(

במשימה לתלמיד בשלב 3א מוצג תרשי ובו שני7עשר דגלי .התלמידי מתבקשי לצבוע כל דגל בצבע אחר או להוסי .לדגל ציור
או סמל )אפשר לצייר על הדגלי ציורי לפי ברכות יעקב או לצייר עליה ציורי המוכרי לה מספרי ומחלונות בבתי הכנסת(,
ולעצב את הדגלי בדר המתאימה בעיניה לכל שבט .התלמידי יכולי ג לסדר את הדגלי בסדר כלשהו ,לדוגמה לפי סדר
השבטי מצפו לדרו או למַ ספר אות או בכל סדר יצירתי אחר שיבחרו בו.
לאחר שהתלמידי משלימי פרטי רבי הקשורי לחלקי השוני בע )שבטי ,דגלי ומחנות( ,ה מתבקשי לתת ביטוי סמלי
לכ שיש משהו שמאחד את הע ושעושה אותו לע אחד ,משהו השיי לכול :עליה להשלי את המשבצת המרכזית שבמעגל
הדגלי ,באיור או בסמל או בטקסט המייצגי את כל שבטי ישראל ,כגו החוש שעל לב אהר ,הכיתוב של המשכ ,או בכל דבר אחר
המבטא את המשות .לשני7עשר הדגלי שעיצבו קוד לכ )למשל צביעת המשבצת בכל הצבעי שבה השתמשו בעבודת על
הדגלי(.
אנו ממליצי שבשלב הזה התלמידי לא יכירו עדיי את משימה 3ב.

שלב 3ב" :יחד אזרחי ישראל"

כיתהה גה
כיתה
למורה- ,
מדריך למורה
מדריך
-כיתה

עבודה אישית
לאחר שהתלמידי מסיימי את עבודת על שבטי ישראל ה ממשיכי לע ישראל כיו .ה נדרשי לתת ביטוי למשות .לקהלי
בציבור הישראלי בעת הזאת ,כמו שעשו בשלב 3א בנוגע לשני7עשר הדגלי בעת ההיא .כמו בעבר כאשר ע ישראל נחלק ל"שבטי"
ול"דגלי" של המחנה בשעת משבר ,כ ג החברה בישראל כיו מתאפיינת בחלוקות ובתת7חלוקות .וכש שאז היה דבר המאחד את
הע והמשות .לכול – כ ג היו ,כי למרות כל החלוקות כולנו שייכי לע אחד.
ג בשלב 3ב התלמידי נדרשי לתת ביטוי למשות .ולמאחד באמצעות השלמת המשבצת המרכזית בתרשי ,אבל עתה מדובר
בתרשי של הקבוצות בישראל היו .ה יכולי לעשות זאת בכל דר שיבחרו כדי ליצור סמל שנות ביטוי למאחד ולמשות .בע .יש
להנחות את התלמידי באמצעות שאלות הכוונה :מה המשות .לכל הקבוצות בישראל? מה עושה אותנו לע אחד? התלמידי יכולי
לכתוב כמה מילי )כגו חיי במדינת ישראל ,דגל ישראל( ,לצייר ציור )כגו אנשי מתווכחי ,שיח ציבורי( ,לאייר סמל ) כגו סמל
צה"ל( או להדביק תמונה )כגו תמונה של הכותל(.
לאחר מכ התלמידי יידרשו להוסי .משפט שיסביר את בחירת.
חשוב לשי לב כי יש להסביר לתלמידי את מה שנדרש ,ובה בשעה "לפתוח" את האפשרויות למענ ולהשאיר מקו ליצירתיות
ולמחשבה.
בסיו שלב  3יש להציג את התוצרי לפני הכיתה וללוות את התצוגה בהסברי של התלמידי.
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בס"ד

מחוון
רמת ביצוע
נושא
שלב  :1השלמת
המידע החסר
בתרשי מחנה
ישראל

רמת ביצוע
הקריטריו
שבטי ומספרי –

השגת היעד :השלמה נכונה של מספר האנשי בכל אחד מ

איתור פרטי וארגונ
מחדש בתרשי

השבטי ,שבה חסר המספר בתרשי
קרוב להשגת היעד :השלמה נכונה של מרבית הנתוני שלעיל
בתחילת הדר  :השלמה נכונה של חלק מהנתוני שלעיל

רוחות השמי – שכתוב
פרטי בשפת התלמיד

השגת היעד :השלמה נכונה של ארבע רוחות השמי בלשו
המקרא ותרגומ ללשו ימינו
בתחילת הדר  :טעות בחלק מרוחות השמי או אי7השלמת

שלב  :2פתרו
החידות

מיקו השבטי – איתור
פרטי וארגונ מחדש
בתרשי

השגת היעד :השלמה נכונה של כל שמות השבטי במקו
הנכו בתרשי
בתחילת הדר  :טעות בחלק משמות השבטי או אי7השלמת

מיקו משפחות הלוי –
איתור פרטי וארגונ

השגת היעד :השלמה נכונה של כל משפחה ממשפחות הלויי
ומשה ואהר

מחדש בתרשי

בתחילת הדר  :טעות בחלק מהמשפחות או אי7השלמת

מספרי – שכתוב
המספרי מלשו התורה

השגת היעד :תרגו נכו של מספר האנשי בשבעה או בשישה
שבטי ,שבה חסר התרגו מלשו המקרא ללשו ימינו ,או

ללשוננו ,ולהפ

ההפ
בתחילת הדר  :טעות במספר האנשי בחלק מהשבטי או אי7
השלמת

איתור פרטי לפתרו
החידות

השגת היעד :פתרו נכו של תשע חידות לפחות
קרוב להשגת היעד :פתרו נכו של שש עד שמונה חידות
בתחילת הדר  :פתרו נכו של חמש חידות או פחות

ארגו מידע בתרשי –

השגת היעד :התאמה נכונה של לפחות תשע חידות לצלליות

התאמת החידות לצלליות שבתרשי
קרוב להשגת היעד :התאמה נכונה של שש עד שמונה חידות
לצלליות שבתרשי
בתחילת הדר  :התאמה נכונה של חמש חידות או פחות
לצלליות שבתרשי

כיתהה גה
כיתה
למורה- ,
מדריך למורה
מדריך
-כיתה
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בס"ד

רמת ביצוע
נושא

ביצוע חלקי

ביצוע מיטבי
הקריטריו

שלב 3א :יצירת
סמל למאחד את
מחנה ישראל
במדבר

הכללה – יצירת סמל
למרכיב המאחד או
המשות .לכל השבטי
במחנה ,והסבר לסמל

אפשרות א :כתיבה או יצירת
סמל של המשכ/החוש או של

כתיבה או יצירת סמל של דבר
השיי רק לחלק מהשבטי

כל דבר אחר המסמל את
שייכות של השבטי למשכ,
והסבר רלוונטי
אפשרות ב :יצירת סמל של

ואינו כולל את כול ,או
כתיבה או יצירת סמל ללא
הסבר כיצד הוא מתקשר
לשני7עשר השבטי ולמחנה

המשות .לכלל ישראל ,כגו
יצירה הכוללת את כל צבעי
הדגלי ,והסבר רלוונטי

ישראל

שלב 3ב :יצירת

הכללה – יצירת סמל

יצירת הכללה המבטאת דבר

כתיבת כמה מילי או משפט,

סמל למאחד את
ע ישראל כיו

למרכיב המאחד או
המשות .לכל חלקי
החברה בע ישראל,

המאחד את כל ע ישראל,
באיור או בסמל )כגו דגל
ישראל ,סמל צה"ל( או

או איור או סמל ,שאינ
נותני ביטוי למשות .לכל
הקהלי בע ישראל

והסבר לסמל

במילי )כגו "מדינת
ישראל"( או במשפט הכתוב
בלשו התלמיד

כיתהה גה
כיתה
למורה- ,
מדריך למורה
מדריך
-כיתה
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