
חומש במדבר
הקדמה

ה"ב

הזמן: 'חלק ב



כ

נקודת הזמן

שימו לב למלבנים שיופיעו על המסך

?הם מסמלים לדעתכןמה? האם תוכלו לספור אותם
שערו מה הסיבה לכך שהם צבועים בצבעים שונים



כ

נקודת הזמן

ציר הזמן במדבר
?באיזה נקודת זמן פותח חומש במדבר? אילו תאריכים מוכרים לכן

ענו על השאלות
https://app.wizer.me/preview/GH9LB9

https://app.wizer.me/preview/GH9LB
https://app.wizer.me/preview/GH9LB9


כ

.. נפתח חומשים
ב-א, במדבר א

?מהו האירוע עליו מדובר בפסוקים



כ

??למה סופרים דברים



כ
כתבו או ציירו? י"בנבאילו הזדמנויות נספרו 

א , במדבר א.. י"נקרא את רש

?ה'מנימהי הסיבה לכל 



כ

י "ה סופר את עמ"הקב
שוב ושוב 

םמחבבהואכי
...אוהב אתכן' שתפו ברגעים שהרגשתן שה



כ

משימה אישית
שתפי את הכיתה באוסף שיש לך

או לאחד מבני משפחתך
על ההזדמנויות בהן ספרי, אותותארי

.העלי תמונה, איתומתעסקים 
https://docs.google.com/forms/d/19FYgK6bM6ovEOtgb-57Rrhty3t1jndMEtoLO5uVnLF8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/forms/d/19FYgK6bM6ovEOtgb-57Rrhty3t1jndMEtoLO5uVnLF8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/19FYgK6bM6ovEOtgb-57Rrhty3t1jndMEtoLO5uVnLF8/edit?usp=sharing


כ

סיכום

.בני ישראל עומדים בפתחה של תקופת נדודים ארוכה← 
. ולפיכך מונה אותם בהזדמנויות שונות, אוהב אותם' ה← 
. 'שיצאו למדבר ללא צידה ומתוך אמונה בה, בעלי חסד–גם בני ישראל ← 
המדבר מזמן לבני ישראל התמודדויות שבסופו של דבר יעצבו את העם ויבנו                ← 

.יכבשו אותה ויתנחלו בה, שם יילחמו באויבי הארץ, אותו לקראת הכניסה לארץ

סיכום הקדמה לספר במדבר



כ

מתורת הרבי

1חלק / בחברותותלימוד 
יש  .. לפני אלפי שנים, מדבר שומם: 'בת א

?בזה משהו רלוונטי לחיים שלנו
המורה לימדה אותנו  . מצויינתשאלה : 'בת ב

אז חייב להיות  , חייםשהתורה היא תורת 
?השאלה מהו, קשר
אולי הקטע הבא יעזור לנו להבין: 'בת א

, הרבי אומר שהמדבר נמשל לגלות: ’בת ב
?אך מה עוזר לנו לדעת על הגלות

אם נדע  , ידיעת המחלה חצי תרופה: 'בת א
נדע גם מה יעזור  , יותר על הבעיה שבגלות

.לנו לצאת ממנה
:'בת ב

לא ממש הבנתי מה הבעיה בזה שמחשיבים  
..את העולם לגדול

...בואי נמשיך לקרוא: 'בת א



כ

2חלק / בחברותותלימוד 
: 'בת א

עצם זה שאני מחשיבה את הדעה  ! הבנתי: ’בת ב
זה  , את האופנות המשתנות בעולם, של הסביבה

!!העולם שולט עלי.. כבר גורם לי להיות מובלת
אחר , הרבי אומר שזו רק ההתחלה!! בדיוק: ’בת א

כך האדם עלול להיות מושפע מהגלות גם כשהוא  
להתמלא בהתלהבות  -ועוד יותר, עסוק במצוות

לעניינים הגשמיים

עד  . ולהתייחס בקרירות לתורה ולמצוות
כדי כך שבסוף הוא עלול לאבד כל רגש 

של קדושהלענינים
וכל זה מתחיל מזה שמחשיבים  ! וואו: 'בת ב

?את הגלות כמשהו גדול, את המדבר
בהחלט: 'בת א

מתורת הרבי



כ

בחברותותמשימה 
'מחולל תשבצים'הכנת תשבץ בעזרת 

מילים משמעותיות5בחרו מתוך הקטעים שלמדתן לפחות : 1שלב 
למילים שבחרתןהגדרות / שאלות חברו :2שלב 
בעזרת התוכנה הבאהתשבץהכינו : 3שלב 

https://geek.co.il/~mooffie/crossword/
_________שלחו למורה עד לתאריך : 4שלב 

!בהצלחה
מתורת הרבי

https://geek.co.il/~mooffie/crossword/

