
בהעלותך  
א"פרק י



והבנות יחשבו ויאמרו  , כאן יהיו ציורים שקשורים לניסים שקרו לעם ישראל

ואז נקרא כל אחת לעצמה את הפסוקים ונחשוב מה התמיהה  , ניסים

??איך אחרי כל הניסים האלו בני ישראל עדיין מתלוננים? שעולה

??תחפשו על מה הם מתלוננים: יותר מזה

במי יאכילנו בשר , במתאוננים?האם התלונה של בני ישראל מוצדקת

ובתיאור על המן



('ג-'א)תבערה : המתאוננים
(לה-ד)קברות התאווה : מתאווים

(ו"ט–'ד)? "מי יאכילנו בשר: "המתאווים
:התכנון
 (  ז"י-ז"ט)הציווי על שבעים איש מזקני ישראל
 (ג"כ-ח"י)השליוהבטחת

:הביצוע
 ('ל-ד"כ)ביצוע המינוי של שבעים הזקנים
(ה"ל-א"ל)קברות התאווה , השליו

:א"נושאי פרק יה"ב



ה"ב



–" 'באזני הרע "

ה"ב

.ויקניטבאזניו שתבאשמתכוונים ' שהיא רעה באזני התואנה 
שלשה ימים  ,הזהבדרך (טרחנו-)לבטנו לנו כמה אוי ":אמרו

"הדרךמענוישלא נחנו 
,  (שאמורה לקחת שלושה ימים)היא על קשיי הדרך התלונה 

".המקוםמאחרילפרוש "–תלונה זו מחפה על כוונתם האמתית אולם 

י"רש: 'פסוק א
,עלילהמתאוננים אלא לשון אין -" כמתאננים"

וכן הוא אומר .המקוםמאחרילפרוש האיךעלילה מבקשים 
".מבקשתואנה הוא כי "( שופטים יד):בשמשון

תירוץ



ה"ב



ה"ב



:'פסוק ב
י"רש–" העם אל משהויצעק "

ה"ב

,בנובשר ודם שכעס על מלךמשל ל( ספרי)
:לוואמר ,אביואוהבו של אצל בןוהלך ה

".מאבאובקש עלי צא "

?אביואוהבו של  ?בן ?מלך

נמשל



:'פסוק ב
י"רש–" העם אל משהויצעק "

ה"ב

,בנובשר ודם שכעס על מלךלמשל( ספרי)
:לוואמר ,אביואוהבו של אצל בןוהלך ה

".מאבאובקש עלי צא "
?אביואוהבו של  ?בן ?מלך

משה רבינוי"בנה"הקב

נמשל

הם יודעים כמה  ? למה העם פונים למשה דווקא
.לעזורה ויוכל "הוא קרוב לקב



?י"בנכפיות הטובה של מהי 1.
?ממשהביקשו העם מה 2.

ה"ב

שאלות מלוות



ולהוליך אותם במהירות  י"בנרצה להיטיב עם ה "הקב
. והתאוננואל הארץ אך הם היו כפויי טובה 

.באש-מעניש את החוטאים' ה
.  פונים למשה בבקשה שיתפלל עליהם ויפסק העונשהעם 

? הם למדו לקח מהעונשהאם 
?לא יתלוננו יותרהאם 

ה"ב

סיכום-תלונת המתאוננים



('ג-'א)תבערה : המתאוננים
(לה-ד)קברות התאווה : מתאווים

(ו"ט–'ד)? "מי יאכילנו בשר: "המתאווים
:התכנון
 (  ז"י-ז"ט)הציווי על שבעים איש מזקני ישראל
 (ג"כ-ח"י)השליוהבטחת

:הביצוע
 ('ל-ד"כ)ביצוע המינוי של שבעים הזקנים
(ה"ל-א"ל)קברות התאווה , השליו

:א"נושאי פרק יה"ב



ה"ב



ה"ב

אלו ערב רב שנאספו  
אליהם בצאתם ממצרים

מן המצוות



'י פסוק ד"רש–"בשריאכלנומי "ה "ד

??בשרלא היה להם וכי 

"'וגוערב רב עלה אתם וצאן ובקר וגם "( יבשמות )כבר נאמר והלא 

ומקנה  "( לבבמדבר )והלא בכניסתם לארץ נאמר -אכלוםואם תאמר

"'וגורב היה לבני ראובן 

.עלילהשמבקשים אלא 

ה"ב



ה"ב

אלו ערב רב שנאספו  
אליהם בצאתם ממצרים



ה"ב

אלו ערב רב שנאספו  
אליהם בצאתם ממצרים



ה"ב

שאמר זו לא אמר זו  מי –' י לפסוק ז"רש

ישראל  
אומרים  

ה  "והקב
הכתיב  
בתורה

והמן כך וכך הוא חשוב, בניראו באי עולם על מה מתלוננים כלומר 



ה"ב

?איך מגיב משה
קריאה דמומה של המשך הפסוקים



ה"ב



נפרדים לשלום מהילדים ומהאומנת  , ההורים מזמינים אומנת הביתה
.ויוצאים מהבית

מבקשים  , רבים, הילדים מציקים. האומנת מתמודדת עם הילדים
בהתחלה האומנת מגיבה בסבלנות רבה . בקשות שונות בקצב

אני לא : כ הסבלנות שלה הולכת ונגמרת עד שהיא צועקת"ואח
!  אני לא יכולה לטפל בהם! לא אני ילדתי אותם! יכולה יותר לבדי

...שלהם תבוא ותחנך אותםשאמא

?מכירות את זהה"ב



?מה אתן הייתן מגיבות למשה רבינו

.הציעו רעיונות איך להתמודד עם הנהגת העם

ה"ב



('ג-'א)תבערה : המתאוננים
(לה-ד)קברות התאווה : מתאווים

(ו"ט–'ד)? "מי יאכילנו בשר: "המתאווים
:התכנון
 (  ז"י-ז"ט)הציווי על שבעים איש מזקני ישראל
 (ג"כ-ח"י)השליוהבטחת

:הביצוע
 ('ל-ד"כ)ביצוע המינוי של שבעים הזקנים
(ה"ל-א"ל)קברות התאווה , השליו

:א"נושאי פרק יה"ב



ה"ב



ה"ב

?מה קרה לשבעים הזקנים
,הגאולהאוסף את זקני ישראל ומבשר על משה רבינו –במצריים 

,מתגלה' אוכלים ושותים בזמן שה, הזקנים נוהגים בקלות ראש-במעמד הר סיני
.תורהלא מעניש אותם בסיני כדי שלא תהיה אבלות בזמן מתן ' ה
,בתבערהמעניש את הזקנים יחד עם המתאוננים ' ה-בתבערה

.זקנים חדשים70צריך לאסוף משה רבינו לכן עכשיו 

י"רש: ז"פסוק ט
–" אספה לי"

והזקנים  ".לבדיאוכל אנכי לא "תשובה לתלונתך שאמרת הרי 
( שמות ג)שנאמר ,ישבו עמהםוהלא אף במצרים ?היוהראשונים היכן 

היו וראוים,מתואלא באש תבערה "ישראלואספת את זקני לך "
,ראששנהגו קלות "האלהיםאת ויחזו "( שמות כד)דכתיב,לכךמסיני 

".ויאכלו וישתו"( שם)וזהו,המלךכנושך פתו ומדבר בפני 
.כאןאבלות במתן תורה ופרע להם ליתןה "רצה הקבולא 



?מי יבחר משהאת -"אשר ידעת כי הם"1)

?מה משה צריך לומר להם-"ולקחת אותם( "2

מדוע הזקנים צריכים  -"עימךוהתייצבו שם ( "3

?להתייצב באוהל מועד יחד עם משה

ה"ב

שאלות מלוות
י"רש: ז"פסוק ט



ה"ב

קראי את הדיבור המתחיל המתאים ועני על השאלה

–" 'אשר ידעת כי הם וגו"
והיו ,פרךמכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת אותם שאתה 

,"ישראלשוטרי בני ויכו "( שמות ה)שנאמר ,ידםמרחמים עליהם ומוכים על 
.בצרתןשנצטערועתה יתמנו בגדולתם כדרך 

–" ולקחת אותם"
".מקוםשנתמניתם פרנסים על בניו של אשריכם ": קחם בדברים

–" שם עמךוהתיצבו"
אלו שנכנסו חביבין":ויאמרו,וכבודשיראו ישראל וינהגו בהם גדולה כדי 

.(ספרי)"ה"הקבעם משה לשמוע דבור מפי 

פסוק  
: ז"ט

י"רש



ה"ב

מה ההבדל  
?  בין נתינה גשמית לנתינה רוחנית



ה"ב



ה"ב



ה"ב

–" ושמתי עליהם: "ז"י לפסוק י"רש
?למה משה דומה באותה שעה

,לנר שמונח על גבי מנורה
,הימנומדליקיןוהכל 

.ואין אורו חסר כלום



ה"ב

ועוד יותר למרות שהמצב נשנה , ולמרות סגנון כתבה ותוכנו
אשר סוף  , תקותיו "הרי לא אבדתי ח, כמעט בכל מכתב ממנה

אלא  , ה-כולל גם חיי, סוף לא רק תראה את הטוב בחיים
פ סגנון תורת "ובפרט ע, זו תבוא בהרגשה בלב' שבראי

ועל האדם  , מעורב טוב ורעהכלאשר בעולמנו זה , החסידות
כי בחיי כל  , להתעניןובמה , לבחור מה להדגיש ובמה להתבונן

לראות את הטוב הסובב אותו או  , שני דרכים ישנםא"או
...  'וכו



עוד קודם הגירוש בהיותו בגן , אשר אדם הראשון, ל"מאלפנו סיפור חזוהרי 
שנמצאו , ישראלובבני ובנות ,וקראוהו כפוי טובה, עניניוהתאונן על , עדן

ברכו ברכת  , ל"ש ובתקופה הכי איומה ר"במחנות ההסגר של האשכנזים ימ
סוף סוף כל אחד ואחד והרי , עולם ומנהיגווברכה לבורא הודאה ' השחר וכו

.בין הקצוות האמוריםהוא 
ובפרט , ו ענין של הצדקת הדין על מי שהוא"ל ח"שאין בהנ, מובן וגם פשוט

אופן וסוג חיי אשר -והנקודה . אם הדגשת המציאות כמו שהיאכי ', וכו
במדהתלוי , ההפכיאו בקו , אם חיים מלאים שביעת רצון ותוכן, האדם

עין שכלו להסתכל לצד ימין או בראיתהמושל , האדםברצון -חשובה וגדולה 
.לצד שמאל

(א"תשכא כסלו מכתב )

ה"ב



ה"ב

תודה מדליקה



ה"ב

-בשעה רביעית
לא לשכוח את המטלה

!בהצלחה רבה



ה"ב



ה"ב



ה"ב


