403

12.512.5

ישי חי רוזנברג

בי דור המדבר לדור הנכנס לאר
הזדמנות שנייה שהוחמצה
לזכרו המבורך של ר' דב וירצבורג ז"ל
המחנך למופת והמנהל לדוגמה

את ר' דב וירצבורג זכיתי להכיר מזוויות שונות בתקופות שונות בחיי .כילד
הכרתיו כרע ,ידיד וחבר נאמן של אמי נעמי ז"ל ,אשר זכתה לשרת בקודש לצדו
למעלה משלושים שנה בבית-הספר דוגמא לבנים ע"ש הרב עוזיאל .לאחר מכן
זכיתי שילווה את כניסתי כמורה למערכת החינוך בחום ובחכמה ,ולימים ,עת
התמניתי למנהל בית-ספר בישראל ,היה זה אך טבעי שדב יהיה הראשון שאליו
אפנה לבקש תמיכה רגשית ועצה טובה ולתנות בפניו את צרותיי.
במפגשיי עם דב התפעלתי מיכולתו לראות בעת ובעונה אחת הן את צורכי
הכלל והן את צורכי הפרט .על רגישותו הרבה של דב לצורכי היחיד יעיד סיפור
זה :עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים אבי מורי יהושע יובדל לחיים ארוכים גויס
לשירות מילואים שארך למעלה ממחצית השנה .אימא נותרה בודדה בבית
כשעול גידול הילדים ומשימת החינוך כמחנכת בבית-הספר הוטלו על כתפיה.
באחד הערבים עצרה מונית ליד ביתנו .מן המונית יצא דב ומכשיר טלוויזיה
בידיו ,ובמילים אלה פנה אל אמי" :נעמי ,ראיתי שאת דואגת לבעלך ובודדה
בביתך בשעות הערב ,אולי מכשיר זה יסייע בידך להתמודד עם הקושי".
גם בזמן שעול ניהול מוסד חינוכי שרבים ממוריו גויסו למלחמה מוטל עליו,
ידע דב ברגישותו לשים לב לדאגתה של מורה יחידה ולסייע בטוב לבו כחבר
נאמן.
אמנות זו לימדני גם בעת עבודתי כמנהל .הוא לימדני שעל המנהל לדעת
את האיזון העדין שבין צורכי הפרט לצורכי הכלל ולפעול בשיטת "כלל פרט
וכלל" .לשיטתו ,על המנהל לאפשר למוריו ולתלמידיו להתפתח בכיוונים שונים
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לפי אופיים ,מחד גיסא ,אך עליו גם לדעת לאחד את כל הכוחות לרוח אחד
ומשותף ,מאידך גיסא .מורכבותה של גישה זו זוקקת חכמה אישית באשר לאיזון
הראוי בין ראיית צרכי הפרט וכישוריו האישיים אל מול מחויבותו לרוח אחד.
חכמה זו הייתה נחלתו של דב.
את המאמר לזכרו אני מקדיש לדרך הוראת יחידת הפתיחה של ספר יהושע
בכיתות חטיבת הביניים .השיעור שאני מציע בנוי בדרך של "כלל פרט וכלל"
ומתמקד בדרך ההוראה של פרקים א–ח בספר יהושע – חטיבת הפתיחה של ספר
יהושע .בשלב הראשון של הלימוד יפתח המורה בסקירה קצרה שתפקידה
להבהיר לתלמידיו כי בפרקים הבאים יתוודעו לתיאור הליך כיבושה של ארץ
ישראל על ידי יהושע .בשלב השני יוסברו פרטי הסיפור תוך עיון בפרקים
הנדונים .במאמרי זה אני מציע דרך הוראה לסיכומה של היחידה.

ספר יהושע נכלל בתכנית הלימודי החדשה להוראה בכיתות ז או ח .להל אציע
שיעור המתמקד בדר ההוראה של פרקי א–ח בספר יהושע ,המהווי את
חטיבת הפתיחה של ספר יהושע .המורה המלמד פרקי אלה בכיתתו פותח
מטבע הדברי בשלב הראשו של הלימוד בסקירה קצרה שתפקידה להבהיר
לתלמידיו כי בפרקי הבאי יתוודעו לתיאור הלי כיבושה של אר ישראל על
ידי יהושע .בשלב השני של ההוראה מוסברי פרטי הסיפור אחד לאחד .הלימוד
נעשה בעיו רצי פרק אחר פרק ,תו התמקדות נקודתית ומקומית בפרטי
הסיפור ובחתירה להבנת האירועי השוני המתוארי בכל פרק .להל אציע דר
הוראה לסיכו היחידה.
דר הוראה זו נסמכת על הידע שרכש התלמיד במהל סבב הלימוד
הראשו  ,א בוחנת את הכתוב בדר שונה" ,בהיבטעל" ,תו חזרה על הנלמד
בפרקי המתארי את כיבוש האר על ידי יהושע .בהוראת היחידה בשתי
הדרכי נלמדת היחידה בשני סוגי לימוד שוני בדר של "כלל פרט וכלל" .דר
הלימוד המוצגת יוצאת מנקודת ההנחה כי להבנת המבנה הספרותי של היחידה
תו התמקדות בדר הצגת הדברי תפקיד מכריע בפענוח המסרי הרעיוניי
והחינוכיי שאות ביקש מחברו של ספר יהושע להנחיל לקוראיו.
במאמר מוצגי שלבי ההוראה בזה אחר זה ,שלב אחר שלב ,בצירו תמונת
מראה הלוח מ המצגת המלווה את ההוראה .ליחידת סיכו זו רצוי להקדיש
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שיעור כפול של  90דקות .השיעור נראה מעט עמוס ,א מניסיוני בהוראת
היחידה בדר זו התלמידי מגייסי את כוחותיה ומשתמשי בידע שרכשו
בשלבי הלימוד הראשוניי מתו רצו לראות תמונה כוללת של היחידה .הוראה
בדר זו מסייעת לה לארג את הידע שרכשו ולהבינו באופ מעמיק יותר.
שלב א:
בפתיחת לימוד היחידה על המורה לשוב ולהעמיד את תלמידיו על העובדה
שסיפור כניסת בני ישראל לאר דומה בפרטי רבי לסיפור של דור המדבר.
על חלק מ הפרטי ודאי התקיי דיו בכיתה במהל הלימוד הראשוני .בתחילת
השיעור יוצג על הלוח התרשי הזה:

תפקידו של התרשי לגרות את דמיו התלמידי ולהוביל לחשו בכוחות
עצמ פרטי אלה לאור הידע שצברו במהל לימוד עד כה .התרשי מהווה
תשתית לסיכו הדיו  .הטענה המרכזית המוצעת היא ששני הדורות ה דור יוצאי
מצרי וה דור כובשי האר ,עברו תהלי מכי לקראת אירוע מכונ  ,א לא
השכילו לשמור על ההישגי הרוחניי שהשיגו מ החוויה הרוחנית שחוו .לאחר
הנפילה הרוחנית נקרא הע על ידי מנהיגיו לשוב ולכבוש את הפסגה הרוחנית
במאמ מחודש.
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אל המסקנה הזו יגיעו התלמידי לאחר שילמדו את שלבי השיעור השוני.
מתברר שעל סמ הידע שצברו התלמידי בעת לימוד הפרקי עד לשלב זה ,ה
יוכלו לאתר בעזרת הנחיות המורה כמה אירועי המתוארי בפרקי הנ"ל שלה
זיקה תוכנית ולשונית לסיפור יציאת מצרי ולתיאור נדידת ע ישראל במדבר
כפי שה מתוארי בתורה .על המורה לבקש מתלמידיו לנסות ולדלות מזיכרונ
את אירועי דור המדבר שעליה למדו בבית הספר היסודי בספרי שמות ,במדבר
ודברי .התלמידי יתבקשו לרפר שוב בתנ" בפרקי יחידת הפתיחה של ספר
יהושע ולתת את דעת לכל אירוע שבו ה מוצאי דמיו בינו לאירוע שעליו
מסופר בתורה .וכאמור ,לא רק לתוכ האירועי אלא ג ללשו הכתוב.
שלב ב:
כדי להניע את הלימוד ולהבהיר את כוונתו ,ידגי המורה את דבריו בהצגת מספר
דוגמות מפתיחת ספר יהושע .התלמידי ישימו לב לעובדה שפתיחת סיפור
הכיבוש ושליחת המרגלי בספר יהושע דומי לשליחת ה"תרי" על ידי משה.
בספר יהושע הכתוב משתמש בלשו דומה ללשו שנקטה התורה בסיפור
המושווה ,ובכ יש מעי פנייה סמויה הקוראת לקורא להשוות בי הסיפורי.
ההשוואה הניכרת לעי היא עובדת שליחת אנשי לרגל את האר לצור תכנו
כיבושה .א המעיי בדקדוק בחומש במדבר ובספר יהושע יבחי בשימוש
הדומה בפועל של"ח בשני המקורות וכ בשימוש בשורש רא"י)ה( כשורש
המגדיר את משימת של המרגלי – לראות את האר:
ֲר ַו ְִ ַלח יְהַ -ע ִ#%נ  ִמַ #ה ִ/ִ 0י ְ ַניִ#
ַע א ֶ
ָי ְויָתר ֶאת ֶארֶ ְנ ַ
ְ ַלח ְל ָ ֲאנ ִ
ָי ְמר ְִַ 2לי ֶחרֶ ֵלאמר ְלכ ְרא ֶאת
ֲאנ ִ
ָאל ) ...במדבר יג ,ב(
נת ִל ְבנֵי י ְִשר ֵ
ֲאנִי ֵ
ְאת#י ְִריח) "-יהושע ב ,א(
ָהרֶ ו ֶ
ָע
ַו" ְִ ַלח א ָֹת מ ֶֹה ָלת ר ֶאתֶ #ארֶ ְנ ַ
ית ֶאת
ֲל ֶ
ֲל ֶה עֲל זֶה ַ$ֶ %גֶב ַוע ִ
ֹאמר א ֵ
ַו" ֶ
ית ֶאת ָהרֶ ַמה ִהוא ְו ֶאת ָה ָע
ר ִא ֶ
ָה ָהר ְ
ָפה ַה ְמ ַעט ה א
יה ֶה ָחזָק ה א ֲהר ֶ
ַה" ֵֹב ָע ֶל ָ
ִא רָב
)במדבר יג ,יז–יח(
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ג תגובת שני המרגלי ששלח יהושע דומה לתגובת ולקריאת של יהושע ב 
נו וכלב ב יפונה שנאמרה כארבעי שנה קוד .דומה מאוד ג תגובת עמי כנע
הנזכרת בספר יהושע לתיאור תגובת העמי לאחר קריעת י סו:
יהושע ב ,י–יא
שמות טו ,יד–טז
ה-בי ה' ֶאתֵ #מי יַ#
ֲרִ #
י ֵבי ְָ 6ל ֶתִ :י ָ ַמ ְענ ֵאת א ֶ
4חז ְ
ָ ְמע ַע ִ5י י ְִרָ2ז  ִחיל ַ
ִ ַמע
את ֶכ ִמ ְִ 5צ ָריִ ַ ...וְ $
ֵיכ ְֵ %צ ְ
ילי מ4-ב יא ֲחזֵמ -ס > ִמ ְ6נ ֶ
4ז נ ְִבהֲל ֵ 89פי אֱדֵ -א ֵ
ִ5ס ְל ָב ֵבנ וְ לא ָק ָמה ע-ד ר ַח ְִ %אי
יה ַו" ַ
ֲל ֶ
ָע6;ִ :ל ע ֵ
י ֵבי ְכנ ַ
ָעד נָמג ל ְ
רַ
ֵיכ ...
ִמ ְ6נ ֶ
ָפ ַחד ...
ימ ָתה ו ַ
ֵא ָ
יהושע ב ,כד
ָדנ ֶאת ָל
ָת ה' ְ%י ֵ
ַ"אמר ֶאל#יְהַ -ע ִי#נ ַ
ו ְ
י ֵבי ָה4רֶ ִמ ָ6נֵינ :
ָה4רֶ ְוגַ נָמג ָל ְ

שלב ג:
משלב זה של השיעור )לאחר שהובהר הרעיו המרכזי( יפנו התלמידי ללימוד
עצמי ובו ימשיכו ויאתרו את הפרטי והלשונות הזהי בכוחות עצמ .אפשר
לחלק את הפרקי השוני בי תלמידי הכיתה בחלוקה לקבוצות ,ובכ לצמצ
את זמ העיו העצמי .הדבר נתו לשיקולו של המורה ולרמת הלימודית של
תלמידי הכיתה .כסיכו לשלב זה ולאחר שרש על הלוח את מסקנות
התלמידי ,יקרי המורה על הלוח את התרשי הזה:
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במטרה לחדד את הדברי תוטל על התלמידי משימה זו:
הקליטו או כתבו ריאיו ע אד שחי בדור המדבר וע אד השיי לדור
הנכנסי לאר .איזה אירוע לדעתכ היה מציי כל אחד מה כאירוע המשמעותי
ביותר בזיכרונותיו? הוכיחו דבריכ מהכתובי!
שלב ד:
במטרה לסייע לתלמידי למקד את לימוד יציג המורה לכיתה את התרשי
הזה:

המורה יכוו את תשומת לב התלמידי לתמונת השופר ולמספרי שש ושבע,
המהווי דג משות להלי הכנה לקראת אירוע שיא המתרחש ביו השביעי
לאחר הכנה של שישה ימי .התלמידי יסיקו מדברי המורה ומ התרשי
שעליה להתמקד בביצוע המשימה בפרק ו ,העוסק בכיבוש יריחו .המעיי
בפרק זה ודאי ישמע את קול השופר המהדהד למרחוק .ג מש ההכנה לקראת
שיאו של האירוע בהלי של ששת ימי ההכנה לאירוע המתרחש ביו השביעי,
עולה מ הכתוב בדר בולטת .מתו העיו יסיקו התלמידי שהאירוע שהודגש
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בהרחבה ובהבלטה על ידי כותב ספר יהושע ושאותו ראה כמשמעותי ביותר מבי
אירועי הכיבוש ,היה ללא ספק כיבוש יריחו ונפילת חומותיה .אירוע זה דומה
למעמד הר סיני ה במהותו וה בלשונותיו שהיה האירוע המשמעותי אותו חווה
ב דור המדבר.
שלב ה:
על הלוח יוצגו זה לצד זה פסוקי אלו:
שמות יט ,טז
יהושע ו ,גו
%קר ַוי ְִהי קלת
יי ְִ %הית ַה ֶ
ְי ַה ְִ 5ל ָח ָמה ַה ֵ@י> ַוי ְִהי ַב"ַ -ה ְִ 0ל ִ
%ת ֶאתָ #ה ִעיר ל 9נ ֵ
ו ְַס ֶ
פר ָחזָק
ָקי ו ְָענָ ָ ֵבד ַעל ָה ָהר וְקל ָ
ֲשה ֵ ֶת ְבר ִ
ֶאתָ #ה ִעיר ַַ 6ע ֶא ָחת ה ַתע ֶ
ֲר ֲַ 5ַ %ח ֶנה:
"פר"ת ְמאד ַוֶ" ֱחרַד ָל ָה ָע א ֶ
ָמי :וְ ִ ְב ָעה כ ֲהנִי י ְִשא ִ ְב ָעה  ְ
יִ
יעי ָ;ס%
"-ב ִלי ִל ְפנֵי ָה4רַ -ב"ַ -ה ְִ 0ב ִ
ַה ְ
ְהֲ %הנִי י ְִת ְקע
ֶאתָ #ה ִעיר ֶ ַבע ְָ 6ע ִמי ו ַ
שמות יט ,יט
"בל
* ְ' ֶקרֶ) ַה ֵ
ְהיָה ִ' ְמ ְ
&"פר"ת :ו ָ
ַ' ָ
מה
ְחזֵק ְמאד ֶ
ה-ל ְ ו ָ
&פר ֵ
&"פר י ִָריע ָכלָ #ה ָע ַוי ְִהי ק"ל ַה ָ
ְְ ָ %מע ֶ
ֲכ ֶאת ק"ל ַה ָ
ְהאלקי ַי ֲענְֶ $בק-ל:
יה י ְַד ֵ%ר ו ָ
ח-מת ָה ִעיר ַ; ְח ֶ; ָ
ד-לה ְונ ְָפ ָלה ַ
ְ;ר ָעה ְג ָ
ו ְָעל ָה ָע ִאי נ ְֶג:-A
שמות יט ,יג
לא ִתַ2ע  -%יָד ִי ָסק-ל י ִֵָ Bקל א -יָרה ִיָ"רֶה
בל
* ַה ֵ
ִא ְֵ %ה ָמה ִא ִאי לא י ְִחיֶה ִ' ְמ ְ
ֵה ָ5ה ַיעֲל ָב ָהר:

ג לגבי מש האירועי קיימת זהות בי שני המקורות ,והכתוב בספר יהושע
אינו חוס מאמ מלהדגיש זאת:
יהושע ו ,יד–טו
שמות כד ,טז
9חת
ַו" ְִ ְב-ד ה' ַעל ַהר ִסינַי ַוי ְַכ ֵBה ֶה ָע ָנ ַו"ָסֶ %אתָ #ה ִעיר ַַ -"%ה ֵ0נִי ַַ 6ע ַ
שת י ִָמיםַ :וי ְִהי
ש ֶׁ
יעי ַו"ָב ַה ֲַ 5חנֶה ה ָע ֵׁ
מה ַַ -"%ה ְִ 0ב ִ
ֵׁש ֶׁשת י ִָמים ַו" ְִקרָא ֶאל ֶ
ּ
ַ ִמ ַעֲל-ת ַה ַַ 0חר ַו"ָס%
ַּביוֹ ם הַ ְּ ׁש ִב ִיעי ַו" ְ
;ֶ -ה ָענָ:
ִמ ְ
ֶאתָ #ה ִעיר ַ ִ6ָ ְ 5ט ַהֶCה ֶׁשבַ ע ְּפ ָע ִמים רַק
ַַ -"%הה א ָס ְבב ֶאתָ #ה ִעיר ֶׁשבַ ע ְּפ ָע ִמים:
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שלב ו:
יש להניח כי כבר בתחילת הדיו ישאלו התלמידי את המורה למשמעות צורתו
של השרטוט שהציג בתחילת השיעור .בשלב הראשו ישיב המורה שעל שאלה
זו יוכלו להשיב בכוחות עצמ בהמש השיעור .עתה ,לאחר שזיהו את האירוע
המרכזי שאותו חווה כל דור לדעת בעל ספר יהושע ,הרי שהגיעה השעה לנסות
ולהתמודד ע שאלת התלמידי .לחידוד המחשבה יציג המורה את השק הזה:

מהסרטוט עולה שעליות ומורדות רוחניי היו נחלת שני הדורות .כל דור עבר
תהלי הכנה לקראת אירוע השיא ולאחריו באה נפילה רוחנית .כל דור השתדל
לפעול ולתק את דרכיו ולחפש את הדר לשוב אל רו המעלה המוסרית .עניי
זה יובהר היטב בהמש השיעור .עתה יידרשו התלמידי לשוב ולאתר אירועי
נוספי שבה קיי דמיו בי קורות דור המדבר לקורות דור הכיבוש והנחלה.
התלמידי יידרשו לאתר ג לשונות דומי בשני המקורות.
שלב ז:
בלימוד הראשוני של פרק ה ביהושע ודאי עמד המורה על הדמיו שבי מעמד
הסנה )שמות ג( לבי מעמד התגלות המלא ליהושע ביריחו .אירוע זה יכול
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לפתוח את שלב רישו תוצאות התלמידי לאחר עיונ המחודש ביחידה .המורה
יחדד אצל תלמידיו את התודעה בדבר הדמיו הקיי בהתגלותו של הקב"ה אל
המנהיג בכל אירוע .בדידותו של המנהיג בולטת ,ולשו הכתוב בשני האירועי
זהה ואי קושי לאתרה.
יהושע ביריחו
משה במעמד הסנה
ִ5א ֵעינָיו ַו ְַרא
ַו ְַרא ה' ִ%י ָסר ִל ְרא"ת ַו" ְִקרָא ֵא ָליו אלוקי ַוי ְִהי ְִ %הי-ת יְהַ -ע ִִ %יריחַ -ו ָ
ְח ְרְ -%ל ָפה ְ%יָד-
עמד ְלנ ְֶג -Aו ַ
ַ"אמר ִה ֵ$נִי :ו ְִהֵ$הִ #אי ֵ
מה ו ֶ
מה ֶ
ַ"אמר ֶ
;ַ -ה ְBנֶה ו ֶ
ִמ ְ
ֲלנ ;ָ 9ה ִא#
ַ"אמר ל -ה ָ
ֵל ְ יְהַ -ע ֵא ָליו ו ֶ
ַו" ֶ
י* ֵמ ַעל
ְע ֶל ָ
ַ"אמר 9ל ִ; ְקרַב הֲל ַל נ ָ
ו ֶ
ַ"אמר לא ִי ֲאנִי ַשרְ #צ ָבא#ה' ַע ָ;ה
ְל ָצרֵינ  :ו ֶ
ע"מד ָע ָליו
./ה ֵ
ֲר ָ
ֶי* ִ%י ַה ָ0ק" א ֶ
ַגל ָ
רְ
9ר ָצה ַו" ְִ ָ;ח
ְה" ַע ֶאל ָ2נָיו ְ
אתי ַוִ2ל י 6
/ד ַמת קדֶ האַ ... :ו ְַס ֵ.ר מ ֶֹה ָ2נָיו ִ%י ָב ִ
ְ
ַ"אמר
ַ"אמר לָ -מה אֲדנִי ְמ ַד ֵ%ר ֶאלַ #ע ְב :-Aו ֶ
ו ֶ
ָירֵא ֵמ ַה ִ'יט ֶאל ָה ֱאל ִֹהי :
ַע ְל ָ* ֵמ ַעל
ַשרְ #צ ָבא ה' ֶאל#יְהַ -ע ַלנ ַ
קד
עמד ָע ָליו ֶ
./ה ֵ
ֲר ָ
ֶ* ִ%י ַה ָ0ק" א ֶ
ַגל ָ
שמות ג ,ד–ו ר ְ
ַע יְהַ -ע ֵ:
הא ַו" ַ
יהושע ה ,יג–טו

בפירושו למעמד הסנה הסביר הרש"ר הירש את מהות פעולת חליצת הנעלי.
לדבריו" ,חליצת הנעל מבטאת התמסרות גמורה לערכיו של אתר#ִ ,סוס האישיות
עליו בלבד ובצמוד אליו ,ורכישת עמידה ומעמד מתוכו" .חליצת הנעליי
מבטאת התבטלות כלפי המקו המקודש והתמסרות מוחלטת לקב"ה .את
התובנה שהשיג המנהיג בהתגלות זו עליו להפו לנחלת האומה כולה.
אירוע נוס הדומה במהותו לאירוע המתואר בספר שמות הוא תיאור
מלחמת העי השנייה .כוונתי לתיאור הרמת ידי משה בעת מלחמת הע בעמלק.
בשני האירועי מתואר המנהיג כמרי ידיו כלפי מעלה והמאמ את מרצו האישי
למע הצלחת האומה.
שמות פרק יז
ָבר
ֲר י ִָרי מ ֶֹה יָדְ -וג ַ
ְהיָה ַא ֶ
)יא( ו ָ
ֲמ ֵלק) :יב(
ָבר ע ָ
ִיח יָדְ -וג ַ
ֲר ָינ ַ
ָאל ו ְַכא ֶ
י ְִDר ֵ
ָDימ ַת ְח ָ;יו
ִידי מ ֶֹה ְ ֵב ִדי ַו" ְִקח ֶא ֶב ַו" ִ
וֵ
ָדיו ִמֶCה
יה וְֲ 9הרֹ וְח ר ָ; ְמכ ְבי ָ
ֵב ָע ֶל ָ
ַו" ֶ
ָדיו אֱמ נָה ַעד ֹ%א
ֶא ָחד ִמֶCה ֶא ָחד ַוי ְִהי י ָ
ַה ֶָ 0מ:

יהושע פרק ח
ֹאמר ה'
ַ ֵ יְהַ -ע ֶַֹ %%קר ) ...יח( ַו" ֶ
)י( ַו" ְ
ֲר ְ%י ְָד ָ ֶאל ָה ַעי
ֶאל יְהַ -ע ְנ ֵטה ִַ %יד -א ֶ
ֲר
ִי ְבי ְָד ָ ֶא ְ; ֶנָ$ה ַו"ֵט יְהַ -ע ִַ %יד -א ֶ
ְ%יָדֶ -אל ָה ִעיר) ...:כו( וִיהַ -ע לֹא ֵה ִיב
ֲר ֶה ֱח ִרי ֵאת
ָטה ִַ %ידַ -עד א ֶ
ֲר נ ָ
יָד -א ֶ
ָל י ְֹ ֵבי ָה ָעי
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התערבותו של הקב"ה בשילוב מאמצי האד מודגשי בכתוב ה בציו הרמת
ידי משה לשמי במלחמת עמלק וה בהדגשת הרמת כידונו של יהושע לשמי
בעת מלחמת העי ,בחינת :וכי כידונו של יהושע עושה מלחמה? אלא...
בדומה לדמיו בי מעמדות ההתגלות שחוו מנהיגי האומה בבדידות ,הרי
שג האירועי שחווה הציבור בכל דור דומי .התלמידי לא יתקשו לאתר
למשל את הדמיו הקיי בי כריתת הירד ובי קריעת יו סו וכ בי ברית
המילה ובי קרב הפסח .אירועי אלו משמשי כאירועי מכונני בכל דור
בהכנת האומה לאתגר העומד לפניה בדרכה ליהפ לחופשייה בארצה .הפסח
עומד במרכז יסודה של האומה ,וברית המילה ניא חידושה של הברית שבי
הקב"ה לעמו .לאחר כריתת הברית והגדרת הזהות הלאומית הבאה לידי ביטוי
בברית המילה ,יצא כל דור לדרכו .בדר נסית של קריעת י סו וכריתת הירד
צעדו לעבר מימוש היעדי שהוצבו לאומה על ידי הקב"ה .ג אירועי אלה היו
דומי ,אלא שבכל אחד מה צורת הפיכת מקור המי לחרבה הייתה שונה.
ימינָ
וְה ַ'יִ ָל ֶה ח ָֹמה ִמ ִ
בקריעת י סו עברו בני ישראל בתו הי בחרבהַ " :
אל" )שמות יד ,כט( ,ואילו בכריתת הירד ַ " :ה ַ'יִ ַה ְ/ר ִדי ִמ ְל ַמ ְע ָלה ָקמ-
מ ְ+מֹ ִָ
נֵד ֶא ָחד" )יהושע ג ,טז( .בשלב הראשו של הלימוד על המורה לעמוד על הסיבה
להבדל בדר המעבר בכל דור .בשלב הסיכו יחזור המורה על עיקרי הדברי
בקצרה ,א יחדד דווקא את העובדה שה יוצאי מצרי ה דור הנכנסי לאר,
חצו את מכשול המי בחרבה באמצעות נס אלוקי .העובדה ששני הדורות חוו
כריתת ברית מחודשת שלוותה בחציית מכשולי הנראי למתבונ התמי כבלתי
עבירי ,מחדדת את העובדה שבני דור הנכנסי לאר קיבלו מאת הקב"ה
הזדמנות מחודשת לתק את חטאי דור יוצאי מצרי שלא השכיל להישאר ברו
פסגתו של הר חורב .בעיו מעמיק נית למצוא ג כא את הדגשת התאריכי
ואת הצמידות של בעל ספר יהושע ללשו תיאור האירועי הדומי וניסוח
בתורה.
לאחר שמיעת דברי התלמידי יסוכמו הדברי בסיוע התרשימי האלה:

בי דור המדבר לדור הנכנס לאר – הזדמנות שנייה שהוחמצה

413

414

ישי חי רוזנברג

בני הדורות השוני צוו להעביר את המסורת לבניה ולספר לה על הנסי
שעשה לה הקב"ה .ג כא הלשו שבה מנוסחת שאלת הבני בספר יהושע
דומה לזו המתוארת בשמות יג.

א דא עקא ,בני הדורות השוני לא השכילו לשמור על רו מעלת המוסרית
ונכשלו בחטא .נפילה רוחנית זו מקורה במתח המתמיד שבי חיי הרוח לחיי
החומר .בשני המקרי ,ניצב הזהב כמייצג את עול החומר במרכז תיאור הנפילה
הרוחנית והערכית .בדור המדבר היה זה עגל הזהב ,ובדור הנכנסי לאר עמדה
במרכז הפרשה לשו הזהב שנשדדה על ידי עכ  .הכתוב מדגיש שמעשהו של עכ
היה רק סימפטו למצבה הרוחני של האומה כולה ,ופעולת הלקיחה נזקפת על
ָאל ַמ ַעל ֵַ #חרֶ ַו4ִַ /ח ָע ָכ ְֶ 7ַ  #ר ִמי ֶב 
ידי הכתוב לכלל ישראלַ " :וְִ /מעֲלְ -בנֵיי ְִשר ֵ
ָאל" )יהושע ז ,א(.
ִחר< ה' ְִ #בנֵי י ְִשר ֵ
ְה-דה ִמ  ַה ֵחרֶ ַוַ /
ז ְַב ִ8י ֶב  ֶזרַח ְל ַמ ֵ;ה י ָ
בעקבות הלקיחה מהחר נסוג צבא ישראל במלחמת העי ונחל מפלה.
שלב ח:
במהל הלימוד ישימו לב התלמידי לדמיו נוס הקיי בי שני האירועי
ויציינו את הדמיו במחברותיה .המורה יסכ את הדברי כ:

בי דור המדבר לדור הנכנס לאר – הזדמנות שנייה שהוחמצה

415

המשות לשני הסיפורי הוא שהקב"ה אפשר לחוטאי לשוב בתשובה ולטפס
מחדש אל פסגת הרו המוסרי .הדבר בא לידי ביטוי באפשרות כתיבת לוחות
שניי במדבר ובכתיבת התורה וחידוש הברית בהר עיבל בספר יהושע.
יהושע פרק ח
ֲב ִני ֵאת
)לב( ַו" ְִכ ָ;ב ָ ַעל ָהא ָ
ֲר ָ ַתב ִל ְפנֵי
ִמ ְנֵה ;-רַת מ ֶֹה א ֶ
ָאל ז ְֵק ָניו
ָאל) :לג( ו ְָכל י ְִDר ֵ
ְ%נֵי י ְִDר ֵ
ְו ְֹט ִרי ְו ְֹפ ָטיו ע ְֹמ ִדי ִמֶCה ִמֶCה
ָל4רֶ -נגֶד ַהֹ ֲהנִי ַה ְל ִו"ִ נ ְֵֹ Dאי
אֲרִ %ְ -רית ְיקֹוָק ֵַ2ר ָ ֶא ְזרָח ֶח ְצי-
ֶאל מ ל ַהר ְִ 2רזִי ְו ַה ֶח ְציֶ -אל מ ל
ֲר ִצ ָה מ ֶֹה ֶע ֶבד ה'
יבל ַא ֶ
ַהר ֵע ָ
ָאל ִָ %ראֹנָה:
ֵ ֶאת ָה ָע י ְִDר ֵ
ְ :ל ָבר ְ

הדמיו העולה מהשוואת שני האירועי מלמד על ההזדמנות המחודשת שניתנה
על ידי הקב"ה לדור הנכנס לאר לתק את חטאי אבותיה .בשני המקרי לא
הניח הקב"ה לאד לשקוע בטומאה ואפשר לו לשוב ולהתחדש .התיקו של
חטא העגל היה הציווי בכתיבת לוחות שניי; האירוע המקביל לביטוי תיקו
חטאו של עכ הוא הציווי לכתיבת התורה על האבני בהר עיבל .אכ ציווי זה
מופיע כבר בדברי כז ,א מיקומו במקו זה ,לאחר הניצחו במלחמת העי,
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מעיד על כ שלפנינו הוראה לחידוש הברית ולתיקו המעוות על ידי כתיבה
מחודשת של התורה .לדעת של פרשני רבי ,דוגמת רש"י ,רד"ק ורלב"ג,
אירוע זה נער ביו שבו עברו ישראל את הירד  ,א איחורו על ידי עור הספר
מעידה לדעתי על הקריאה המחודשת ג לדור הנכנס לאר )שא הוא בדומה
לאבותיו החמי את ההזדמנות שניתנה לו על ידי הבורא( ,שלא לשקוע בייאוש,
לשנס את מותניו ולשוב ולחקוק על לוח לבו את תורת ה'.
לפיכ ניתנה ליחידה הכותרת "הזדמנות שנייה שהוחמצה" .על המורה
להשכיל ולשוחח ע תלמידיו על המתח שבי חיי חול לחיי קודש ,בי רוח
לחומר ,בי תורה לזהב ,ולהקנות לה כלי בהתמודדות ע מתח זה בחייה
האישיי .התלמיד ישכיל ויבי כי ג א מעד ,מצפה ממנו הקב"ה לפסול מחדש
את לוחות הברית ולחדש את הברית עמו.
לסיכו ,דר למידה זו משמשת כסיכו ליחידה ,א בה בשעה בונה קומה
שנייה על קומת הלימוד הראשונה שנלמדה בדר של לימוד כל פרק בנפרד ללא
היבטעל על כל היחידה .הלימוד בהיבט זה מחדד את האתגר המשמעותי
בהתמודדות שבי חיי רוח לחיי החומר ,ומדגיש את דרכו של הקב"ה המאפשר
לבניו לתק את מעשיה ולטפס מחדש אל פסגת הרו המוסרי.
***
להל הקישור למצגת בנושא זה )שאותה יוכל כל מורה לפתח על פי צרכיו ועל
פי אופי תלמידיו(www.daat.ac.il/yishay/yehoshua1-8.pptx :

מקורות לעיו נוס

אחיטוב ,ש' )תשנ"ו( .יהושע )מקרא לישראל( .תלאביב וירושלי.
אמית ,י' )תשמ"ב( .כידונו של יהושע .שנתו לחקר המקרא ולחקר המזרח הקדו  ,הו
)תשמ"א–תשמ"ב( ,עמ' .1811
עסיס א' )תשס"ה( .ממשה ליהושע ומנס לטבע – ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש בספר יהושע.
ירושלי.
עסיס א' )תשס"ט(" .המשמעות התיאולוגית של מעילת עכ בחר )יהו‘ ז  ."(26–1עיוני מקרא
ופרשנות ,ט ,עמ' .128–111
רייס ,י' )תשס"ח( .אמנות העריכה בספר יהושע – מבנה ,אידיאולוגיה והיסטוריוגרפיה .עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת בראיל ,רמתג.
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