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 בה בכיתה ז': השוואהישלימוד כישורי ח

                                             

 2-01לשמות ט"ז   22-22שמות ט"ו   בין  תלונות בני ישראל במדבר

 לאה הורביץ

                                          

 הקדמה

מי הדעת, כמו גם בחיים. השוואה היא אופרציה מחשבתית מרכזית בה אנו משתמשים בכל תחו

ביל למסקנה תקפה. הדרכים להשוואה נכונה שתסייע להואנו מבקשים להמשיג את הפעולות ו

להרכיב על עינינו מעין זכוכית מגדלת המתבוננת בתהליכי ההשוואה,  בהצעה זו אנו מבקשים

ינו חלק תוך כדי העיסוק בתכני שמות ט"ז, שהלעמוד  חשיבותם ותרומתם ללימוד. אנו מבקשים

 על עקרונות מרכזיים בהשוואה:מפרקי הלימוד בכיתה ז', 

 . השוואה היא גם שונה וגם שווה כשהם מוצגים בברור זה לעומת זה.א

 . השוואה יכולה להיעשות רק על פי אותו קריטריון )לא ניתן להשוות צבע לגודל(.ב

ש לסכם את ההשוואה נעשתה לצורך כל שהוא וי . השוואה מובילה למסקנה. שהרי ההשוואהג

 ולהציע את המסקנה הנובעת ממנה.

תלונות וקשיים  סיפוריבשני ה במסגרת תכני הלימוד בכיתה ז', להלן נציע לשלב את לימוד ההשווא

 סיפור המן והשליו:  –2-8מרה,  ושמות ט"ז  מי – 22-22של בני ישראל במדבר: שמות ט"ו 

 

 ?אינו מגיבהתלונה של העם בפרק ט"ז משה לאחר  למהההשוואה כמסייעת לחדד את השאלה: 

עוד בהיות בני שאלה זו מתחדדת על רקע השוואת תגובות משה לתלונת העם במקרים קודמים. 

 נענההעם זועק לעזרה  ומשה  אירעו כמה מקרים בהםיאתם, עם יצממש ישראל במצרים וגם 

    או פונה אל ה' וה' נעתר. לעם

  לדוגמא:

ְפְגעּו ֶאת :  פנו בני ישראל אל משה, עם  החמרת גזרות פרעה,  בזמן השעבוד במצרים, ֹמֶשה -ַויִּ

ם, ֵמֵאת ַפְרֹעה.-ְוֶאת ם, ְבֵצאתָּ אתָּ ְקרָּ ים לִּ בִּ צָּ ֲעֵליֶכם  'הַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם, ֵיֶרא  כא  ַאֲהֹרן, נִּ

ְשֹפט: ְבַאְשֶתם ֶאת  ְויִּ ֶתתֵריֵחנּו, ְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּוְבֵעינֵ -ֲאֶשר הִּ יו, לָּ דָּ ם, -י ֲעבָּ ֶחֶרב ְביָּדָּ

ְרֵגנּו.   ְלהָּ

ב ֹמֶשה ֶאל כב:  ותגובת משה פניה מידית אל ה'  (22-22)שמות ה'   , ַוֹיאַמר:'ה-ַויָּשָּ

 

ריהם, הם ובני ישראל עומדים על חוף ים סוף, המים לפניהם והמצרים מאח: ,22,2בשמות י"ד 

ר, ֲאשֶ -ֲהֹלא  צועקים אל משה: בָּ ה ֶזה ַהדָּ ֶמּנּו, ְוַנַעְבדָּ ם ֵלאֹמר, ֲחַדל מִּ ְצַריִּ ַבְרנּו ֵאֶליָך ְבמִּ ר דִּ

ם:-ֶאת יִּ ְצרָּ נּו ֲעֹבד ֶאת  מִּ י טֹוב לָּ ר.-כִּ ְדבָּ ֵתנּו ַבמִּ מֻּ ם, מִּ ְצַריִּ    מִּ

ם, ַאל-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל יג וגם כאן נענה משה לתלונה ומרגיע: עָּ אּו-הָּ ירָּ ְתַיְצבּו ּוְראּו --תִּ הִּ

ֶכם ַהיֹום-, ֲאֶשר'הְישּוַעת -ֶאת   ַיֲעֶשה לָּ
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י " , נאמר על בני ישראל(22-22פרק ט"ו  )במרה בתלונה  גם ה, כִּ רָּ מָּ ם מִּ ְשֹתת ַמיִּ ְכלּו לִּ ְוֹלא יָּ

ים ֵהם;  רִּ ֹּלנּו ָהָעם ַעל כדמָּ ה-ַויִּ ְשֶתה.-ֵלאֹמר, ַמה ֹמשֶׁ  ּנִּ

ְצַעק     : ותגובת משה אינה מאחרת לבוא  ,"'ה-ֶאלַויִּ
 

ּלוֹנּו( ָכל(. כך כתוב: 2בפרק ט"ז מתלונן העם בפני משה על מחסור חמור באוכל )פס'  -וילינו )ַויִּ

ֵני ָרֵאל-ֲעַדת בְּ שְּ ר"-ֹמֶשה ְוַעל-, ַעליִּ ְדבָּ   ַאֲהֹרן    ַמִּ
 .באה תגובת ה' מיד אחרי זהאלא  בתלונה זו משה איננו מגיב, 

 :  והתגובה

ןמֹ -ֶאל 'הַוֹיאֶמר    יר לֶָּכם ֶלֶחם מִּ י ַמְמטִּ ְננִּ ם ְולְָּקטּו ְדַבר-ֶשה, הִּ עָּ א הָּ ם; ְויָּצָּ יִּ מָּ יֹום -ַהשָּ

ם י אִּ תִּ  .למצוקה אלוהים משיב ונותן מענה  (4)שם ֹלא".-ְביֹומֹו, ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹורָּ

  

ו של משה אל מול עד כה נעזרנו בהשוואה כדי לחדד את השאלה. זיהינו דפוס קבוע בהתנהלות

 מצוקות שהעם הביע, והופתענו לגלות שבסיפור תלונת העם בשמות ט"ז הוא חורג מהדפוס.

 

  לא מגיב מיד? הוא מה קרה הפעם, מדוע משה לא צועק אל ה'? מדוע 

בדרך כלל כאשר מתלוננים עלינו בפנינו, אנו נוהגים להגיב מיד, אך קורה שאיננו מגיבים וכנראה  

 .יש סיבה לכך

הייתכן ואין הוא הרי זו לא תלונה שונה מתלונת הצימאון במרה. מופתע מהתלונה?  משההאם 

על כן נמשיך בקריאה ונראה מה מתפתח   עים,איננו יודכרגע  רוצה להגיב? או אין לו מה לאמר?

 בהמשך הסיפור.

 

 בכל זאת יש למשה מה להגיד

משה אינו לבד אלא  זאת ועוד, .דברי ה' לאחרבאמירה ארוכה למדי, והוא עושה כן משה מגיב   

 עם אהרון אחיו:

 

ל-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל ֵאל:-כָּ ְשרָּ י --ֶעֶרב  ְבֵני יִּ יַדְעֶתם, כִּ יא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ  'הוִּ הֹוצִּ

ם. יִּ ְצרָּ יֶתם ֶאת ז  מִּ ְמעֹו ֶאת'הְכבֹוד -ּוֹבֶקר, ּוְראִּ ם-, ְבשָּ לֹֻנֵתיכֶׁ י ; ְוַנְח 'ה-, ַעלתְּ ה, כִּ נּו מָּ

ֵלינּו. ינּו( עָּ ר ֶלֱאֹכל ְוֶלֶחם ַבֹבֶקר  'הַוֹיאֶמר ֹמֶשה, ְבֵתת  ח  תלונו )ַתלִּ שָּ ֶעֶרב בָּ לֶָּכם בָּ

ְשֹמַע  ְשֹבַע, בִּ ם-ֶאת 'הלִּ לֹֻנֵתיכֶׁ םַאֶתם -, ֲאֶשרתְּ ינִּ ה, ֹלא ַמּלִּ יו; ְוַנְחנּו מָּ לָּ ֵלינּו -עָּ עָּ

ם לֹֻנֵתיכֶׁ י ַעל תְּ ל-ַאֲהֹרן, ֱאֹמר ֶאל-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה, ֶאל ט  .'ה-כִּ ְרבּו -כָּ ֵאל, קִּ ְשרָּ ֲעַדת ְבֵני יִּ

ְפֵני  ַמע, ֵאת  :'הלִּ י שָּ ם כִּ לֹֻנֵתיכֶׁ  (2-9)שם  .תְּ

 

זאת ועוד, יש בתגובת משה גם תרעומת מסוימת, אם כן רואים אנו תגובה. אבל תגובה מאוחרת. 

 ?שאלה מה קרה הפעםחוזרים ל ואנאו אולי הטפת מוסר כלפי העם. אם כך, 

 קודמות?הפעמים מה באופן כל כך שונההרון מגיבים הפעם לתלונה של העם למה משה וא

 



3 

 

 התלונות כאמצעי המסייע להבין את תגובתו השונה של משה  השוואת

באילו  .במספר דבריםכידוע תגובה של בני אדם לטענות או תלונות המופנות אליו, תלויה 

 תלונה תלויה התשובה?מרכיבים של ה

 היא תלויה בתוכן התלונה, באורך התלונה, בטון שהדברים נאמרים וכמובן בהקשר.

 אינו מגיב מיד, ומגיב אחרת מפעמים קודמות,כדי לתת מענה לשאלה שלנו למה הפעם משה 

 ונשווה אותה לתלונה בפרק ט"ו.נבדוק את התלונה בפרק ט"ז 

   למוד למה משה מגיב כפי שהוא מגיב בכל תלונה.מההשוואה בין שתי התלונות, ננסה ל

 . ולפי התבחינים שונהמה  שווהמה  מבררתהשוואה מיומנות 

 .להשוואת התלונות )תבחינים( קריטריוניםעלינו לבחור אם כן שלב ראשון 

 יהיו: הקריטריונים בהם נשתמש

 . מי המתלונניםא

 . אורך התלונהב

 . תוכן התלונהג

 . הקשהד

  

  ?בכל תלונה יו המתלונניםא.  מי ה

ֹּלנּו ה: נאמר "24בשמות ט"ו     ֹמֶשה-ַעל  ָָעם"ַויִּ

לֹונּו( : 2ואילו  בשמות ט"ז  ֵני-ָכל"וילינו )ַויִּ ָרֵאל-ֲעַדת בְּ שְּ  " יִּ

 והעם מכונה עדת בני ישראל.   , כלט"ז יש תוספת של המילה פרק בתלונה ב

כל העם ללא יוצא ב שמדובר אה להדגיש ולומר, מופיעה היא במכאן אפשר להסיק שהמילה כל 

הביטוי "עדת בני ישראל" עשוי לרמוז על התאספות מאורגנות ולא תלונות הנשמעות מן הכלל. 

מאורגנת יש התגייסות כללית, מחאה בפרק ט"ז  כלומר  אולי מפי קבוצות שונות של העם.

 בא. העםמר שלעומת הפניה בשמות ט"ו ששם נא של כלל בני ישראל.ומוסדרת 

 

 כמות המילים בכל תלונה:  .ב 

ְשֶתה-ַמה: הם שואלים בתלונת בני ישראל במרה   מילים. 2 -(:  סה"כ 24)ט"ו  ּנִּ

 כלומר אמירה  קצרה ועניינית.

י: בתלונת בני ישראל במן המילים שנאמרו  ֵתן מּוֵתנּו ְבַיד-מִּ ְבֵתנּו  'ה-יִּ ם, ְבשִּ ְצַריִּ ְבֶאֶרץ מִּ

יר הַ -ַעל ר, ְבָאְכֵלנּו ֶלֶחם לָּשַֹבע:סִּ שָּ י  בָּ נּו ֶאל-כִּ ית ֶאת-הֹוֵצאֶתם ֹאתָּ מִּ ר ַהֶזה, ְלהָּ ְדבָּ -ַהמִּ

ל ב.-כָּ עָּ רָּ ל ַהֶזה בָּ הָּ   .מילים 22סה"כ (: ,)ט"ז  ַהקָּ

אך מהתלונה הקודמת.  22ההשוואה בין שני הכתובים מלמדת שהתלונה בסיפור המן ארוכה פי 

 נמשיך, אפוא, ונבדוק. תוכן הדברים. בהכרח על רך תלונה אינו מעידאו

 

 ג. תוכן התלונות:

כמו כן טענה אחת החוזרת על עצמה, ויש שתלונה מכילה מספר טענות. יש ותלונה ארוכה מכילה 

יש חשיבות לצורה התחבירית של כל טענה, האם היא באה כשאלה, כשאלה רטורית, או עם סימן 

  קריאה.

 המילים. 22בתלונה בת המילים ו 2בתלונה בת נבדוק מה תוכן הדברים שנאמרו 
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 מה העם אומר בכל תלונה?

 כלומר אין לנו מה לשתות. ומצפה למענה. מה נשתה?, העם שואל בפרק ט"ו בתלונה 

 השאלה אם כן קצרה, ברורה וישירה. 

    : ניתן לזהות  ארבעה  מרכיבים ,,,2 בפרק ט"ז בתלונה לעומת זאת 

י . 2 ֵתן מּוֵתנּו ְבַיד-מִּ ם 'ה-יִּ ְצַריִּ למות בידי האל  היה מעדיף  לו ניתנה לעם בחירה .ְבֶאֶרץ מִּ

 מוות עדיף ממנוה ,הרעב בלתי נסבל ,מצבם  כעת קשה מנשוא כלומר  ולא לצאת משם.במצרים, 

 .וגורם לויתור על הייעוד להיות עם חופשי בארץ שהובטחה לאבות

  

בְ . 2 ר, ְבָאְכֵלנּו ֶלֶחם לָּשַֹבע:-ֵתנּו ַעלְבשִּ שָּ יר ַהבָּ במצרים הם נהנו  -העם מביע זיכרון מוזר  סִּ

 , במצריםיועכשוניגוד למצב ולא סבלו ממחסור בלחם. כלומר באכלו בשר בשפע  משפע של מזון, 

 היה להם טוב.

אינו תואם אור זה יתהרי י , כמנם?  האם העם סובל מזיכרון קצרוהא ואנו הקוראים תמהים: 

 .והזעקה בעקבותיה )שמות ה( שמות א()שעבוד במצרים ו עבדות נסיבות של

 

י. ,  נּו ֶאל-כִּ ר ַהֶזה-הֹוֵצאֶתם ֹאתָּ ְדבָּ את הוציאו אלה שנתפסים בתלונה כ ,אהרוןמשה ו ַהמִּ

 ולא האל.  אל המדבר העם

 

ית ֶאת והמטרה .4 מִּ ל-ְלהָּ ב.-כָּ עָּ רָּ ל ַהֶזה בָּ הָּ ( משה ואהרון הוציאו את בני ישראל ,ז )ט" ַהקָּ

 במנהיגים ובכוונותיהם. האשמות קשות  חים מטעה במטרה להמיתם ברעב. ממצרים 

 

 מה לימדה ההשוואה עד כאן? –סיכום ביניים 

 אה בין שתי התלונות ניתן לראות  בעיקר קווי שוני. ומעט דמיון.ואם כן מההשו

לפניות ולתלונות על קשיים ועל הבעיות הצצות  ובתשה ככתהעם רואה את מ הןבשתי : הדמיון 

 בדרכם במדבר. 

העם מאריך  ,ניתשיש בה שאלה קצרה ועניי בניגוד לראשונה, ה )שמות ט"ז(יהשני : בתלונההשוני

  ,החיים במצריםל לא ריאלית אבנוסטלגיה  ומתייחסבמילים, מתאר את מצבו הנפשי והפיסי, 

ממצרים   םהאחראיים להוצאתאלה  גם את טענות, אלא רואה במשה ואהרון לא רק כתובת ל

  .למצבםאחריות ב למדבר. גם נושאים

 ליתה להמיתם.אשימים את משה ואהרון במזימה שתכמהם 

 

    שאולי קרה דבר מה  השערהההבדלים מעלים , שתי התלונות מופיעות בפרקים סמוכים זה לזה

לראות כדי לבדוק זאת ניגש  שדיברו אל משה.אותם לדבר כפי  שמביא האירועים בט"ו לט"ז, בין

 קריטריון נוסף להשוואה: -את   ההקשר 

 

 ד.  ההקשר שבו מופיעות התלונות 

עצם ואז  תוך כדי הפניה הוא מבטא תסכולים שבבטענות בעניין מסוים, Yפונה לאדם  Xיש ואדם 

  ורים פורצים. הכעסים העצבזמן אמתלאורך זמן והוא לא נתן להם ביטוי  הצטברו אצלו

 ומוטחים בהזדמנות הראשונה שנקרית. 



5 

 

 

 מה הביא את העם להתפרצות בפרק ט"ז? ר של כל סיפור כדי לראות נבדוק כעת את ההקש

 

נס קריעת ים סוף , באה לאחר של העם על מחסור במים ( התלונה22)שמות ט"ו  בסיפור מרה

מים אך המים לא היו טובים הליכה של שלושת ימים במדבר. לכשהגיעו למרה מצאו  ולאחר

 לשתיה.

אז מה  את המים האלה אי אפשר לשתותאם  בעצם , ואז אמרוהם עמדו בפני מעיין או באר  

יתכן והעובדה שראו מים,  הפיחה תקווה שלא ימותו בצמא על כן התלונה קצרה  נשתה?

 שאלה.כ ומבוטאת

 נווה מדבר: -םבאיליומת זאת לפני התלונה בט"ז מסופר כי בני ישראל היו לע

ה  מָּ ים; ַוַיֲחנּו--ַויָֹּבאּו ֵאילִּ רִּ ים ְתמָּ ְבעִּ ם, ְושִּ ם ְשֵתים ֶעְשֵרה ֵעיֹנת ַמיִּ ם, ַעל-ְושָּ ם".-שָּ יִּ  ַהמָּ

 מים ופירות.של משפע בני ישראל נהנו . תקופה מסוימת ( 22שמות ט"ו )

  

 יא קשה יותר?על כן הפניה אל משה ה סכל אותם?האם השפע באילים והחסר אחריו ת 

מקורות מחיה למדוע לא לקחו בחשבון שכמו שיש נווה מדבר כמו אילים יש סיכוי  אם כן, 

 נוספים?

 דבר אחר:

ממש נכנסו אל תוככי . זו פעם ראשונה שהם נעשית במדבר וגם על הרעב התלונה על מחסור במים

ו של האל שהעם אוחז בתפיסה האלילית המוכרת להם ולפיה תחום שליטתהמדבר. אפשר 

לי הם חושבים או ממצרים מוגבל רק למצרים. אך מיהו האל המדברי שיוכל להושיעם? שהוציאם

 שבמדבר ה' לא פועל? 

באתר תנ"ך ממלכתי המציע דיון  בהמשך. וראו את השיעור על שמות ט"ז שאלות אלה ניתן לדון ב

 זה.

  

 מסקנות מההשוואה

 .באה לפני משהכל העדה לעומת פרק ט"ו,  בתלונה בפרק ט"ז,

ניתן לראות שהם מאוד לא מרוצים ממצבם, הם מדברים על מצרים בפרק זה, בתוכן הדברים 

 .מצבם האמתי כעבדים במצריםבנוסטלגיה, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם 

, משה )פרק ט"ו( , כגון צימאון למיםנה בקשה לעזרה לסיפוק צורך פיסילוכאשר מתלווה אל הת 

 פונה לאל וזה  עושה נס והעניין נפתר, כך היה גם בקריעת ים סוף. הוא  ,יודע איך להתמודד

לוותר על רצון למות, כדי אור מצב נפשי קשה עד יאך כאשר הטענות כמו בתלונה בט"ז כוללות ת

הטחת האשמות קשות במשה על ב הדברים מלוויםשהייעוד להיות עם ריבוני בארץ כנען, וכ

 ה משתתק.כוונותיו ומעשיו, משה  בתחיל

כרון קצר ימשה צריך להתמודד עם מצב הרוח של העם שמעדיף למות. משה צריך להתמודד עם ז

שמראות על חוסר אמונה באל ותפיסת העם את אהרון ואותו שלהם. ובנוסף עם האשמות 

 כאחראיים להובלת העם.
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 שעברנו עד כאן?הלימוד תהליך מה סיכום: 

 לונת בני ישראל בפרק ט"ז.שאלנו מדוע משה הגיב כפי שהגיב בת

 וערכנו השוואה תוך בחירת קריטריונים. ת בני  ישראל בפרק ט"ו ובפרק ט"ז,תלונו על למדנו

 את תוכן התלונה וחומרתה ופתחו לנו צוהר להבין נקודות השוני בין שתי התגובות הבהירו לנו 

 מדוע משה הגיב כפי שהוא הגיב בתלונה בט"ז.

 

 תגובת משה

כל האם למשה יש תשובות ל. ותגובתו משפיעה מאד על משה התלונה כי מדנו מההשוואה ל 

 העם הטיח בפניו, איך הוא עונה להם?שמרכיבי הטענות 

עם תוספת בסוגריים. באמצעות הכתוב בסוגריים ניתן להבין  .טענותתשובת משה ללהלן ציטוט 

משה היה אומר את הדברים ) זה מעין תרגיל על אילו  על אילו טענות משה משיב ובאיזה אופן

או אולי חושב...?(.  להם במילים אחרותהוא היה אומר  מה  יום, בסגנון הדיבור של ימינו, כיום

 –ניתן להציע תרגיל כזה בכיתה 

 מענה לטענות העם?כיצד יש במילים אלה  –וצרת את קריאתה בכל פעם ושואלת עהמורה 

 

ל-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ְוַאֲהֹרן, ֶאל   ֵאלבְ -כָּ ְשרָּ  )בואו תשמעו כולכם....(    :ֵני יִּ

  

י --ֶעֶרב  יַדְעֶתם, כִּ צְ  'הוִּ יא ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ מִּ םהֹוצִּ יִּ ה' הוציא הערב תבינו ש הי.. תתעוררו..)  רָּ

    אתכם  ממצרים.. לא אנחנו....(

 

יֶתם ֶאת   ְמעֹו ֶאת'הְכבֹוד -ּוֹבֶקר, ּוְראִּ ם-, ְבשָּ לֹֻנֵתיכֶׁ ובבקר תראו במו עיניכם  )  'ה-, ַעלתְּ

 ...( ואליו את ה', התלונות שלכם בעצם עליו

 

ֵלינּו  ינּו( עָּ י תלונו )ַתלִּ ה, כִּ  ( אנחנו לא אשמים...מה אתם רוצים מאיתנו ) סליחה ...   ְוַנְחנּו מָּ

 

ר ֶלֱאכֹ  'הְבֵתת   שָּ ֶעֶרב בָּ ֶכם בָּ ְשֹבעַ לָּ לוהים עושה ניסים אתקשיבו טוב. )   ל ְוֶלֶחם ַבֹבֶקר לִּ

 (אכילכםהוא יכול לה

 

ְשֹמַע  ם-ֶאת 'הבִּ לֹֻנֵתיכֶׁ םַאֶתם -, ֲאֶשרתְּ ינִּ יו;  ַמּלִּ לָּ  )תלונותיכם צריכות להיות מופנות עָּ

 אל ה'( 

ה,   )מה אתם רוצים מאיתנו....?(     ְוַנְחנּו מָּ

ֵלינּו -ֹלא םעָּ לֹֻנֵתיכֶׁ  ולקשיים ....(אנחנו לא הכתובת למצוקות  ,מצטערים)      תְּ

י ַעל   (!!!).....יש אלוהים   .'ה-כִּ

 

ל-ַאֲהֹרן, ֱאֹמר ֶאל-ַוֹיאֶמר ֹמֶשה, ֶאל ט  ְפֵני -כָּ ְרבּו לִּ ֵאל, קִּ ְשרָּ ַמע, ֵאת  :'הֲעַדת ְבֵני יִּ י שָּ  כִּ

ם לֹֻנֵתיכֶׁ  (8-,)שמות ט"ז   יש אלוהים...( :)תאמרו לכו....לם   .תְּ
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 טענה של העם.ומענה לכל טענה  מבקשת, אפוא, לתתתגובת משה 


