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מה בפרשה? פרשת בא נפתחת בשתי מכות נוספות שנופלות על ארץ מצרים: הארבה והחושך. לאחר שתי מכות אלו מסכים 
פרעה לשלוח את בני ישראל אך לאחר מכן אלוהים מקשה את ליבו ופרעה מתחרט. לבסוף מביא אלוהים על מצריים את המכה 
הנוראה מכל- מכת בכורות. בני ישראל מצווים לקיים את סעודת הפסח שבה תזבח כל משפחה שה תמים ותאכל את כולו לפני עלות 

השחר. האכילה תתבצע בחיפזון כאשר כולם נועלים את נעליהם ומקלות ההליכה שלהם בידיהם. 

כל משפחה תיקח מהדם של הזבח בעזרת אגודת אזוב ותמרח על מזוזות הבתים ועל המשקופים. כך יידע אלוהים לפסוח על בתיהם 
של עם ישראל בעת מכת בכורות. עם ישראל לדורותיו מצווה בפרשה זו לאכול מצות שבעה ימים ולקיים את חג הפסח בארבעה עשר 

לחודש ניסן )שנקרא בפרשה החודש הראשון(.

עוד באותו לילה מגרש פרעה את עם ישראל ממצריים, בני ישראל בורחים במהירות ולא מספיקים להתפיח את המחמצת שממנה 
עושים את הבצק. בנוסף מסופר שבני ישראל "שואלים" ללא כוונה להחזיר כלי כסף, כלי זהב ושמלות. בני ישראל אופים מצות )לחם 

שלא תפח, מעין פיתות(. מכיוון שלא ישנו בני ישראל באותו הלילה יהיה זה ליל שימורים לבני ישראל לדורותיהם.

בפרשה זו מופיעה מצוות "והגדת לבנך", המצווה לספר את סיפור יציאת מצריים בכל הדורות. מפרשה זו גם לקוחות שתיים מארבעת 
ין ֵעיֶניָך:.."          ין ֵעיֶניָך,...."  "...ְוָהָיה ְלאֹות ַעל-ָיְדָכה, ּוְלטֹוָטפֹת בֵּ רֹון בֵּ הפרשיות שנמצאות בתוך התפילין "....ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל-ָיְדָך, ּוְלִזכָּ

    

ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ְלָכל-ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם  ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם ֹצאן ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח. ּוְלַקְחֶּתם ֲאֻגַּדת 
ֵתְצאּו  ְוַאֶּתם ֹלא  ַּבָּסף  ֲאֶׁשר  ִמן-ַהָּדם  ַהְּמזּוֹזת  ְוֶאל-ְׁשֵּתי  ֶאל-ַהַּמְׁשקֹוף  ְוִהַּגְעֶּתם  ֲאֶׁשר-ַּבַּסף  ַּבָּדם  ּוְטַבְלֶּתם  ֵאזֹוב 
ִאיׁש ִמֶּפַתח-ֵּביתֹו ַעד-ֹּבֶקר.  ְוָעַבר ְיהָוה ִלְנֹּגף ֶאת-ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת-ַהָּדם ַעל-ַהַּמְׁשקֹוף ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ּוָפַסח 
ְיהָוה ַעל-ַהֶּפַתח ְוֹלא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלֹבא ֶאל-ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ַהָּדָבר ַהֶּזה ְלָחק-ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד-עֹוָלם. 
ְוָהָיה ִּכי-ָתֹבאּו ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְיהָוה ָלֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת-ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת. ְוָהָיה ִּכי-ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם 
ְּבֵניֶכם  ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם.  ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח-ֶּפַסח הּוא ַליהָוה ֲאֶׁשר ָּפַסח ַעל-ָּבֵּתי ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו 

ֶאת-ִמְצַרִים ְוֶאת-ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
)שמות פרק יב פסוקים כא-כז(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת בא
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הצעה ליצירה
שלט לדלת 

המזוזה, בצורתה וצבעיה, מספרת לכל מי שעומד 
בפתח קצת על בני הבית. היא גם מסמנת כי בבית 
זה חיים אנשים יהודים. נכין שלט לדלת שיספר עוד 

עלינו!  

• קרטון ביצוע חומרים  
• צבעי פנינה )אפשר גם גואש(                      

• נצנצים, פייטים, מדבקות וקישוטים                      
• טושים         

• סכין יפנית   
• חוטי דייג   

• חרוזים   
• תמונה משפחתית   

תהליך היצירה

• בעזרת סכין יפנית )חלק זה נעשה על ידי מבוגר בלבד(, 
נחתוך את קרטון הביצוע לגודל ולצורה הרצויה לנו כדי 

ליצור שלט לדלת. נחורר שני חורים קטנים בתחתית 
השלט.

• נכתוב את שם משפחתנו ואת שמותינו על השלט, נצבע 
סביב בצבעי הפנינה ונקשט.

• נכין תמונה משפחתית )אפשר מודפסת מהמחשב 
ומנוילנת( ונחורר אותה.

• ניקח חוט דייג ונקשור חרוז בקצהו. נשחיל חרוזים 
נוספים ליצירת שרשרת. 

• ניצור שתי שרשראות ונקשור לתמונה משפחתית 
שחוררנו מראש. 

• נשחיל את השרשרת בחורים שיצרנו בתחתית השלט 
שלנו.

בעמוד הבא <<<
שיחה לשבת 
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הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• מה אפשר ללמוד על המשפחה שלכם כאשר מסתכלים על דלת הבית?
• מה אפשר ללמוד עליכם מדלת החדר שלכם?

• למה אנחנו רוצים שכירו את מי שנמצא בבית כשנמצאים ליד הדלת? 
• מדוע אנו שמים את שמנו על תיבת הדואר והדלת? 

• כיצד זה עוזר לנו ולמי שמבקר אותנו?
• מדוע חשוב לנו שאחרים יכירו אותנו? 

info@reform.org.il www.reform.org.il   לתגובות -  לפרשות נוספות - 

הבלוג של מיה נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר 
הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה 
יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם  תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר 
ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית  ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא  לחלק מעולמם של 
דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחקייה בבית דניאל. צילומים: עומר גרייסמן     

תורה
ביצירהביצירה


