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מה בפרשה?  פרשת דברים היא הפרשה הפותחת את ספר דברים, האחרון בחמשת חומשי התורה. חלקו הארי של ספר 
דברים הוא נאומו האחרון של משה לעם ישראל טרם כניסתם לארץ ישראל ולפני מותו.

משה מסכם את מסעם של בני ישראל במדבר, הוא מספר כיצד החליט לשים תחתיו ראשי שבטים שיעזרו לו לנהל את העם ולשפוט 
את משפטם. 

משה מזכיר את סיפור המרגלים אשר חזרו מהארץ המובטחת מבוהלים מאנשיה שנדמו להם כענקים. משה מתאר כיצד אלוהים 
ניצח עמים חזקים וענקים בעבר, עבור בני עשיו ובני לוט. הוא מתאר את כעסו של אלוהים על כך שעם ישראל לא בוטח בו מספיק 

שיסייע להם לכבוש את הארץ המובטחת למרות הערים הבצורות והעמים החזקים השוכנים בה.

בפרשת דברים מוזכרים הניצחונות במדבר על סיחון מלך חשבון ועל עוג מלך הבשן, שעמדו בראש צבאות חזקים וגדולים ונוצחו. 
ניצחונות אלו מובאים כדוגמא לכוחו הרב של אלוהים שיעמוד לצד בני ישראל במאבקם על הארץ המובטחת. 

ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֹּתאְמרּו ְּבִׂשְנַאת ה' ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ָהֱאֹמִרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו. ָאָנה ֲאַנְחנּו 
ָמִים ְוַגם-ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם.  ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת-ְלָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם ָּגדֹול ָוָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים ְּגֹדֹלת ּוְבצּוֹרת ַּבּׁשָ
ִיָּלֵחם ָלֶכם ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִאְּתֶכם  ִלְפֵניֶכם הּוא  ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ֹלא-ַתַעְרצּון ְוֹלא-ִתיְראּון ֵמֶהם. ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך 
א-ִאיׁש ֶאת-ְּבנֹו ְּבָכל-ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֲהַלְכֶּתם  ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶכם. ּוַבִּמְדָּבר ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֲאֶׁשר ְנָׂשֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ַּכֲאֶׁשר ִיּׂשָ

)דברים פרק א' פסוקים כז- לא(ַעד-ֹּבֲאֶכם ַעד-ַהָּמקֹום ַהֶּזה.

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת  ְדָבִרים
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הצעה ליצירה
הפתעה מאחורי מסך

לפעמים אנו מפחדים ממה שאנו לא מכירים אך 
פתאום כשמתקרבים רואים שאין ממה לפחד! בואו 
נכין הפתעה מאחורי מסך ונראה שאין ממה לפחד 

כלל! 
  

חומרים:
         

• בד לבד בצבעים שחור, ורוד פוקסייה וורוד בהיר
• דבק

• קרטון ביצוע
• שני בריסטולים A4 ,אחד לבן והשני בצבע לבחירה

• עט
• שדכן

• טושים בצבעים ירוק וכתום
• עיניים זזות גדולות

• מספריים

תהליך היצירה:

• מציירים שפן על הבריסטול הלבן )החלקים המרכזיים של 
השפן הם גוף עגול, שתי רגליים אובליות וראש סגלגל(.

• מהלבד בצבע וורוד בהיר גוזרים את הבטן של השפן, עיגולים 
לאצבעות  קטנים  ועיגולים  שלו  הרגליים  לכפות  שנדביק 
הרגליים. נגזור גם שתי אוזניים. מהלבד בצבע ורוד פוקסייה 
לחלק  יותר  קטנות  אך  שגזרנו  לאוזניים  דומה  צורה  נגזור 

הפנימי של האוזניים. 

• מדביקים את הבריסטול לקרטון הביצוע וגוזרים את שאריות 
הקרטון. על הבריסטול מדביקים את השפן שיצרנו, מוסיפים 

לו עיניים זזות. 

• אפשר להחליף את השפן בתמונה של שפן או ייצור חמוד 
אחר שנדפיס מהמחשב ונדביק לו עיניים זזות. 

  
• כעת מוסיפים לשפן גזר שנצייר על הבריסטול, נצבע ונגזור.

• חותכים חתיכה של בד לבד שחור שתכסה את הבריסטול 
שלנו ויישאר עודף ממנה בקצוות. את החתיכה גוזרים באמצע 

אך לא עד הסוף שתיפתח לשני הצדדים. 

כיווצים בבד  כך שישנם  • משדכים את בד הלבד לבריסטול 
בחלק העליון והוא מכסה את כל הבריסטול. החתך שחתכנו 

בבד צריך להיות בדיוק באמצע.

• פותחים את מסך הלבד כך שיראה רק את העיניים הזזות 
של השפן.

• מי הוא זה המציץ מאחורי המסך? האם הוא מפחיד? בואו 
לא  הוא  הנחמד,  השפן  ידידנו  זהו  ונגלה,  המסך  את  נפתח 

מפחיד בכלל! 

שיחה לשבת בעמוד הבא <<<
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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

הצעה לפעילות
שיחה לשבת 

• האם קרה לכם שראיתם צל על הקיר שנראה מפחיד מאוד ובסוף גיליתם שאין ממה 
לפחד?

• ממה אתם מפחדים? מעכבישים? אולי מהחושך?

• כיצד תוכלו להתיידד עם מה שאתם מפחדים ממנו? אולי לשחק במשחקים בחושך? 
אולי להכיר ידיד עכביש בספר או בתמונה? 

• תנו למה שאתם מפחדים ממנו שם ותספרו עליו סיפור מצחיק. לדוגמא: פעם מושון 
העכביש הלך והלך ופתאום החליק על בננה!

בארץ,  השוכנים  העמים  את  ראו  הם  כי  המובטחת  לארץ  להיכנס  פחדו  ישראל  בני   •
אותם הם לא הכירו. האנשים הללו נראו להם ענקים ומפחידים. מה תוכלו להגיד לבני 

ישראל כדי שלא יפחדו?   


