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מה בפרשה?  
הטנא המלא בכל טוב המתואר בפתיחת פרשת כי תבוא, מסמל את סיומו של מסע ארוך ומלא בתלאות. בשעה שמביאים בני 
ישראל את הטנא אל הכהן, הם מצווים להיזכר בתחילת הדרך, בעבדות במצרים ובקשיים שעברו. כך, כאשר הם נהנים מפירות הארץ 

הטובה לה זכו להגיע, הם לא שוכחים את הדרך שעשו.

גם מי שלא עבר בעצמו את המסע אומר בעת הנחת הטנא את המילים "ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה.... ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה 
ִהֵּנה  ּוְדָבׁש. ְוַעָּתה  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ַהּזֹאת  ֶאת-ָהָאֶרץ  ַוִּיֶּתן-ָלנּו  ְנטּוָיה....   ּוִבְזרַֹע  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִמִּמְצַרִים  ה'  ֶאל-ה'....ַוּיֹוִצֵאנּו  ָקָׁשה. ַוִּנְצַעק 
ֵהֵבאִתי ֶאת-ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר-ָנַתָּתה ִּלי ה'". כל אחד שנהנה מפירות הארץ מדבר כאילו יצא בעצמו ממצריים. המחשבה על 
ההתחלה הקשה של עם ישראל מעצימה את הברכות של הארץ הפורייה  ואת כוחו של ה'. בפרשה מתוארות הברכות להן יזכה מי 

שילך בדרך הישר ומנגד הקללות האיומות שמצפות למי שיסטה מדרכו של אלוהים. 

ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל-ְּפִרי ָהֲאָדָמה  ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה.  ִויִרְׁשָּתּה  ְוָהָיה ִּכי-ָתבֹוא ֶאל-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה 
ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם.

ְוָהָיה ִאם-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת-ָּכל-ִמְצו ָֹתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ּוְנָתְנָך ה' ֱאֹלֶהיָך 
יֻגָך  ִּכי ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך. ָּברּוְך ַאָּתה ָּבִעיר ּוָברּוְך  ֶעְליֹון ַעל ָּכל-ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ. ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל-ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה ְוִהּׂשִ
ֶדה.  ָּברּוְך ְּפִרי-ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ּוְפִרי ְבֶהְמֶּתָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹות ֹצאֶנָך. ָּברּוְך ַטְנֲאָך ּוִמְׁשַאְרֶּתָך. ָּברּוְך  ַאָּתה ַּבּׂשָ

ַאָּתה ְּבֹבֶאָך ּוָברּוְך ַאָּתה ְּבֵצאֶתָך. 
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הצעה ליצירה
טנא ברכות 

חומרים:
         

• רצועות נייר צבעוניות
• שדכן וסיכות

• רצועות קרפ צבעוניות
• פונפונים
• מדבקות

• דבק
• בריסטול לכתיבת ברכות/ מדבקות שעליהן כתובות ברכות/ 
מדבקות עם ציורים של דברים שהתברכנו בהם )אוכל, פרחים, 

קשת בענן וכדומה(.

תהליך היצירה:
 

• נדביק את רצועות הנייר אחת על השנייה באיקס. על האיקס 
נוסיף רצועה כך שתהיה לנו כוכבית. 

• ניקח שתי רצועות נייר ונשדך אותן אחת לשנייה כך שנוצר 
עיגול. 

• נשדך את קצוות הכוכבית לעיגול ליצירת סל טנא.

הטנא  את  נמלא  ונקשט.  נייר  מרצועת  ידית  לטנא  נוסיף   •
בניירות קרפ. 

הדברים  מהם  התברכנו?  במה  לחשוב  הזמן  הגיע  כעת   •
הטובים שבחיינו? מה אנו מאחלים לעצמנו? נניח את הברכות 
את  מקושט  בריסטול  על  לכתוב  אפשר  הטנא.  בתוך  שלנו 
הדברים בהם התברכנו או להשתמש במדבקות מוכנות של 

ברכות כמו בתמונה.

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     
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הצעה לפעילות
שיחה לשבת 

• מה תרצו לאחל לעצמכם? באילו ברכות תרצו להתברך 
ולברך את משפחתכם וחבריכם? 

• חשבו על משהו שהייתם מאוד רוצים אך עליכם להתאמץ 
את  לקבל  מנת  על  לעשות  עליכם  מה  להשיגו.  מנת  על 

רצונכם? כיצד תרגישו כשתזכו סוף סוף לקבלו? 

• מדוע מבקש ה' מבני ישראל להיזכר בתקופות הקשות 
פירות  את  הכהן  לפני  מניחים  הם  כאשר  שעברו  ובמסע 

הארץ הנפלאה אליה הגיעו? 


