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מה בפרשה?  בפתיחת פרשת מסעי מעלה משה על הכתב את מהלך מסעות בני ישראל במדבר. משה מתאר את נדודי בני 
ישראל במדבר ומציין את המקומות בהם חנו ואירועים מרכזיים שהתרחשו במקומות אלו.

בפרשה זו, אשר חותמת את ספר במדבר, ניתנים לעם ישראל גבולות הארץ המובטחת על ידי ה' על פי נקודות ציון בשטח כגון ים 
המלח וים כינרת. 

פרשת מסעי מספרת גם על ערי המקלט אליהם יכלו לנוס אנשים שהרגו בשגגה ללא כוונת זדון ולהסתתר שם תחת הגנת החוק 
מפני נקמת הדם. 

בסוף ספר במדבר מוזכרות שוב בנות צלפחד שבזכותן שונה חוק הירושה על מנת לאפשר לאבות שנפטרו ללא בנים להוריש את 
נחלתם לבנותיהם. הפעם מתלוננים דודיהן של בנות צלפחד כי אם יינשאו מחוץ למשפחה תאבד חלק מנחלת המשפחה. בעקבות 
התלונה ה' מוסיף תיקון נוסף לחוק הירושה לפיו בנות שירשו את אביהן צריכות להינשא בתוך שבטן ומשפחתן כדי שנחלה לא 

תעבור משבט לשבט בעם ישראל. 

ֶאת-מֹוָצֵאיֶהם  ֹמֶׁשה  ַוִּיְכֹּתב  ְוַאֲהֹרן.   ְּבַיד-ֹמֶׁשה  ְלִצְבֹאָתם   ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ָיְצאּו  ֲאֶׁשר  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ַמְסֵעי  ֵאֶּלה 
ְלַמְסֵעיֶהם ַעל-ִּפי ה' ְוֵאֶּלה ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם.

)במדבר לג פסוקים א-ב(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת  ַמְסֵעי
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הצעה ליצירה
יומן מסע

באו נכין יומן מסע כפי שהכין משה!

חומרים:
         

• מחברת שורות קשיחה
• דבק

A4 סול נצנצים •
• מדבקות סול נצנצים או קישוטים אחרים

• מספרים

תהליך היצירה:

• נגזור את סול הנצנצים לפי גודל המחברת ונדביק את הסול 
לכריכת המחברת

• נגזור מהסול את המילים "יומן מסע" 

• נדביק את האותיות לכריכה הקדמית של היומן

• נקשט במדבקות

וכך תמיד  נוכל לכתוב ביומן שלנו בכל טיול שנעשה  • כעת 
נוכל להיזכר בכל החוויות הנפלאות!

הצעה לפעילות
שיחה לשבת 

• האם תוכלו להיזכר בטיול נפלא שעשיתם? אולי במסע שאליו יצאתם?
• מה למדתם במסע?

• בני ישראל נדדו זמן רב במדבר לפני שהגיעו ליעדם, מדוע לדעתכם היה עליהם לעבור 
מסע כה ארוך?

• ה' האריך את דרכם של בני ישראל בכוונה, אולי עשה זאת גם בגלל הדברים החשובים 
שיילמדו בדרך? אלו דברים למדו בני ישראל לדעתכם?

ולגלות לפחות שלושה  • בפעם הבאה שתצאו מביתכם, נסו להאריך את הדרך ליעד 
דברים שאליהם לא שמתם לב קודם לכן.

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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