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מה בפרשה? בפרשתנו מצווה אלוהים לבחור נציג מכל שבט שיצא לתור את ארץ כנען. על הנציג להיות מנהיג בשבטו. משה 
מבקש מנציגי השבטים לסייר בארץ לאורכה ולרוחבה ולגלות את טיבה. משימתם של הנציגים היא להכיר את העם היושב בארץ 
ולאמוד את כוחו ואת גודלו וגם לטעום מפירותיה ולהעריך את עושרה החקלאי של הארץ. בדרך נתקלים המרגלים באשכול ענבים 

כה גדול שעליהם לשאת אותו על גבי מוט בין שני אנשים. 

המרגלים חוזרים ומספרים שעושרה של הארץ רב מאוד ופירותיה טובים, הם מכנים אותה "זבת חלב ודבש" )במדבר יג כז(. אך לא 
כל החדשות בפי המרגלים הן טובות, העם היושב בארץ המובטחת הוא חזק ורב, הערים מבוצרות וגדולות. המרגלים מתארים את 
יושבי הארץ ומספרים שחלקם צאצאיו של ענק ובעלי ממדים גדולים במיוחד. מתוך האנשים שיצאו לתור את הארץ רק כלב בן 
יפונה ויהושוע בן נון חושבים שיש אפשרות לכבוש אותה. כל השאר מספרים כי זוהי ארץ אוכלת יושביה ושלא ניתן לנצח את העמים 

היושבים בה. לפי דיווח המרגלים, אנשי הארץ נפילים ובני ישראל יידמו לחגבים בעיניהם. 

למשמע דברים אלו בני ישראל בוכים ומבקשים לשוב למצרים. אלוהים כועס על התנהגותם ועל חוסר האמונה שלהם בכוחו. הוא 
מחליט להשמיד את העם במדבר. משה משכנע אותו לחזור בו מהחלטתו בנימוק שאם יעשה זאת ייתפס כאל שלא הצליח להביא 

את עמו לארץ המובטחת. 

תחת זאת מחליט אלוהים, לאור תלונותיהם הרבות של העם וחוסר האמונה שהפגינו, שדור העבדים במצרים לא יזכה להיכנס אל 
ארץ כנען, רק ילדיהם יירשו את הארץ המובטחת. אלוהים יוליך את העם ארבעים שנה במדבר עד שימות הדור כולו ורק אז יגיע העם 

אל ארצו. 

ַעל-ַּכְנֵפי  ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל-ְּבֵני  ַּדֵּבר  ֵּלאמֹר.  ֶאל-מֶֹׁשה  ה'  ציצית:  "ַוּיֹאֶמר  מופיעה מצוות  בסוף הפרשה 
ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל-ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם ֶאת-ָּכל-ִמְצוֹ ת ה'" )במדבר טול ז-לט(.       

 ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר. ְׁשַלח-ְלָך ֲאָנִׁשים ְוָיֻתרּו ֶאת-ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר-ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ֶאָחד 
ֻאהּו  ַוִּיּׂשָ ם ְזמֹוָרה ְוֶאְׁשּכֹול ֲעָנִבים ֶאָחד  ַוִּיְכְרתּו ִמּׁשָ ַוָּיֹבאּו ַעד-ַנַחל ֶאְׁשֹּכל  ְלַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו ֹּכל ָנִׂשיא ָבֶהם.  

ַבּמֹוט ִּבְׁשָנִים ּוִמן-ָהִרֹּמִנים ּוִמן-ַהְּתֵאִנים. 
)במדבר יג פסוקים א-ב, כג(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ְׁשַלח-ְלָך
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הצעה ליצירה
המרגלים ואשכול הענבים

חומרים:
         

• חרוזים גדולים
• חרוזים קטנים

• בריסטול שחור
• מקלות עץ עגולים צבעוניים

• צמר גפן
• דמויות אנשים גזורות )אפשר להשתמש בציור של המרגלים 

נושאים אשכול ענבים מהאינטרנט( 
• סרט מתנה דק בצבע ירוק

• דבק 

תהליך היצירה:

הגזורים  האנשים  דמויות  את  הבריסטול  על  מדביקים   •
וביניהם מקל עץ עגול. המקל הוא המוט שעליו נדביק אשכול 

ענבים ענק העשוי מחרוזים גדולים.

• נקשט בעזרת החרוזים הקטנים וצמר הגפן. 

הגפן  כעלי  לנו  שישמש  הירוק  המתנה  סרט  את  נוסיף   •
בקצוות אשכול הענבים.

הצעה לפעילות
שיחה לשבת 

• אלוהים מצווה על בני ישראל לסייר בארץ ולהכיר אותה לפני הכניסה אליה. גם משה חושב שחשוב שיכירו את האתגרים 
המצפים להם. האם גם אתם נוהגים להתכונן? לאילו דברים כדאי לדעתכם להתכונן מראש? 

• מדוע הכנה מראש היא חשובה? 
• כשראו המרגלים את אנשי הארץ החזקים והגדולים, פתאום נדמה להם שלא יצליחו להתגבר על עמים אלו ולכבוש אותה. 

• האם פעם הרגשתם כך כשהתחלתם להתכונן למשימה? 
• כיצד אפשר היה לשכנע את המרגלים שהעם מסוגל לעמוד במשימה?

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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