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מה בפרשה? שנים רבות לאחר זמנו של יוסף, שהיה איש מאוד חשוב במצריים, קם פרעה חדש אשר כלל לא שמע על יוסף. 
הפרעה החדש רואה את בני ישראל כעם עצום ורב אשר מאיים על המצרים. פרעה מחליט לדכא את בני ישראל כדי שלא יתחזקו עוד. 
המצרים הופכים את בני ישראל לעבדים שייבנו עבורם את ערי מצרים פיתום ורעמסס. בני ישראל עובדים עבודה קשה בחומר ולבנים 
וגם בשדות מצריים. אך ככל שמענים את עם ישראל כך הוא מתרבה ומתחזק. פרעה גם מצווה על המיילדות של העבריות שפרה ופועה 
להרוג כל בן עברי שנולד. המיילדות מסרבות ו"מחיות" את הילדים. כשפרעה שואל אותן מדוע לא עשו כמצוותו הן אומרות שהנשים 

העבריות הן כמו חיות שיולדות לפני שהמיילדת בכלל מגיעה. פרעה מצווה להשליך את כל הבנים העבריים שנולדים ליאור. 

בפרשה זו מסופר גם על הולדת משה רבנו. אמו יוכבד מפחדת מגזרת פרעה ומסתירה אותו במשך שלושה חודשים. כאשר לא יכלה 
עוד להסתיר אותו היא מכינה תיבה מגומא וזפת מצופה בחמר, מכניסה את משה אל התיבה ומסתירה אותה בין קני הסוף על שפת 
היאור. מרים אחות משה מתבוננת מרחוק לראות מה יעלה בגורלו של משה הקט. בדיוק אז מטיילת על שפת היאור בת פרעה ויורדת 
לרחוץ בנהר. היא רואה את התיבה ובתוכה תינוק בוכה. בת פרעה מרחמת על משה התינוק ומבינה שהוא עברי. מרים מגיעה ממקום 
מסתורה ואומרת לבת פרעה שהיא תקרא לאישה עברית שתניק את הילד. בת פרעה מסכימה ומרים מביאה את יוכבד אמו של משה 
להיות לו למינקת. יוכבד מניקה את משה עד שהוא גדל ואז מביאה אותו לבת פרעה להיות לה לבן. בת פרעה נותנת לו את שמו- משה. 
כאשר משה גדל הוא רואה את עמו סובל מעול השעבוד המצרי. יום אחד הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי.  משה מכה את המצרי 
והורג אותו. כאשר הדבר מתגלה פרעה רוצה להרוג את משה ולכן משה בורח למדיין. במדיין נישא משה לציפורה בתו של רעואל כהן 

מדיין לאחר שהציל אותה ואת אחיותיה מפני רועים בבאר שלא הרשו להן להשקות את צאנן. ציפורה יולדת בן למשה ושמו גרשום. 
בסבלם הגדול זועקים בני ישראל לאלוהים, הוא שומע את זעקתם ונזכר בבריתו עם יעקב. 

בפרשתנו אחד הסיפורים המפורסמים בתנ"ך- סיפור הסנה הבוער. משה רועה את צאן רעואל במדבר ומגיע אל הר חורב שנקרא "הר 
האלוהים". בהר חורב מתגלה אל משה מלאך האלוהים מתוך שיח הסנה הבוער באש אך איננו מתכלה. 

משה רואה את הפלא הזה ומתקרב כדי לראות כיצד זה ייתכן. אז קול קורא למשה מתוך הסנה "של נעליך מעל רגליך" )שמות ב ה(  
הקול קורא "משה משה" ומשה מצהיר "הנני". אלוהים מספר למשה שהוא אלוהי אברהם יצחק ויעקב אבותיו של משה.  אלוהים שמע 
את זעקת העם וכעת ירד להציל אותו מפני המצרים ויביא אותו לארץ זבת חלב ודבש. אלוהים מודיע למשה שהוא נבחר להישלח 
לפרעה ולדרוש את שחרורם של בני ישראל. משה מאוד מודאג מתפקידו החדש ומפחד שאף אחד לא יאמין לו ובמיוחד שבני ישראל לא 
יראו בו את שליח האל. אלוהים נותן לו אותות שבזכותם ירכוש את אמונם של בני ישראל. הוא הופך את מטהו של משה לנחש והופך 

את ידו למצורעת ואז מחזיר אותה למצב רגיל. 

ַוָּיָקם ֶמֶלְך-ָחָדׁש ַעל-ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ֹלא-ָיַדע ֶאת-יֹוֵסף. ַוֹּיאֶמר ֶאל-ַעּמֹו  ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו. ָהָבה 
ִנְתַחְּכָמה לֹו  ֶּפן-ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי-ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם-הּוא ַעל-ֹׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם-ָּבנּו ְוָעָלה ִמן-ָהָאֶרץ.  ַוָּיִׂשימּו 
ֵּכן  ֹאתֹו  ְיַעּנּו  ְוֶאת-ַרַעְמֵסס. ְוַכֲאֶׁשר  ֶאת-ִּפֹתם  ְלַפְרֹעה  ִמְסְּכנֹות  ָעֵרי  ַוִּיֶבן  ְּבִסְבֹלָתם  ַעֹּנתֹו  ְלַמַען  ִמִּסים  ָׂשֵרי  ָעָליו 
ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפֹרץ ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך. ַוְיָמְררּו ֶאת-ַחֵּייֶהם ַּבֲעֹבָדה ָקָׁשה 

ֶדה ֵאת ָּכל-ֲעֹבָדָתם ֲאֶׁשר-ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך.  )שמות א' פסוקים ח-יד(ְּבֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל-ֲעֹבָדה ַּבּׂשָ

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ְׁשמֹות



2

הצעה ליצירה מס' 1
לבנים של חופש

בני ישראל היו עבדים לפרעה ובנו את עריו 
בעבודה קשה בחומר ובלבנים. אנחנו חופשיים 

ונכין לבנים של חופש

• חמר* חומרים      
• פייטים                       
• חרוזים                       

• אבני פסיפס         
• קישוטים מהטבע   

ידי ערבוב אדמת חמרה,  על  לבנים  גם להכין  * אפשר 
קש ומים

תהליך היצירה

• ניצור לבנה בצורת מלבן מהחמר

• נקשט את הלבנה כרצוננו בעזרת הפייטים, החרוזים, 
אבני הפסיפס והקישוטים מהטבע

• נחבר את הלבנה שלנו ללבני החופש האחרות וניצור 
מבנה המסמל את חופש היצירה.

בעמוד הבא <<<
הצעה ליצירה מס' 3 ושיחות לשבת 

אלוהים מורה לו שאם אותות אלו לא יספיקו יוכל לשפוך ממימי היאור על האדמה והם יהפכו לדם.  משה עדיין מודאג משום שהוא "כבד 
פה וכבד לשון", כיצד יוכל לייצג את בני ישראל אל מול פרעה? אלוהים ממנה את אהרון אחיו להיות לו לפה- לדבר בשמו אל העם ואל 

פרעה. 

משה עושה את האותות לעיני עם ישראל והם מאמינים כי הגיע זמן גאולתם ממצריים ושסוף סוף אלוהים שמע את זעקתם. משה 
ואהרון הולכים אל פרעה וקוראים לו לשלוח את העם. פרעה לא מסכים ואף מכביד את ידו על עם ישראל ומוסיף לסבלם. משה כועס 

על אלוהים ששלח אותו למשימה ובגללו הורע מצבו של העם.       

הצעה ליצירה מס' 2
הסנה הבוער

ה' מתגלה כאש ומראה למשה את הדרך הנכונה, 
מהי הדרך הנכונה שלנו?

• פלסטלינה בצבעי האש חומרים      
• טושים                      

• קיסמים                      
• דפי קרטון לבנים או שחורים         

פלסטלינה בצבעי האש
טושים

קיסמים
דפי קרטון לבנים או שחורים

תהליך היצירה

• נצייר את הסנה הבוער בעזרת הטושים.

• נמרח את הפלסטלינה על הסנה, ליצירת להבות אש

• נשתמש בקיסם כדי לחרוט בפלסטלינה במילים או 
בציור דברים שחשובים בעיננו או מידות טובות כגון- 

צדקה, חסד, אהבה וחברות
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הצעה ליצירה מס' 3
משה שט על פני היאור אל בת פרעה

• 2 דפי בריסטול חומרים      
• טושים                      

• שדכן עם סיכות                      
• דבק         

• כדאי: תמונה של משה בתיבה ובת פרעה   

תהליך היצירה

• גוזרים פס בריסטול ארוך ודק. הפס צריך להיות קצת יותר 
ארוך מאורכו של הדף שעליו נצייר. משאירים בקצה הפס 

שגזרנו חלק מעט רחב יותר. 

• מדביקים תמונה קטנה של משה בתיבה בקצה הפס על 
החלק הרחב שהשארנו. אפשר לצייר את משה או להשתמש 

בתמונה שהדפסנו וגזרנו ממנה את דמותו של משה. 

• מניחים את הפס ועליו משה בתיבה בתחתית הדף כאשר 
הדף מונח לרוחב. הפס צריך להיות מונח כך שנשארת 

לשונית בקצה הדף איתה נמשוך את הפס. לכן נניח את 
הפס כסנטימטר מקצה הדף. מקפלים את קצה הדף 

למעלה כך שהוא מכסה את הפס אך משה עדיין נראה. 

• מהדקים את הקיפול בשני מקומות- לפני הפס עם משה 
בתיבה ובקצה הדף )בהידוק בקצה הדף יש לשים לב שהפס 

חופשי לנוע ואנחנו לא מהדקים עליו(.

• מדביקים או מציירים את בת פרעה בצד השני של הדף. 
כעט שנמשוך את הלשונית משה ישוט לעבר בת פרעה. 

• נצייר סביב את מי היאור את קני הסוף ועוד כיד הדמיון.

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• מדוע לדעתכם בוחר אלוהים דווקא ביסוד האש ובסנה הבוער כדי להתגלות אל משה? 
• למה משה כל כך מפחד מתפקידו החדש?

• למה לדעתכם אלוהים בחר דווקא באדם שקשה לו לדבר למשימה של הנהגת העם? 
• האם הרגשתם פעם שנתנו לכם משימה שהיה לכם קשה מדי לבצע אותה? מה עשיתם? 
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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     
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