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מה בפרשה?  בפרשתנו משה ממשיך את הנאום שלו לעם ישראל לפני מותו. למרות תחנוניו אלוהים לא מרשה לו להיכנס 
אל הארץ עם העם אלא רק להביט בה מרחוק. 

משה מציג לעם את החוקים שלהם עליהם להישמע כדי לחיות חיים טובים בארץ המובטחת. הוא מזכיר להם את מעמד הר סיני 
ומפציר בהם לא לשכוח את חוקי המוסר והמשפט ששמעו שם כדי שיוכלו לשגשג בחייהם החדשים בלעדיו. אז, כחלק מנאום משה, 

מופיעים שוב עשרת הדברות בשינויים קלים מהופעתם הקודמת בספר שמות.

בפרשת ואתחנן מופיע אחד המשפטים המרכזיים באמונה היהודית "שמע ישראל ה' אלוהיך ה' אחד". הפסוק הפך להצהרת אמונה 
ונהוג להגיד אותו כחלק מתפילת הקבע וגם במצבים מיוחדים וקיצוניים כגון בשעת סכנת מוות.

ֹלא-ַתֲעֶׂשה  ַעל-ָּפָני.  ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ְלָך  ֹלא-ִיְהֶיה  ֲעָבִדים  ִמֵּבית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ֲאֶׁשר  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ָאֹנִכי 
ָלֶהם  ֹלא-ִתְׁשַּתֲחֶוה  ָלָאֶרץ.  ִמַּתַחת  ַּבַּמִים  ַוֲאֶׁשר  ִמָּתַחת  ָּבָאֶרץ  ַוֲאֶׁשר  ִמַּמַעל  ַמִים  ַּבּׁשָ ֲאֶׁשר  ָּכל-ְּתמּוָנה  ֶפֶסל  ְלָך 
ְוֹלא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעו ֹן ָאבֹות ַעל-ָּבִנים ְוַעל-ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל-ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי. ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד 
א ֶאת- ְוא ִּכי ֹלא ְיַנֶּקה ה' ֵאת ֲאֶׁשר-ִיּׂשָ א ֶאת-ֵׁשם-ה' ֱאֹלֶהיָך ַלּׁשָ ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמֵרי מצותו )ִמְצו ָֹתי(. ֹלא ִתּׂשָ

ְויֹום  ְוָעִׂשיָת ָּכל-ְמַלאְכֶּתָך.  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך. ֵׁשֶׁשת  ַּכֲאֶׁשר  ְלַקְּדׁשֹו  ָּבת  ַהּׁשַ ְוא. ָׁשמֹור ֶאת-יֹום  ַלּׁשָ ְׁשמֹו 
ְוָכל-ְּבֶהְמֶּתָך  ַוֲחֹמְרָך  ְוׁשֹוְרָך  ְוַעְבְּדָך-ַוֲאָמֶתָך  ּוִבְנָך-ּוִבֶּתָך  ַאָּתה  ָכל-ְמָלאָכה  ַתֲעֶׂשה  ֹלא  ֱאֹלֶהיָך  ַלה'  ַׁשָּבת  ִביִעי  ַהּׁשְ
ם ְּבָיד  ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך ְלַמַען ָינּוַח ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ָּכמֹוָך. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַוֹּיִצֲאָך ה' ֱאֹלֶהיָך ִמּׁשָ
ָּבת. ַּכֵּבד ֶאת-ָאִביָך ְוֶאת-ִאֶּמָך ַּכֲאֶׁשר ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך  ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ַעל-ֵּכן ִצְּוָך ה' ֱאֹלֶהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת-יֹום ַהּׁשַ
ְלַמַען ַיֲאִריֻכן ָיֶמיָך ּוְלַמַען ִייַטב ָלְך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר-ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך. ֹלא ִתְרָצח ְוֹלא ִתְנָאף ְוֹלא ִתְגנֹב ְוֹלא-ַתֲעֶנה 
ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך.  ַוֲחֹמרֹו  ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ׁשֹורֹו  ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשְוא. ְוֹלא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוֹלא ִתְתַאֶּוה ֵּבית ֵרֶעָך ָׂשֵדהּו 
ֶאת-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאל-ָּכל-ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל קֹול ָּגדֹול ְוֹלא ָיָסף ַוִּיְכְּתֵבם ַעל-ְׁשֵני 

ֻלֹחת ֲאָבִנים ַוִּיְּתֵנם ֵאָלי. 
)דברים ה' ו-כב(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ָוֶאְתַחַנּן
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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:
         

• קרטון ביצוע
• בריסטול

• נצנצבע )דבק נצנצים עם קישוטים(
• דבק

• מספריים
• טוש

תהליך היצירה:

• נדביק את הבריסטול לקרטון הביצוע

• נסמן על הבריסטול מלבנים בגודל שווה, מהמלבנים ניצור 
את אבני הדומינו

• נגזור את המלבנים

• נחלק כל מלבן לשניים ונכתוב עליו אחת מעשרת הדברות 
)לקטנטנים אפשר גם לצייר את הדברות הקלות יותר בציור 
את  כבד  הרך:  לגיל  מתאימות  )הכי  איתן  רק  ולשחק  פשוט 
אביך ואת אמך, שמור את יום השבת, לא תגנוב, לא תחמוד, 

לא תענה ברעך עד שווא(.

• נקשט את אבני הדומינו בנצנצבע. כעת נוכל לשחק בדומינו 
עשרת הדברות ולחבר יחד דברות זהות.

שיחה וסיפור לשבת בעמוד הבא <<<
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סיפור לשבת

לילה טוב, אומרת האדמה לשמים וענפיה נפרשים בחיבוק, לילה טוב אומרים השמיים ומברכים טיפות של גשם 
לפרחים.

לילה טוב, אומר הירח לשמש כששניהם חולפים זה על פני זה במסילותיהם במרום. לילה טוב אומרת השמש 
ושולחת קרניים אחרונות.

לילה טוב, אומר האריה ללביאה והיא שואגת בקול, לילה טוב!
לילה טוב, אומרת הנאקה לגמל, לילה טוב הוא עונה ולועס עוד גבעול. 

לילה טוב, אומר התרנגול לתרנגולת ונותן לה נשיקה בכרבולת.
לילה טוב, אומרת הארנבת לארנב, לילה טוב ומבורך הוא מוסיף ועוצם את עיניו.

לילה טוב אומר האיש לאישה, לילה טוב היא עונה, לילה טוב גם לך.
עולם של רבים, שונים ומשונים עוצם את עיניו לישון שנת ישרים. 

עולם של רבים שנברא מאחד. 
ומחר נקום לעוד  יום מבורך, יום יחיד ומיוחד.  

"שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד"
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.   

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 

• לפני הכניסה לארץ ישראל, משה מזכיר לעם את חוקי הברית. אם ישמרו על החוקים 
יחיו חיים יפים וטובים. אילו חוקים עוזרים לכם לחיות חיים טובים?

• מהו החוק החשוב ביותר של הגן או הבית לפי דעתכם?

• אילו התבקשתם להמציא חוק חדש למדינת ישראל, מה הוא היה?

• משה מזכיר לעם את כל חוויותיהם במדבר, מספר להם מחדש את מה שעברו. מהו 
זיכרון שאתם אוהבים שמספרים לכם שוב ושוב? אולי את סיפור לידתכם? 

מבוסס על:
מדרש רבה דברים פרק ו'

אמר הקב"ה לישראל: בני! כל מה שבראתי, בראתי זוגות. 
שמים וארץ זוגות. 
חמה ולבנה זוגות. 

אדם וחוה זוגות. 
העולם הזה והעולם הבא זוגות. 
אבל כבודי אחד ומיוחד בעולם. 


