
התנועה הרפורמית תורה
ביצירהביצירה

1

מה בפרשה?  
פרשת "וזאת הברכה" היא הפרשה האחרונה בספר דברים, החומש האחרון. אנו מוצאים כאן סוף והתחלה גם יחד. מסעם של בני 
ישראל וחייו של משה רבנו מגיעים לסיומם, אך חייהם של בני ישראל בארץ המובטחת רק מתחילים. המבחן הגדול אליו התכוננו 
ארבעים שנה במדבר עומד לפניהם כאשר משה נואם את נאומו האחרון, ברכה פיוטית לכל אחד מהשבטים. לאחר מכן מעביר משה 

את הפיקוד ליהושוע בן- נון שיוביל את העם אל כיבוש הארץ כעם חופשי בין העמים החופשיים. 

משה נפטר בגיל מאה ועשרים ומתואר כמי ש"לא נס ליחו". למרות גילו המתקדם, הוא מטפס עד פסגת הר נבו. מפסגת ההר הוא 
רואה את הארץ המובטחת ועוזב את עם ישראל בידיעה שביצע את תפקידו ושאלוהים מימש את הבטחתו לאבותיו אברהם, יצחק 
ויעקב. משה מצטרף אל אבותיו ואמותיו שכאילו נוכחים גם הם במעמד זה על הפסגה הגבוהה, מביטים דרך עיניו אל עתיד העם 

ומקווים שברכותיהם יתממשו.

ּתֹוָרה ִצָּוה-ָלנּו ֹמֶׁשה  מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעֹקב. ַוְיִהי ִביֻׁשרּון ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעם ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל.

)דברים לג פסוקים ד-ה(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ְוֹזאת ַהְבָּרָכה
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הצעה ליצירה
הכנת ספר תורה 

חומרים:
         

הפרשות  )כמספר  קרם  בצבע  לבנים/   A3 בריסטול  דפי   •
שרוצים להכין(

• סלוטייפ
• שני גלילי קרטון )אפשר להשתמש בגלילים של נייר כסף או 

• של פלסטיק נצמד שנגמרו(
• חמרן

• שני כדורי קלקר
• סרט גומי 

• נצנצים לקישוט
• צבעים

כלי  הבריאה,  ימי  השונות,  לפרשות  הקשורים  צביעה  דפי   •
)אפשר  וכדומה  מצריים  יציאת  בראשית,  סיפורי  המשכן, 
סיפורי  של  בחוברות  להשתמש  או  שונים  מאתרים  להוריד 
של  ציורים  ולצייר  הצביעה  דפי  על  לוותר  אפשר  התורה. 

פרשות נבחרות(.

תהליך היצירה:
 

1. נצייר את הפרשות שבחרנו או נצבע דפי צביעה המייצגים 
את אותן פרשות ) אם עובדים בקבוצה אפשר לתת לכל ילד 
פרשה אחרת, ניתן גם ליצור את הספר שלנו לאורך כל השנה 
כאשר כל שבוע נצבע דף נוסף ונחבר אותו אל השאר(. נדביק 
את הדף אל בריסטול ונחבר אל הבריסטולים שעליהם הדבקנו 
 את הציורים של הפרשות האחרות כך שנוצרת מגילה ארוכה.

 
בעזרת  עליהם  ונדביק  בחמרן  הקרטון  גלילי  את  נצפה   .2

הסלוטייפ את קצוות מגילת הבריסטול משני הצדדים. 

3. להכנת רימונים לקישוט ספר התורה שלנו, נצפה את כדורי 
הקלקר בנצנצים ונדביק אותם אל  גלילוני חמרן שגילגלנו על 

פי צורת הגליל.       

הבריסטול  את  הדבקנו  שאליהם  הגלילים  שני  את  נגלול   .4
עד שהם מגיעים זה לזה וספר התורה שלנו סגור, לאחר מכן 

נקשור אותו בסרט הגומי שלא יפתח בטעות. 

5. הכנת מעיל לספר התורה: ניתן לתפור לספר התורה מעיל 
יהיו שני חורים  מבד ולקשט אותו. בחלק העליון של המעיל 
עבור גלילי הקרטון )עצי החיים( ועליהם נחבר את הרימונים. 
ספר  את  לעטוף  נוכל  מעיל  לתפור  אפשרות  לנו  אין  אם 
פשוט  מעיל  להכין  אפשר  נאה.  בסרט  ולקשור  בבד  התורה 
יותר מאלבד )חומר שמשמש למפה חד פעמית( את האלבד 
טוליפ  בצבעי  ולקשט  לנו  הרצוייה  בצורה  להדביק  אפשר 

נוצצים.

שיחה לשבת בעמוד הבא <<<
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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     

תורה
ביצירהביצירה

הצעה לפעילות
שיחה לשבת 

ברכות  באילו  פרידתו,  לפני  ישראל  • משה מברך את עם 
רצו בני ישראל לברך את משה?

• כל סוף הוא התחלה חדשה" ספרו על דבר מה שהסתיים 
עבורכם ועל התחלה חדשה שהיתה אחריו.

מה  החומשים?  חמשת  מכל  זוכרים  אתם  פרשות  אילו   •
היתה הפרשה האהובה עליכם ומדוע? 

• עם ישראל מתחיל במסע חדש ומרגש, גם אנחנו קרובים 
לראש השנה אילו התחלות מרגשות היו לנו? 

• כיצד בני ישראל מרגישים לדעתכם לפני הכניסה לארץ 
ויהיה  ידאגו  שלא  כדי  להם  להגיד  תוכלו  מה  המובטחת? 

להם אומץ להמשיך במסע?        


