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בכל שנה, כאשר מספרים את סיפור בני ישראל במצרים ואת יציאתם 
לחופשי, דמותם של משה ואהרון הן במרכז הסיפור, ואילו דמותה של 

מרים איננה מודגשת. אנו בחרנו להעלות על נס את דמותה  כאחת 
מגיבורות עמנו.  ילדים צעירים יכולים ללמוד ממנה על אחריות ודאגה 

לאח הקטן, על תושייה ועל יוזמה, על אחריות ועל מנהיגות.   
בתוכנית סיפורים בעלי ערך, בהוצאת קרן תל”י, תוכלו למצוא הרחבה 

על סיפורה של מרים והצעות רבות לפעילות.

ם  מֹת שָּ ִמְריָּם –וַתָּ

 מיריק שניר

ל ִמְריָּם, כָּל ַחיֶּיהָּ שֶּ

ם, ד וְַעְמרָּ  ַבת יֹוכֶּבֶּ

ַעם.  ֻהְקְדשּו לָּ

ת ָאִחיהָּ ַהיֹונֵק,  אֶּ

ל ֵחיק, ִהיא ֵהִביָאה שּוב אֶּ

 נֹוֵשק ּוְמַחֵבק.

ֵאל, ִעם ְבנֹות יְִשרָּ

 יְָּצָאה ְלחֹוֵלל,

 ְבִשיר וְַהֵלל.

ּה ַהּטֹוב נְִקַרע, ֵעת ִלבָּ

ה, ה ְלִצּפֹורָּ  ֵבין מֹשֶּ

ַרע. ה ִבְלשֹון הָּ  נְִכְשלָּ

ת ִאיש  ה ֵאשֶּ יְיתָּ –ִאם הָּ

ה.  זֹו ִחידָּ

ה  ְרתָּ  –ִאם ֵאי ַּפַעם הָּ

 ֹלא נֵַדע.

ד ַרְך ה יֶּלֶּ ְבקָּ  ִאם חָּ

ה...  אֹו יְַלדָּ

ַאְך 

ּה ִסּפּורָּ

ם כָּאן תָּ

מֹת  "וַתָּ

ם שָּ

ִמְריָּם." 

באדיבות המחברת 

ַלח ְלָפֶניָך, ֶאת יָך; ָוֶאש ְ יתִּ דִּ ים ּפְ ית ֲעָבדִּ ּבֵ ם, ּומִּ ְצַריִּ יָך ֵמֶאֶרץ מִּ תִּ י ֶהֱעלִּ ְרָים.-ּכִּ ה ַאֲהרֹן ּומִּ ֶ   ֹמש 
‘ד‘, מיכה, ו

שלושתם בני משפחה אחת: שני אחים ואחות. לכל אחד מהם  —שלושה מנהיגים הובילו את בני ישראל במדבר 

עמוד הענן, ההולך קדימה —מן, היורד מן השמים ומזין את העם. לאהרון—משויך סמל בנדודים במדבר: למשה

הבאר, הנובעת מן האדמה ומספקת מים במדבר. שלושה מנהיגים, שלושה סמלים —ומאיר את הדרך. למרים

 ושלושה כיוונים. ואולי שלושה סגנונות מנהיגות. ואולי החיבור של שלושתם הוא דמות המנהיג האידיאל גם בימינו?

סיפורים בעלי ערךמתוך  ערכת 

אחריות ומנהיגות  —מרים הנביאה  

סיפורה של מרים 
בימים ההם, שבהם התרחש הסיפור שלנו, בני ישראל גרו בגושן אשר 

בארץ מצרים. באותה תקופה היה פרעה מלך מצרים, ובני ישראל היו לו 
לעבדים. הוא ציווה עליהם לעבוד בעבודת פרך, עבודה קשה ללא הפסקה 

ולבנות למצרים ערים חדשות: פיֹת ום ורעמסס. כך, הוא חשב, לא יהיה 
להם כוח להוליד ילדים. ואכן, בני ישראל עבדו כל כך קשה עד שבערב הם 

היו מאוד עייפים וכל העצמות כאבו להם.
זה היה גם גורלה של משפחה משבט לוי: יוכבד ועמרם ושני ילדיהם –מרים 

ואהרון. לסיפור המלא...

https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/03/b4c7qpl7jbm43b8na90fn5vn44fkpe.pdf
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/03/b4c7qpl7jbm43b8na90fn5vn44fkpe.pdf
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בעקבות הסיפור אפשר לשוחח עם הילדים על:  
המחשבות והרגשות שלהם במהלך ההאזנה לסיפור 

המחשבות והרגשות של מרים, שעמדה מרחוק והשקיפה על אחיה
האומץ שגילו כל הנשים בחייו של משה מיוכבד ועד בת פרעה 

 האחריות והאכפתיות כלפי בני משפחה וכלפי אחרים ועל המחויבות הכרוכה בקבלת אחריות.

הצעות לפעילות
“עולם קטן” - אפשר להשתמש בדמויות ואביזרים בשולחן חול כדי 

לעצב את הסביבה שהסיפור המקראי מתרחש בה.
מפגש עם יצירות אמנות—בערכה יש שש יצירות העוסקות 

בסיפורם של מרים ומשה התינוק. היצירות מתארות רגעים שונים 
בסיפור המקראי. בעזרת המצגת ניתן להפגיש את הילדים  עם 

יצירה אחת או יותר, להשתמש בהן כמדרש תמונה לביטוי רגשות 
ומחשבות וליצור בהשראתן. 

משחק תפקידים אפשר לבקש ממספר ילדים לנסות "להיכנס 
לנעלי" הדמויות: מרים העומדת על שפת היאור: מה היא עושה? 
(שרה שיר ערש), מתפללת, מתבוננת לצדדים. מה היא אומרת 

לעצמה? על מה לדעתכם שוחחו יוכבד ומרים כשחזרו הביתה עם 
התינוק? 

המחזת הסיפור: אפשר לחלק את הסיפור לארבע תמונות ולעצב 
לכל אחת מהן תפאורה שונה: הבית של עמרם ויוכבד, שפת 

היאור, ארמון פרעה, ויציאת מצרים. אפשר לחלק את הכיתה 
לקבוצות כאשר כל קבוצה מציגה חלק אחר של הסיפור. 

מתוך ערכת סיפורים בעלי ערך

כדי להכליל את הנשים במנהיגות העם הצעיר, יהודים רבים 
מוסיפים בשנים האחרונות את כוס מרים לשולחן סדר הפסח.  
כוס מרים ממולאת במים חיים, זכר לבארה של מרים, שעל פי 

המסורת הייתה נודדת עם ישראל במדבר, משקה אותם ומרווה 
את צימאונם. 

גם בחגיגת הסדר עם הילדים אפשר להוסיף את כוס מרים 
לשולחן.  

הצעות לשיח ולפעילות  —מרים הנביאה    

למצגת  יצירות האמנות מערכת 
סיפורים בעלי ערך בהוצאת קרן 

תל"י

http://rhr.org.il/heb/2012/01/5494/
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2021/03/mpyk9yaajf4p97exbv7ccu8yhe86hu.pdf


ָים  ל ִמרְּ ֵאָרה שֶׁ 82—82‘ עמ‘ חלק דאגדות היהודים,  על פיבְּ

ת  דֶׁ יּוחֶׁ ִים מְּ ֵאר מַּ ִפיִדים בְּ ם ִברְּ ָנה ָלהֶׁ ָבר ִניתְּ ִמדְּ ָרֵאל בַּ ֵני ִישְּ דּו בְּ ר ָנדְּ ֲאשֶׁ ת ִאיָתם  –כַּ כֶׁ הֹולֶׁ ת וְּ לֶׁ גֶׁ לְּ גַּ יָתה ִמתְּ ָהיְּ ֵאר שֶׁ בְּ

יִ  מַּ שּוִרים בַּ יֶׁיָה קְּ חַּ ָים, שֶׁ ל ִמרְּ כּוָתה שֶׁ ָרֵאל ִבזְּ ִישְּ ֲעָשה לְּ ה נַּ זֶׁ א הַּ לֶׁ פֶׁ ָבר. הַּ ִמדְּ ם בַּ עֹוֵתיהֶׁ סְּ ָכל מַּ ה  ם:בְּ ל ֹמשֶׁ ָרה עַּ ִהיא ָשמְּ

ִהִציָעה ָלה יָתה זֹו שֶׁ ָים ָהיְּ ִים ִמרְּ מַּ ָתה אֹותֹו ִמן הַּ ֹעה ָמשְּ רְּ ת פַּ ר בַּ ֲאשֶׁ אֹור, כַּ יְּ ָבע בַּ לֹא ִיטְּ ִתינֹוק שֶׁ ד ִאמֹו אֶׁ  הַּ בֶׁ ת יֹוכֶׁ

הֹוִביָלה  ִים וְּ רַּ ת ִמצְּ ָרֵאל ִביִציאַּ נֹות ִישְּ ת בְּ ִהיָגה אֶׁ ִהנְּ יָתה זֹו שֶׁ ר ָכְך ִהיא ָהיְּ חַּ ָשִנים אַּ ת, וְּ לֶׁ פֶׁ טַּ ֲחֵרי אֹוִכמְּ חֹולֹות אַּ ָתן ִבמְּ

 ֲחִציַּית ָים סֹוף.

ֵאר   בְּ ָרָאה הַּ ָלֵכן ִנקְּ ָים”וְּ ל ִמרְּ ֵאָרּה שֶׁ  “. בְּ

ִכים ָבִטים ָהיּו הֹולְּ שְּ ִשיֵאי הַּ ִים, ּונְּ נּו מַּ עּו ִממֶׁ ָנבְּ ע ָעגֹול שֶׁ לַּ יָתה סֶׁ ֵאר! ִהיא ָהיְּ בְּ ה ָהָיה לַּ אֶׁ רְּ ה מַּ ֵאיזֶׁ ִעים ָבה סְּ  וְּ ִביָבה, נֹוגְּ

ָשִרים:  ם וְּ לֹוֵתיהֶׁ ָמקְּ ָחד ָהֹיה מֹוֵשְך  “בְּ ָכל אֶׁ מּוד, וְּ עַּ עֹוִלים כְּ ִרים וְּ ִעים, ִמָתמְּ בְּ עְּ בַּ ִים ָהיּו מְּ מַּ הַּ ֵאר", וְּ ֵאר, ֲעִלי בְּ ֲעִלי בְּ

טֹו.  ֵשי ִשבְּ נְּ אַּ ִים לְּ לֹו מַּ קְּ מַּ  בְּ

ָר  ֵני ִישְּ ִלים ּובְּ חַּ יּו ִלנְּ ִים ִנהְּ מַּ הַּ ד שֶׁ ִשימֹון, עַּ יְּ ת הַּ ָתה אֶׁ קְּ ִהשְּ ָרֵאל וְּ ה ִישְּ ֲחנֶׁ ת ָכל מַּ ָבה אֶׁ ֵאר סֹובְּ בְּ ִסירֹות  ֵאלהַּ ִבים בְּ ָהיּו יֹושְּ

אֹוִניֹות, ּוָבאִ  ָרֵאל ָהיּו ָשִטים בְּ ֵני ִישְּ ָהרֹות ּובְּ יּו ִלנְּ ִלים ִנהְּ חַּ נְּ הַּ ה. וְּ ל זֶׁ ה ֵאצֶׁ ֵקר זֶׁ בַּ ֵדי לְּ ָשִטים כְּ ִביִאים ים וְּ ָגדֹול, ּומְּ ָים הַּ לַּ

 ִמָשם ָכל ֲחמּודֹות ָהעֹוָלם. 

ָשִאים ִלים ָבה ִמיִני דְּ דְּ גַּ ָהיּו מְּ ָחָבה, שֶׁ דֹוָלה ּורְּ ִקיִפים ִכיָכר גְּ ה ּומַּ ֲחנֶׁ מַּ ִאים ִמחּוץ לַּ ִים ָהיּו יֹוצְּ מַּ הַּ ֵאין סֹוף. וְּ  וְּ ִאיָלנֹות לְּ

ִרי ָפִנים וְּ ֵאִנים ּוגְּ ָחד נֹוֵטעַּ תְּ ָהָיה ָכל אֶׁ חֹו, וְּ ִשטְּ ד לְּ ֵאר עַּ בְּ ִים ִמן הַּ ת מַּ מַּ ה לֹו אַּ ט עֹושֶׁ ָהָיה ָכל ֵשבֶׁ פּוִחים, מֹווְּ תַּ ִנים וְּ

ָחד! יֹום אֶׁ ִשיִלים בְּ בְּ ם ָהיּו מַּ  ּוֵפירֹוֵתיהֶׁ

טֹות ֵמֵהם ּו קְּ לַּ ָרֵאל ָהיּו מְּ שֹות ִישְּ ָשִמים ּונְּ ֲעָלה ָכל ִמיֵני בְּ יָתה מַּ ֵאר: ִהיא ָהיְּ בְּ יָתה לַּ כּוָנה ָהיְּ עֹוד תְּ ֵכן ִמי ִמ וְּ מֹות. וְּ ָבשְּ תְּ

ב ָעָליו  כַּ לֹא ָהָיה לֹו ָסִדין ִלשְּ הּוא ָיֵשן  -שֶׁ ִכים וְּ ָשִמים רַּ ל ִמיִני בְּ ָשִאים שֶׁ ֲעָלה לֹו דְּ יָתה מַּ ֵאר ָהיְּ בְּ ם.הַּ  ֲעֵליהֶׁ

ָיה. רְּ בֶׁ ל טְּ יַָּמּה שֶׁ ָים ֵאי ָשם בְּ ל ִמרְּ ֵאָרּה שֶׁ ָזה בְּ נְּ ץ, ִנגְּ ָרֵאל ָלָארֶׁ ֵני ִישְּ סּו בְּ נְּ ר ִנכְּ ֲאשֶׁ  כַּ

ע ָעגֹול בַּ  לַּ ִמן סֶׁ ה כְּ אֶׁ ִירְּ ה וְּ פֶׁ ִיצְּ ל וְּ מֶׁ רְּ כַּ ר הַּ רֹאש הַּ ה לְּ ָים יֲַּעלֶׁ ל ִמרְּ ֵאָרּה שֶׁ ת בְּ אֹות אֶׁ ה ִלרְּ ת כִ ּוִמי שרֹוצֶׁ רֶׁ ֵאָרּה  -נֶׁ זֹו ִהיא בְּ

ָבר.  ִמדְּ ָרֵאל בַּ ת ִעם ִישְּ לֶׁ גֶׁ לְּ גַּ יָתה ִמתְּ ָהיְּ ָים, שֶׁ ל ִמרְּ  שֶׁ

באר מהלכת - בארה של מרים
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מרים נקשרת בתודעתנו בזיקה למים ולחיים. לראשונה פגשנו בה כשהיא ניצבת חרדה ושומרת על  משה אחיה 
התינוק בתיבה אשר ביאור; אחרי שבני ישראל חצו את ים סוף הנהיגה מרים את מחולות ההודיה של הנשים; ובזכות 

'באר מרים' סופקו מים חיים לעם במשך שנות הנדודים במדבר.  לזכר כל אלו יש הנוהגים להזמין את מרים לטקס
ההבדלה (לפני או אחרי אליהו הנביא)וגם לשולחן הסדר עם הוספת כוס מים - כוס מרים. סופר ש”י עגנון  מתאר את 

הבאר, בסיפורו "בלבב ימים", כאחת ממעלותיה של טבריה: "וים כנרת שהקדוש ברוך הוא מחבבו יותר מכל 
הימים מקיף אותה,  ובארה של מרים גנוזה בתוך הים, וכבר גילה האר"י  הקדוש זכרונו לברכה שהיא מרפאה 

את הנפש "

הצעות לפעילות
האגדה מזמנת שיח על הצורה בה בחר אלוהים להנגיש 

לעם את המים  ועל חשיבותם המים מאז ועד היום.

בעקבות המפגש עם האגדה אפשר להכין קולאז’ קבוצתי 
כאשר כל  ילד/ה בוחר/ת מצייר/ת קטע מהאגדה אותו 

אהבו. מומלץ להציע לילדים  מגוון חומרים ליצירה. כמו 
כן, העבודה יכולה להיות תלת ממדית.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%91%D7%91_%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%94

	שי לחג פסח ויום העצמאות תשעו - בין עבדות לעצמאות- חלק א 2
	שי לחג פסח ויום העצמאות תשעו - בין עבדות לעצמאות- חלק א 3



