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מה בפרשה? בפרשת כי תישא מצווה אלוהים על משה לספור את בני ישראל, מגיל עשרים שנה ומעלה מחויב כל אדם לתרום 
מחצית השקל לעבודת אלוהים באוהל מועד. העשירים לא יוכלו לתת יותר ממחצית השקל גם אם ירצו בכך ואילו העניים מחויבים לא 

לתת פחות.
בפרשת כי תישא הוראות לעשיית כיור הנחושת שבמשכן וכן להכנת שמן המשחה בו מקדשים את כלי המשכן ואת הכוהנים עצמם. 

בפרשה זו מוזכר בצלאל בן אורי בן חור שהופקד על בניית המשכן. 
בעוד משה נמצא על הר סיני ושומע את דברי אלוהים, העם, אשר מחכה לו ימים רבים מאבד את סבלנותו. המון רב מתקהל סביב אהרון 

ודורש ממנו לעשות להם אלוהים שילך לפניהם במקום משה ואלוהיו, מכיוון שהם אינם יודעים מה עלה בגורלו של משה.
אהרון מבקש מכל בני ישראל להוריד את נזמי הזהב שלהם, מתיך אותם ומכין מהם עגל זהב. את עגל הזהב מכנה אהרון "אלוהיך 

ישראל אשר העלוך מארץ מצרים". בני ישראל זובחים לעגל ועושים חגיגה. 
לאחר מעשה העגל אלוהים כועס מאוד על עמו ומחליט להשמידו. משה משכנע את אלוהים לחזור בו מכעסו לזכר אברהם יצחק 

וישראל )יעקב( שהיו עבדיו הנאמנים. 
בניגוד לאלוהים, כעסו של משה משתלט עליו, כשהוא רואה את העגל והמחולות סביבו הוא משליך מידו את לוחות הברית שקיבל 

מאלוהים ושובר אותם.
לאחר מעשה העגל אלוהים מחליט שלא יוסיף להיות בקרב העם מחשש שיכלה אותם, משה לוקח את אוהל מועד ומקים אותו מחוץ 
למחנה. מסופר בפרשת כי תישא שמשה מדבר עם אלוהים פנים אל פנים, לאחר מכן הוא מבקש לראות את פני אלוהים אך אלוהים 

אומר שאדם לא יוכל לראותו ולהמשיך לחיות. למרות זאת, משה זוכה לראות את אלוהים מאחור.
הפרשה מסתיימת באווירה של תיקון כאשר אלוהים ומשה מכינים לוחות חדשים שדומים ללוחות שמשה שבר. משה מבלה ארבעים 
ימים ולילות על הר סיני וכותב על הלוחות את דברי אלוהים. כשמשה יורד מן ההר עור פניו קורן. הוא מעביר לעם את דברי אלוהים 

ולאחר מכן מסתיר את פניו. 

ֵני ֶעְבֵריֶהם ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכֻתִבים. ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה   ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן-ָהָהר ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו  ֻלֹחת ְּכֻתִבים ִמּׁשְ
ֱאֹלִהים ֵהָּמה ְוַהִּמְכָּתב ִמְכַּתב ֱאֹלִהים הּוא ָחרּות ַעל-ַהֻּלֹחת. ַוִּיְׁשַמע ְיהֹוֻׁשַע ֶאת-קֹול ָהָעם ְּבֵרֹעה ַוֹּיאֶמר ֶאל-ֹמֶׁשה 
קֹול ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחֶנה. ַוֹּיאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב 

ֶאל-ַהַּמֲחֶנה ַוַּיְרא ֶאת-ָהֵעֶגל ּוְמֹחֹלת ַוִּיַחר-ַאף ֹמֶׁשה ַוַּיְׁשֵלְך ִמָּיָדו ֶאת-ַהֻּלֹחת ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר. 

)שמות לב טו-יט(
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פרשת ִכּי ִתָשּׂא
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הצעה ליצירה
לוחות הברית

בואו ננסה לתקן את המצב ולחבר מחדש את לוחות 
הברית השבורים

חומרים:         

• בריסטול זהב 
• טוש שחור

• עיפרון
• סרגל 

• מספריים
• צבע טוליפ

תהליך היצירה:

•  גוזרים את הבריסטול בצורה המקובלת של לוחות הברית  
 בצד האחורי של הבריסטול משרטטים טבלה בעזרת סרגל. 
לאחר מכאן מוסיפים לכל ריבוע חצאי עיגול קטנים הפונים 

פנימה והחוצה ליצירת פאזל.  

•  הופכים את הבריסטול וכותבים בעזרת צבע הטוליפ את 
עשרת הדברות. נותנים לצבע להתייבש היטב. 

על  שציירנו  הפאזל  חתיכות  לפי  הבריסטול  את  גוזרים    •
הצד האחורי.

לוחות  את  ולתקן  שהכנו  הפאזל  את  להרכיב  מנסים    •
הברית השבורים.

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• כאשר משה ראה את בני ישאל רוקדים סביב העגל הוא 
מאוד התרגז ושבר את לוחות הברית. האם תוכלו להיזכר 

במקרה בו כעסתם כל כך? מה עשיתם?  
• האם לדעתכם משה התכוון לשבור את הלוחות? האם 

הוא הצטער על כך לאחר שנשברו?
• מה אפשר לעשות כשכועסים כדי לא לעשות מעשים 
עשר,  עד  לספור  אפשר  מכן?  לאחר  עליהם  שנצטער 

לנשום עמוק או  ללכת למקום אחר לפסק זמן קצר. 
הם  העם  על  ומשה  אלוהים  של  הגדול  הכעס  למרות   •
משה  הכינו  לדעתכם  מדוע  ולסלוח.  להתגבר  הצליחו 
שהכעיסו  למרות  העם  עבור  חדשים  לוחות  ואלוהים 

אותם כך?

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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