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מה בפרשה? פרשת אחרי מות היא מקורו של הביטוי "שעיר לעזאזל" שמשמש כיום לבטא הטלת אשמה. הפרשה מתארת 
את סדר עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. באחד החלקים המרכזיים של הטקס לוקח הכהן שני עזים ומטיל גורל, אחד העיזים נבחר 
לשמש כקורבן לה' ואילו השני הוא "השעיר לעזאזל" שנשלח אל המדבר. המילה עזאזל זכתה לפירושים שונים, החל מצוק מסויים 

במדבר ממנו משליכים את העז ועד לדמות שד.

בפרשה מופיעה גם המצווה לענות את הנפש ביום הכיפורים, יום זה מתואר כ"שבת שבתון" בה לא עושים מלאכה. ביום הכיפורים 
מכפרים בני ישראל על כל החטאים שביצעו במהלך השנה. 

בפרשת אחרי מות מופיעים גם חוקים נגד גילוי עריות. 

ָהֶאְזָרח  ַתֲעׂשּו  ְוָכל-ְמָלאָכה ֹלא  ֶאת-ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ְּתַעּנּו  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעׂשֹור  ִביִעי  ַהּׁשְ ַּבֹחֶדׁש  ְלֻחַּקת עֹוָלם   ָלֶכם  ְוָהְיָתה 
ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם.  ִּכי-ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם  ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו.  ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא 
ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת-ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם. ְוִכֶּפר ַהֹּכֵהן ֲאֶׁשר-ִיְמַׁשח ֹאתֹו ַוֲאֶׁשר ְיַמֵּלא ֶאת-ָידֹו ְלַכֵהן ַּתַחת ָאִביו ְוָלַבׁש 
ֶאת-ִּבְגֵדי ַהָּבד ִּבְגֵדי ַהֹּקֶדׁש. ְוִכֶּפר ֶאת-ִמְקַּדׁש ַהֹּקֶדׁש ְוֶאת-ֹאֶהל מֹוֵעד ְוֶאת-ַהִּמְזֵּבַח ְיַכֵּפר ְוַעל ַהֹּכֲהִנים ְוַעל-ָּכל-

ָנה ַוַּיַעׂש ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה  ַעם ַהָּקָהל ְיַכֵּפר. ְוָהְיָתה-ֹּזאת ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל-ַחֹּטאָתם ַאַחת ַּבּׁשָ
ה' ֶאת-ֹמֶׁשה.
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הצעה ליצירה
שערי השמיים 

על פי האמונה, ביום הכיפורים כאשר תוקעים 
בשופר, נפתחים שערי שמיים ותפילותינו נשמעות 

ביתר שאת. בתפילת הנעילה הם ננעלים בחזרה. 
בואו ניצור את שערי השמיים שלנו שאותם נוכל 

לפתוח מתי שרק שנרצה.
 

חומרים:         

• צבע גואש כחול
• צבע גואש לבן

• ספוגית 
• כוס מים
• נייר כסף

A4 קרטון ביצוע בגודל •
• צבע טוליפ זהב

תהליך היצירה:

לאורך  וגוזרים   T של  צורה  הביצוע  בקרטון  מסמנים    •
הקווים כך שנוצר חלון

•  מדביקים את הקרטון עם החלון לקרטון נוסף

•  מצמידים לצדדים הנפתחים של החלון שנוצר נייר כסף 
וצובעים סביב בצבע  נראים כמו שערים כסופים  כך שהם 

גועש כחול בעזרת ספוגית טבולה במים

•  מוסיפים עננים לבנים בגואש לבן בעזרת הספוגית

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• היזכרו ביום הכיפורים האחרון, היכן הייתם ומה עשיתם? 
• מדוע חשוב לבקש סליחה? האם פעם מישהו ביקש מכם סליחה? כיצד הרגשתם? 

• האם תרצו לבקש סליחה ממישהו לפני שיום הכיפורים מגיע? 


