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מה בפרשה?  
כמו בחוזה מנוסח היטב, פרשת ניצבים מגדירה מיהם הצדדים בברית בין אלוהים לעם ומי מחויב לקיים אותה. מנסח החוזה לא 
השאיר מקום לספק, כל עם ישראל, כולל פשוטי העם, הזקנים והטף נצבים ועומדים במעמד הברית ולכן יש להם חלק בה. פרשתנו 
מדגישה שלא רק הנוכחים במעמד הברית מחויבים לה אלא עם ישראל לדורותיו. נציגי ראשית העם אברהם, יצחק ויעקב, מוזכרים 
במעמד מיוחד זה ונותנים לברית נופך היסטורי ועל זמני. גם הדורות הבאים מוזכרים והקורא עצמו מרגיש שהטקסט מדבר אליו 

ומתייחס אליו כחלק מהברית.  

אלוהים מזכיר לעם את התנאים של הברית ואת הקללות שיפלו בחלקו של מי שיפר אותה, אך משאיר גם תקווה שאפילו אם לא 
יעמדו בכל מה שנדרש מהם יש להם סיכוי לזכות ברחמיו ולהתקבל בחזרה אל חיק הברית. מופיעה כאן מעין נבואה שכך בדיוק 

יקרה, עם ישראל יפר את הברית ייצא לגלות ואז אלוהים יקבץ אותו בחזרה ויציל אותו מצרותיו. 

התורה מדגישה בפרשה זו שהמצווה, הבסיס לברית בין אלוהים לעמו, היא דבר שיש בכוחו של כל אדם לעשות, המצוות הן בעצם 
כבר בלבבות האנשים ואינן דבר רחוק ובלתי מובן.

ַמִים, ִהוא:  ֵלאֹמר, ִמי ַיֲעֶלה- ִּכי ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֹלא-ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך, ְוֹלא ְרֹחָקה ִהוא ֹלא ַבּׁשָ
ַמְיָמה ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו, ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה, ְוַנֲעֶׂשָּנה. ְוֹלא-ֵמֵעֶבר ַלָּים, ִהוא:  ֵלאֹמר, ִמי ַיֲעָבר-ָלנּו ֶאל-ֵעֶבר ַהָּים ְוִיָּקֶחָה  ָּלנּו ַהּׁשָ

ָּלנּו, ְוַיְׁשִמֵענּו ֹאָתּה, ְוַנֲעֶׂשָּנה. ִּכי-ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר, ְמֹאד:  ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך, ַלֲעֹׂשתֹו.
)דברים ל פסוקים יא-יד(
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הצעה ליצירה
שרשרת מצוות

חומרים:
         

• סרט מתנה דק
• בריסטול יפה 

• חרוזים
• מחורר

• מספריים
• טוש

תהליך היצירה:
 

• נגזור את הבריסטול לצורות שונות בגודל שיתאים לתלייה 
על שרשרת כך שיהיו לנו כל מני תליונים מבריסטול. נחורר 

את התליונים

• נכתוב על התליונים מצוות שונות שקרובות לליבנו וחשובות 
לנו כמו עזרה לעניים ולחלשים השבת אבדה וכדומה. נשחיל 

את התליונים על השרשרת וביניהם חרוזים לקישוט

• אפשר לעשות פעילות מתמשכת בה בכל פעם שמקיימים 
מצווה כמו לכבד את ההורים, מקבלים עוד תליון לשרשרת 

המצוות.

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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הצעה לפעילות
שיחה לשבת 

• מהן המצוות החשובות ביותר לדעתכם?

• בני ישראל אולי מפחדים שקשה להתנהג כל כך יפה כמו 
שאלוהים מבקש, האם פעם הרגשתם כך?

• מה תוכלו להגיד לבני ישראל כדי לשכנע אותם שלא כל 
כך קשה להתנהג יפה? 

• אלוהים מנסה כל מני דרכים כדי לשכנע את בני ישראל 
מבטיח  בעונש,  עליהם  מאיים  הוא  שצריך,  כמו  להתנהג 
להם פרסים אם יתנהגו יפה ומראה להם שזו לא משימה 
קשה. מה הדרך הכי טובה לשכנע את העם להתנהג יפה? 

כשאתם עושים מעשה טוב, למה אתם עושים אותו?

• האם פעם עשיתם מצווה? 


