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מה בפרשה? בפרשת שמיני מסופר על מעמד מרגש של הקרבת קורבנות. המעמד מתרחש לאחר שבפרשה הקודמת נערך 
טקס הקרבת קורבנות שבמהלכו התקדשו אהרון הכהן ובניו וכיפרו על חטאיהם. לאחר הקרבת הקורבנות, ישבו הכוהנים באוהל מועד 
במשך שבעה ימים ושמרו את "משמרת ה". ביום השמיני יצאו מהאוהל לשיא טקס ההתקדשות וכפרת העוונות בו התגלה "כבוד ה'" 
לפני העם כולו. בסוף טקס הקורבנות מברכים משה והכוהנים את העם וה' מתגלה לפניהם. בסופו המרשים של האירוע אש יוצאת 
מלפני ה' ומאכלת את הקורבנות שהונחו על המזבח. בני ישראל מתרגשים ו"נופלים על פניהם" ביטוי תנ"כי שמביע הערצה, פליאה 

והתמסרות.

בשיא המעמד, בני אהרון, נדב ואביהו, מקריבים "אש זרה" לפני ה', שלא על פי חוקי הקורבנות. עונשם על מעשה זה הוא מוות. משה 
מורה לאהרון לא לנהוג מנהגי אבלות על מות בניו. לאחר מכן מופיעות הוראות נוספות לגבי תפקיד הכהנים כמנהיגים רוחניים של העם 

וכאחראים להורות את חוקי האלוהים לעם. 

בסוף פרשת שמיני מופיעים חוקי כשרות המפרטים את החיות שאותן מותר לאכול ואת החיות אשר אסור לאכול. בהמשך מופיעים 
מספר חוקים הנוגעים לטומאה וטהרה, כיצד הופכים לטמאים וכיצד מטהרים טומאה שדבקה באדם. חוקי הכשרות והטהרה יחדיו 
מתקשרים לאמירה של אלוהים בסוף פרשת שמיני "והייתם קדושים כי קדוש אני". חוקים אלו מאפשרים לבני ישראל המקיימים אותם 

לקבל על עצמם מימד של קדושה אותו הם חולקים עם אלוהים עצמו. 

ִוְהִייֶתם ְקֹדִׁשים ִּכי ָקדֹוׁש ָאִני.  ֹזאת ּתֹוַרת ַהְּבֵהָמה  ִּכי ֲאִני ה' ַהַּמֲעֶלה ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהֹית ָלֶכם ֵלאֹלִהים 
ְוָהעֹוף ְוֹכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ָהֹרֶמֶׂשת ַּבָּמִים ּוְלָכל-ֶנֶפׁש ַהּשֶֹׁרֶצת ַעל-ָהָאֶרץ.  ְלַהְבִּדיל ֵּבין ַהָּטֵמא ּוֵבין ַהָּטֹהר ּוֵבין ַהַחָּיה 

ַהֶּנֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ֹלא ֵתָאֵכל. 
)ויקרא פרק יא פסוקים מה-מז(
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הצעה ליצירה
ספר תורה קטן

לספר התורה יש קישוטים ואביזרים רבים שמבליטים 
את קדושתו ושומרים עליו, בואו נכין ספר תורה קטן! 

כשנסתכל עליו נוכל להרגיש כמו בני ישראל שראו 
את כבוד ה' ולהרגיש את קדושתו של ספר התורה. 

חומרים:         

• חמר לבן
• 2 מקלות עץ עגולים וצבעוניים )אורך כ-10 ס"מ(

• 2 חרוזים עגולים גדולים
• אבני פסיפס

• דבק

תהליך היצירה:

•  מרדדים את החמר ל"פיתה" יחסית עבה. הפיתה נראית 
מלבנית אך הקצוות שלה מעוגלים. 

להציג  )כדאי  מהתורה  אוהבים  שאנו  פסוק  נבחר  כעת    •
החמר  על  אותו  ונחרוט  אפשרויות(  של  מצומצם  מספר 
בעזרת אחד ממקלות העץ, לא צריך לדאוג למראה הפסוק 

כי לא נראה אותו ביצירה הסופית.

•  מניחים את מקלות העץ בשני צדדי הפיתה שייצרנו. כך 
שקצוות המקל עוברים את החמר מלמעלה ומלמטה. 

שבלול  כמו  צדדיו  משני  פנימה  החמר  את  מגלגלים    •
זה  נוגעים  הפיתה  של  הצדדים  ששני  עד  המקלות  סביב 
בזה. מהצד העליון מקפלים מעט את החמר מטה ומהצד 

התחתון מקפלים מעלה.

•  משחילים על המקלות בצד העליון את החרוזים ולקישוט 
מדביקים אבני פסיפס על ספר התורה הקטן שיצרנו. כעת 

הספר מוכן! 
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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
שיחות לשבת 

• האם ידעתם שאחת מן המשמעויות של המילה "קדוש" הינה מיוחד? 
• מדוע לדעתכם בפרשת שמיני אלוהים מצווה שנהיה מיוחדים ולא נאכל מאכלים שעמים אחרים דווקא כן אוכלים?

• האם בזמן הארוחה המשפחתית ישנם חוקים שחשוב שכולם יקיימו? אלו חוקים?
• למה חשוב שכל בני המשפחה יכבדו את החוקים בזמן הארוחה? 

• אילו כללים יעזרו לנו להפוך את הארוחה שלנו למיוחדת יותר? 
• אילו מנהגים שקשורים באוכל יש רק למשפחה שלנו?      


