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מה בפרשה?  
פרשת שפטים מכילה חוקי מוסר שיכולים לשמש את אנשי החוק והשפטים כמתווה דרך בניהול אורך חיים בחברה מתוקנת. חלק 
מהחוקים מציבים אמות מידה מוסריות כגון "צדק צדק תרדוף" ) דברים טז פסוק כ(. חוקים נוספים קשורים בהתנהלות מול העמים 

האחרים בארץ, עבודת האלוהים והימנעות מעבודת אלילים. 

פי הפרשה הסמכות  על  הדין.  ובקביעת  לעסוק במשפט  בעלי תפקידים  וממנה  קובעת את מדרג הסמכות המשפטית  פרשתנו 
החוקית הראשונה היא השפטים העומדים בשערי העיר, במידה ושפטים אלו מתלבטים או מתקשים לשפוט משפט צדק עליהם 

לקחת את משפטם אל הכוהנים שהם סמכות חוקית עליונה. מודגש כי אפילו המלך כפוף לחוקים אלו ועליו לקרוא בהם כל העת.
בין כל דמויות השלטון המוזכרות בפרשה ישנו גם את הנביא. לצד הכרה בדמות זו מופיעה הסתייגות המדגישה כי ישנם נביאי אמת 

וישנם נביאי שקר ויש לדעת להבחין ביניהם.  

בסוף הפרשה מופיעים חוקים לגבי התנהלות מוסרית במלחמה ובין השאר חוק האוסר גדיעת עצי פרי עבור שימוש לצרכי מלחמה, 
מותר לאכול מהם אך לא לגדוע אותם. כאן מופיע הפסוק המפורסם "כי האדם עץ השדה"  )דברים כ' יט(.

ִּכי-ָתצּור ֶאל-ִעיר ָיִמים ַרִּבים ְלִהָּלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפָׂשּה ֹלא-ַתְׁשִחית ֶאת-ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו ַּגְרֶזן ִּכי ִמֶּמּנּו ֹתאֵכל ְוֹאתֹו 
ֶדה ָלֹבא ִמָּפֶניָך ַּבָּמצֹור. ַרק ֵעץ ֲאֶׁשר-ֵּתַדע ִּכי-ֹלא-ֵעץ ַמֲאָכל הּוא ֹאתֹו ַתְׁשִחית ְוָכָרָּת  ֹלא ִתְכרֹת  ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהּׂשָ

ּוָבִניָת ָמצֹור ַעל-ָהִעיר ֲאֶׁשר-ִהוא ֹעָׂשה ִעְּמָך ִמְלָחָמה ַעד ִרְדָּתּה.
)דברים כ פסוקים יט-כ(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ְשָׁפִטים
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הצעה ליצירה
עץ משאלות 

חומרים:
         

• שקית גבס לבן 1 ק"ג
• פונפונים בינוניים 

• סרט מתנה דק )צבעים כסף וירוק(
• בריסטולים צבעוניים

• ספריי זהב
• ענפים יבשים

• עציץ ריק
• מספריים

• דבק נצנצים
• תפוחי קלקר

• מים

תהליך היצירה:
 

• נמלא את מחצית העציץ בגבס
• נשפוך מים אל הגבס עד שתיווצר עיסה עבה שניתן  לערבב.
ועל  בחוץ  )רק  זהב  בספריי  היבשים  הענפים  את  נצבע   •
משטח שיכול להתלכלך( וננעץ אותם בתוך הגבס ליצירת עץ 

המשאלות שלנו. ניתן לגבס להתייבש סביב הענפים
• נכתוב את המשאלות על בריסטולים שנגזור בצורות שונות. 
בדבק  מעוטרים  קלקר  ובתפוחי  בסרטים  נקשת  העץ  את 

נצנצים

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
שיחה לשבת 

• "כי האדם עץ השדה" , במה לדעתכם דומה האדם לעץ? במה שונה האדם מהעץ?
• חשבו על עצמכם כעץ, מהם השורשים שלכם? )המשפחה, העבר( מהו הגזע שלכם? )מה חשוב לכם יותר מכל( מהם הפירות 

)מה אתם יכולים ליצור(?
• התורה מצווה עלינו לא לכרות את עצי הפרי של עיר אפילו אם גרים בה אויבים. מדוע לדעתכם אסור לכרות את עצי הפרי, אך 

מותר לכרות עצים שאינם נותנים פרי? 
• אם נשאיר לאויבנו את עצי הפרי הם יוכלו להמשיך לאכול מהם ולחיות , מדוע התורה רוצה שכך יהיה? 


