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בנים  ללידת  שונים  שהחוקים  לראות  מעניין  לידה,  לאחר  לטהרה  הקשורים  בחוקים  פותחת  תזריע  פרשת  בפרשה?  מה 
וללידת בנות. בפרשה זו מופיעה גם מצוות מילת העורלה ביום השמיני. שאר הפרשה עוסקת בעיקר בנגע הצרעת ומדריכה את הכהן 
בהתמודדות איתו. נגע הצרעת יכול להופיע על בני אדם אך גם על בתים ובגדים. כאשר מופיע על אדם נגע כזה עליו ללכת אל הכהן. 

הסמכות לזהות נגע צרעת היא של הכהן בלבד. אם אדם מזוהה כבעל נגע כזה עליו לשבת מחוץ למחנה עד שהנגע עובר.

ה ִּכי ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ִׁשְבַעת ָיִמים ִּכיֵמי ִנַּדת  ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל-ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר .ַּדֵּבר ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאּׁשָ
ִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו. ְּדו ָֹתּה ִּתְטָמא.  ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

)ויקרא יב פסוקים א-ג(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ַתְזִריַע



2

הצעה ליצירה
ספר תורה קטן

פרשת תזריע עוסקת בלידה ומשתמשת במילה 
"תזריע" כתיאור למצב של הריון. בואו נראה כיצד 

נולדנו קטנים ונהיינו כה גדולים!       

• בסיס ליצירה: קּפה לבנה, לוח עץ או קרטון ביצוע
• תמונות שלי מהבטן של אמא ועד היום

• מפיות בעיצובים שונים
• דבק  לבן
• מספריים

• אפשרי: ניילונית

תהליך היצירה:

נרצה  היכן  תראה,  שלנו  הסופית  היצירה  כיצד  נתכנן    •
להניח כל תמונה ואילו קישוטים נגזור מהמפיות.

להוריד  מאוד  חשוב  מהמפיות.  הקישוטים  את  נגזור    •
את  רק  ולהשאיר  הלבנות  השכבות  כל  את  מהמפית 

השכבה הצבעונית בה נשתמש לקישוט היצירה.

בין  נוסיף  אותן.  ונדביק  התכנון  לפי  התמונות  את  נניח    •
התמונות את הקישוטים. אפשר לפתח את הרעיון שפרשת 
תזריע מציגה, לפיו התינוק הוא כמו זרע שנובט ולאחר מכן 
גדל ומתפתח: נסדר את התמונות בסדר כרונולוגי מתמונות 
של  ציורים  נניח  התמונות  בין  היום.  ועד  בהריון  אמא  של 
יראה כמו  נצייר ענפים כך שהפלקט  או  ענפים מהמפיות 

עץ של תמונות.

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.

אל  כיס  כמו  אותה  ולשדך  הניילונית  את  לגזור  אפשר    •
הפלקט. בכיס נשים מזכרות קטנות: צמיד של בית חולים, 
כרטיס ברכה קטן שקיבלנו ללידה או ליום ההולדת וכדומה. 

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• כמה גדלתי! בואו נספר על כל הדברים שלמדתי לעשות 
והיום  מאז שהייתי קטן, על דברים שפעם לא הצלחתי 
אני מצליח בקלות ועל דברים שאני מצליח לעשות לבד.

• מה דומה ומה שונה ביני ובין התינוק שהייתי?  

לספר  אפשר  עולמכם  להשקפת  מתאים  הדבר  אם 
הבטן  בתוך  גדל  הוא  כיצד  לעולם,  תינוק  מגיע  איך  על 
של אמא כמו זרע  שהופך אט אט לעץ ואז נולד לאוויר 

העולם וממשיך לגדול מחוץ לבטן. 


