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מה בפרשה? בפרשת צו אנו לומדים עוד על עבודת הכוהנים במשכן. מעניין לקרוא בפרשה שישנם סוגים שונים של קורבנות, 
כל קורבן משמש למטרה ייחודית משלו. בין הקורבנות המוזכרים ישנם קורבנות שמקריבים לצורך כפרה על חטא, קורבנות שמיועדים 

להכרת תודה, קורבנות לאמירת נדר ולמטרות טקסיות שונות.

בכל  אותם  המדריכות  ומורכבות  מדוייקות  הוראות  אחר  למלא  נדרשים  הכוהנים  פרטים.  לפרטי  מתוארת  במשכן  הכוהנים  עבודת 
תפקידיהם ואפילו באופן מלבושם בזמן עבודת הקודש. בימי המשכן ולאחר מכן בבית המקדש, היו הקורבנות דרך ליצירת קשר בין 
האדם ובין אלוהים. כיום, אנו לא נוהגים להקריב קורבנות כדי להודות לאלוהים או לכפר על מעשים רעים, במקום עבודת הקורבנות 

נוהגים כיום להתפלל, להגיד ברכות שונות ולקיים טקסים.  

ָלִמים ֲאֶׁשר ַיְקִריב ַלה'. ִאם ַעל-ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו ְוִהְקִריב ַעל-ֶזַבח ַהּתֹוָדה ַחּלֹות ַמּצֹות ְּבלּוֹלת  ְוֹזאת ּתֹוַרת ֶזַבח ַהּׁשְ
ֶמן. ַעל-ַחֹּלת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרָּבנֹו ַעל-ֶזַבח  ֶמן ְוֹסֶלת ֻמְרֶּבֶכת ַחֹּלת ְּבלּוֹלת ַּבּׁשָ ֶמן ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמֻׁשִחים ַּבּׁשָ ַּבּׁשֶ

ּתֹוַדת ְׁשָלָמיו.
)ויקרא פרק ה' פסוקים כ-כו(
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הצעה ליצירה
ציורים של תודה

בואו נחשוב יחד על הדברים שעליהם אנו מודים 
ונצייר ציורים של תודה

חומרים:         

• דפים
• צבעים

• קישוטים ומדבקות

תהליך היצירה:

•  ניקח רגע של מחשבה: מהם הדברים שיש לנו או שקיימים 
בעולם ועליהם אפשר להגיד תודה?

•  נצייר את הדברים שעליהם חשבנו ונקשט. אפשר להוסיף 
כותרת "מודה אני". 

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• בפרשת צו מקריבים קורבנות במשכן כדי להגיד תודה לאלוהים. למי אתם אומרים תודה?
• על מה אתם יכולים להודות? אולי על דברים שקיבלתם? אירועים משמחים שהתרחשו? דברים נפלאים שקיימים בעולם?

• מדוע לדעתכם חשוב להגיד תודה על מתנות שקיבלנו? האם חשוב להגיד תודה רק בשביל מי שנתן את המתנה או שהתודה 
חשובה גם למי שקיבל את המתנה? 

• למה לדעתכם כשאנחנו אומרים תודה על מה שיש לנו, אנחנו מרגישים טוב יותר?

סיפור לשבת

בוקר אחד יפה ושמשי קפצה ברוריה העכברה בשמחה מן המיטה. היא דילגה אל המטבח ולקחה את ארוחת העשר הארוזה 
במפית ואת בקבוק המים שלה, נישקה את אמא עכברה על הלחי ורצה החוצה בהתרגשות. 

"לאן את ממהרת?" שאלה אמא עכברה ומיהרה לצאת בעקבותיה. 
"אמא", קראה ברוריה בשמחה, "היום אני ובן בג-בג הפיל נלך ביחד אל גן הילדים, הוא הבטיח לי שנלך בדרך הארוכה, נראה 

המון דברים יפים ואפילו נאסוף עלים בשביל עבודת היצירה" 
"אפילו תאספו עלים?" שאלה אמא בפליאה "באמת נשמע כמו בוקר נפלא" אמא חיבקה את ברוריה חיבוק גדול, ברוריה 

רצה במעלה השביל ונופפה לשלום. 
"תלכו בזהירות ואל תרדו מן השביל" הוסיפה אמא עכברה בדאגה ונכנסה הביתה.

אבל ברוריה כבר הייתה בדרכה לביתו של בן בג-בג, היא כל כך התרגשה מהטיול שתכננו יחד.     
ברוריה הלכה בצעדים גדולים ומהירים כדי להגיע מהר ככל האפשר, והנה, לבסוף הופיע על ראש הגבעה ביתו של בן בג-

בג הפיל. 
ברוריה דפקה על הדלת וקראה "בן בג-בג בוא כבר! אני מוכנה! הולכים לגן בדרך הארוכה היום! אתה זוכר?" אך כל תשובה 

לא נשמעה.
"בן בג-בג?" קראה ברוריה בקר רם "בן בג-בג?" קראה שוב ושוב בדאגה "איפה אתה?"

לבסוף פתחה ברוריה את הדלת בעצמה. הבית היה חשוך וכל הווילונות היו מוגפים.

המשך בעמוד הבא <<<



3

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

"בן בג-בג , איפה אתה? בן בג-בג?" חזרה ברוריה וחיפשה בכל הבית.
לפתע שמעה ברוריה העכברה קול רועש ומנסר "חחחחחרוווופ שיייייי, חחחחחחרווווופ שייי" 

ברוריה הלכה בעקבות הקול וגילתה שהוא מגיע מחדר השינה של בן בג-בג. על המיטה הייתה ערימה גדולה של שמיכות 
שעלו וירדו לקולות הניסור "חחחחרווווופ שיייי, חחחחחרווווופ שייייי" ברוריה ניגשה אל ערימת השמיכות, הזיזה אותה 

מעט וגילתה שהערימה היא, בן בג-בג הפיל! ישן שנת ישרים. 
"בן בג-בג, קום!" קראה ברוריה בכעס "אתה לא זוכר שהבטחת לי לבוא איתי לגן היום בדרך הארוכה ולצאת להרפתקה? 

קום מהר! אנחנו נאחר!" 
בן בג-בג הסתובב במיטתו ואמר בכעס מנומנם "עזבי אותי בשקט ברוריה, אני במצב רוח רע מאוד! אני לא הולך לגן היום" 

"מה קרה בן בג-בג, למה אתה כועס?" שאלה ברוריה בפליאה.
"אני לא כועס" אמר בן בג-בג "אני עצוב!" הוא פרץ בבכי תמרורים, בכי שרק פילים בוכים. "אווווו, אוווווו, אווווו, אוווו" בכה 

בן בג-בג, בכי שנשמע כמו מקהלה של שופרות רמים.
"אבל, בן בג-בג" לחשה ברוריה "אני לא מבינה למה אתה עצוב, היום נעשה כל כך הרבה דברים נפלאים!"

"אני עצוב כי..." אמר בן בג- בג בין דמעה לדמעה "אני עצוב כי שום דבר לא מצליח לי! אתמול בגן הפסדתי בכל המשחקים, 
לארוחת הערב קיבלתי רק אוכל שאני לא אוהב, אמא שלי לא הרשתה לי לצאת לשחק כי היה קר וגם חלמתי חלום רע!" 

בן בג-בג התיישב במיטתו, שילב את ידיו והרכין את ראשו. 
"אוי, בן בג-בג המסכן" אמרה ברוריה והתיישבה לידו על המיטה "היה לך יום רע מאוד" 

"אבל, אתה יודע מה? " שאלה וחיוך גדול התגנב אל פניה. 
"מה?" שאל בן בג-בג בהיסוס.

"כשאני עצובה, או שיש לי יום רע, או סתם כשאני רוצה להיות שמחה יש לי סוד קטן שתמיד מציל את המצב". 
"מה הסוד שלך?" שאל בן בג-בג בשקט "בבקשה תגלי לי!" 

" הסוד שלי הוא להגיד תודה!" קראה ברוריה בשמחה.
"תודה? אבל לא נתת לי מתנה" 

" מה פתאום מתנה?!"  אמרה ברוריה וצחקה "אפשר להגיד תודה על כל מני דברים נפלאים שיש לנו או דברים שעשינו 
ודברים שראינו, לא צריך אפילו לקבל מתנה, מספיק רק לחשוב על דברים נהדרים"

"עכשיו תעצום את העיניים" אמרה ברוריה "ותחשוב על מה אתה יכול להגיד תודה, נסה, אתה תראה שתצליח!" 
בן בג- בג עצם את עיניו ואז הציץ בעין אחת על ברוריה, הוא ראה שהיא מסתכלת עליו ומיד עצם אותה בחזרה. 

"טוב, אני חושב" אמר בן בג- בג "אני רוצה להגיד תודה...על...על...המשפחה שלי!"
"יופי!", אמרה ברוריה "ועל מה עוד?" 

"על האופניים שלי, על המיטה שלי, על זה שעשינו פיקניק ביער והיה כיף, על השמש ועל פרפרים ועל הקשת בענן ועל 
שוקולד ועל מסטיקים!"

"איזה יופי!" אמרה ברוריה. 
"פתאום אני מרגיש הרבה יותר טוב" אמר בן בג-בג וקפץ מהמיטה "בואי נלך לגן ונמצא בדרך הרבה דברים בדרך שאפשר 

להודות עליהם!"  
בן בג- בג הפיל וברוריה העכברה יצאו מביתו של בג- בג ומיהרו אל הגן. בדרך הם ראו המון דברים נפלאים, עצים, פרחים, 
אבנים מעניינות ואפילו שלולית שבה שחו ראשנים. הם אמרו תודה על כל הדברים המרגשים שראו, אפילו על הדברים 

הקטנים ביותר. מאז, בכל יום, הם אספו עוד ועוד חוויות נפלאות שעליהן יכלו להודות מתי שרק רצו.


