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מה בפרשה? פרשת ויקרא עוסקת בחוקים הנוגעים להקרבת קורבנות. הקרבת קורבן מאפשרת לאדם אשר לא הצליח לקיים 
את מצוות אלוהים לכפר על מעשיו על ידי הבאת מנחה. הקורבן הוא בדרך כלל בקר או צאן אך יכולה להיות גם מנחה שהיא בלילת 

סולת ושמן. 

אנו מבינים מהפרשה שלא תמיד בני אדם מצליחים לקיים את כל החוקים שניתנים להם. פרשת ויקרא מספרת לנו שחייבת להיות 
דרך לעזור למי שלא הצליח לקיים את החוקים לחזור לדרך הישר ולקבל את סליחתה של החברה ושל אלוהים. הקרבת הקורבן איננה 
מספיקה כדי לכפר על החטא, בדרך כלל נדרש האדם גם לפצות את הנפגעים ממעשיו אם יש כאלו, למשל להשיב כסף שנלקח שלא 
ביושר. המילה אשם היא מילה מרכזית בפרשה ואפשר להבין את הקרבת הקורבן כדרך להתמודד גם עם תחושת האשמה שמלווה 

מעשים שליליים.   

ְבָגֵזל  אֹו  ָיד  אֹו-ִבְתׂשּוֶמת  ְּבִפָּקדֹון  ַּבֲעִמיתֹו  ְוִכֵחׁש  ַּבה'  ַמַעל  ּוָמֲעָלה  ֶתֱחָטא  ִּכי  ֶנֶפׁש  ֵּלאֹמר.  ֶאל-ֹמֶׁשה  ה'  ַוְיַדֵּבר 
ַלֲחֹטא  ָהָאָדם  ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה  ִמֹּכל  ַעל-ַאַחת  ַעל-ָׁשֶקר  ְוִנְׁשַּבע  ָּבּה  ְוִכֶחׁש  ֲאֵבָדה  אֹו-ָמָצא  ֶאת-ֲעִמיתֹו.  ָעַׁשק  אֹו 
ָבֵהָּנה. ְוָהָיה ִּכי-ֶיֱחָטא ְוָאֵׁשם ְוֵהִׁשיב ֶאת-ַהְּגֵזָלה ֲאֶׁשר ָּגָזל אֹו ֶאת-ָהֹעֶׁשק ֲאֶׁשר ָעָׁשק אֹו ֶאת-ַהִּפָּקדֹון ֲאֶׁשר ָהְפַקד 
ֶקר ְוִׁשַּלם ֹאתֹו ְּבֹראׁשֹו ַוֲחִמִׁשָתיו ֹיֵסף ָעָליו  ַלֲאֶׁשר  ַבע ָעָליו ַלּׁשֶ ִאּתֹו אֹו ֶאת-ָהֲאֵבָדה ֲאֶׁשר ָמָצא. אֹו ִמֹּכל ֲאֶׁשר-ִיּׁשָ
הּוא לֹו ִיְּתֶנּנּו ְּביֹום ַאְׁשָמתֹו. ְוֶאת-ֲאָׁשמֹו ָיִביא ַלה' ַאִיל ָּתִמים ִמן-ַהֹּצאן ְּבֶעְרְּכָך ְלָאָׁשם ֶאל-ַהֹּכֵהן. ְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן 

ִלְפֵני ה' ְוִנְסַלח לֹו ַעל-ַאַחת ִמֹּכל ֲאֶׁשר-ַיֲעֶׂשה ְלַאְׁשָמה ָבּה.
)ויקרא פרק ה' פסוקים כ-כו(

המשך בעמוד הבא <<<

פרשת ַוִיְּקָרא
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הצעה ליצירה
לוח חיזוקים 

כמו בפרשת ויקרא אנחנו רוצים להיפטר מהמעשים 
הרעים שלנו ולהיות אנשים טובים יותר. בואו נכין 

"לוח חיזוקים" מיוחד. על הלוח יהיה איש שמח ואיש 
עצוב, על כל התנהגות חיובית מקבל האיש השמח 

מדבקה ועל כל התנהגות שלילית מקבל האיש 
העצוב מדבקה

חומרים:         

A4 קרטון ביצוע בגודל •
• שתי דמויות איש מבד לבד

• קישוטים שונים )חרוזים, מדבקות(
• מחורר

• חוט דייג
• מדבקות למעשים חיוביים ומדבקות למעשים שליליים

• דבק

תהליך היצירה:

•  ניצור איש שמח ואיש עצוב מדמויות הלבד )אפשר לגזור 
בעצמנו את האנשים או להשתמש בדמויות מוכנות(.

•  נדביק את הדמות השמחה והדמות העצובה על קרטון 
הביצוע ונקשט סביב.

•  נחורר את הקרטון ונשחיל חוט לתלייה. נדביק מדבקות 
לפי הצורך.  

•  אפשר להוסיף גם מטרה שלקראתה אוספים מדבקות 
למשל אם לאיש השמח יהיו עשר מדבקות נעשה מסיבה. 

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• מיד אחרי שאלוהים מסיים לתת לעם ישראל את מצוותיו הוא מסביר להם מה לעשות כאשר לא יצליחו לקיים אותן. 
מדוע אלוהים לא סומך על העם שיצליחו לקיים את החוקים?

• למי עוזר המעשה של הקרבת הקורבן, לאלוהים או לאדם שעשה מעשה רע? 
• האם קרה לכם שעשיתם מעשים שפגעו באחרים? איך הרגשתם? מה עשיתם כדי לשפר את המצב? 

• היום כבר אין לנו בית מקדש להקריב בו קורבנות. מה אפשר לעשות כדי לתקן מעשים רעים שעשינו?  
• מדוע צריך להרשות לאנשים שעושים מעשים רעים  לכפר על המעשים שלהם, לבקש סליחה ולהרגיש טוב יותר? האם לא 

צריך להעניש אותם?  

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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