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   !שלום  , לילדינו האהוביםהיקרים   הוריםל

 הודעות בקשר לסיום

 ליד הגנים. נא לדייק! 00:11 :א. שעת היציאה בהסעה

 ב. מומלץ להכין ארוחת צהריים לדרך.  

התחלת הסיום בביהכ"נ אברהם אבינו,  00:11כללית של הסיום: הגעה והתארגנות,  ג. תוכנית

תהלוכה תחת החופה למערת המכפלה, תפילת הורים וילדים על  00:11. תפילת מנחה

 . 01:11וחזרה. הגעה חזרה לשכונה קרוב ל תפילת ערבית 00:11החולים במערה. 

וכן שקיות לילדים ביציאה מהמערה. מי  ד. בסיום יוגש כיבוד קל בביהכ"נ אברהם אבינו,

                                                           בים בדרך חזור נא להערך בהתאם.  שחושב שילדיו יהיו רע

ילת השבוע ההכנות לסיום בחברון בעיצומן, ההתרגשות הולכת וגדלה, ומיום ליום אנו מתקדמים... בתח

צירפנו את הגנים להתרגשות ומידי יום הוספנו לריקודים גם טייפ עם שירי ה"סיום".. הקמנו את החופה, 

גם  צעידה תחת החופה.בבשבוע הבא נתרגש גם בהתאמנות אנו כולנו שמחים כל כך בשמחת התורה. 

    פסוקים!!! המשיכו להביא פתקים. 02,222 מבצע הפסוקים הולך וצובר תאוצה ואנו כבר מתקרבים ל

הלכנו כולנו למתחם הכיתות. ילדי הכיתות התרגשו מאוד וגם ילדי הגן. בהתחלה שיחקנו במגרש אתמול 

יחד עם כל הת"ת "קדרים באים" ומשחקי חברה בישיבה על הרצפה, לאחר מכן נכנסנו לכיתה א' ואמרנו 

פוניביז'  יחד עמם את פסוקי הבריאה. הרב יהודה סיפר לכולנו סיפור על ה"חזון איש" שהיה פעם בישיבת

תשאלו את הילדים( ולימד אותם את השיר: "כד יתבין". )הרב יהודה  –)היה שם סיפור עם החשמל בשבת 

לימד גם אותנו(. וסיימנו במסיבת ר"ח. בהתחלה כל הכיתות רקדו סביב המסיימים וכיתה ג' אף הרימה 

רגל סיום מסכת ברכות ברכות )ל –אותם על הכתפיים, המשך המסיבה עסק בנושא החודשי של הכיתות 

ְרכֹות  בכוונה ובהתלהבות של כיתה ג'(. בירכנו מג"ע א"ש. ושמענו סיפור על רב שברוב וטעמנו מכל ב ִּ

רצונו לזכות ולברך את ברכת "ברוך משנה הבריות" ביקש מהנהלת גן החיות "הספארי" שישיגו קיפוף 

 הגיע בהתרגשות לברך.  )בלשון הגמרא( וכשהם השיגו הוא

 .  נקודות שהדגשנו :בא את פרשתהשבוע למדנו בס"ד 

בפני פרעה שיוציא כבר את עמ"י והוא  ויוצא מהארמון, שרי מצרים מתחננים מתרה בפרעה משה – ארבה

מישהו מהילדים מוכן לוותר  –משה לארמון. פרעה לא מוכן שהילדים ילכו )משה כמובן איננו מסכים ל קורא

 ג'לג'וליההארבה אוכל את כל מה שנשאר מהברד. )סיפרנו על  רש את משה.ומג ולא להשתתף בעבודת ה'?(

וכו' שכ"כ שמחו שנשארו החיטה והכוסמת מהברד ועכשיו הכל נאכל. ועל כך שאספו את החגבים בחביות 

 וכשהמכה הפסיקה נעלמו גם הם!(.

זמן ב .ב ממשותומר   ואפילו א"א לזוז ושאפשר למשש יותר חזק, ואחריו חושך שלושה ימים חושך חזק –חושך 

מכה עמ"י נכנס לבתים של המצרים ורואה את רכוש המצרים, ואף על פי שיכלו לקחת מהרכוש אף אחד לא ה

נוגע בלי רשות המצרים. פרעה מוכן לשלח את עמ"י אך רוצה שישאירו את הצאן. משה מתנגד ואומר שבסוף 

 



אומר שיותר לא יוסיף לבא אל פרעה )ואכן  את משה ומשה פרעה מגרשתן מצאנו לעמ"י. יפרעה בעצמו י

נבואה. וה' אומר לו שתהיה מכת מהארמון יציאתו בפעם הבאה פרעה הגיע אליו( משה מקבל עוד קודם 

 ולאחר מכן יוצא.בו מיד בעודו בארמון בכורות ושיתרה בפרעה. משה מתרה 

מולד. הסברנו תחילת החודש לאחר ההראיה בה' מצוה את משה לקדש את החודש על פי   -דוש החודש יק

 (.למטה)ראו בתרשים  .השתנות מראה הלבנההלבנה וכדור הארץ, ואת סיבת  ,בהרחבה רבה את סדרי החמה

ומזים   שוחטיםצריך להצטרף לחבורה ולקנות קרבן. בי"ד בעשירי לחודש  כל אחד מעמ"י  – קרבן פסחציווי 

דיברנו על מסירות משה אוסף את הזקנים שיודיעו לעמ"י על מצות הפסח. את הדם על המזוזות והמשקוף. 

ועל הנס באי תגובת המצרים למרות שהם מבינים  ,טותיהםילמאת הכבשים הנפש בקיום המצוה שקשרו 

דיני הקרבן:  אכילה בבית אחד, עם מצה ומרור, מוכנים   שעומדים להקריב את אלוהיהם לאלוקים האמיתי. 

עם חגורות, נעליים ומקלות ואכילה בחיפזון. לא לשבור עצם, אסור לנכרים ולערלים. כל  –אה לגאולה וליצי

עמ"י הולך וקונה את הכבשים והמצרים מתפלאים: אולי גם עמ"י מתחיל להאמין בכבשים? ועמ"י עונה להם 

אך ה' שמר המלך של העולם. המצרים מתעצבנים בש ע"מ לשוחטו ולהקריבו לה' שלהיפך הם לוקחים את הכ

 על עמ"י ואף מצרי לא הרע להם.

מיתת  עמ"י שוחטים את הקרבן ושמחים, ובחצות הלילה זעקה במצרים, – מכת בכורות ויציאת מצרים

פרעה מחפש את משה ואהרון ומתחנן שיצאו, משה אומר להם שיצאו רק בפרהסיא ביום. משה  הבכורות.

 06לאסוף כסף וזהב ע"מ לקיים את הבטחת ה' לאברהם אבינו. כל אחד מעמ"י אוסף משא של  מבקש מעמ"י

חמורים לובים. משה רבנו באותו זמן מכיר טובה ליוסף ומתעסק בארונו. סרח בת אשר מגלה שזרקו אותו 

לא תופח ליאור ומשה מתפלל לה' והוא צף. עמ"י מתכונן ליציאה ומכין לחם והמצרים מזרזים אותם והבצק 

 ונאפה כמצה.  

בגלל שהבכורות היהודים יכלו למות וניצלו הם נחשבים "שייכים" וקדושים לה',  –מצוות קידוש הבכורות 

בכור אדם נפדה בחמישה סלעים. בכור בהמה קרב ע"ג המזבח או נפדה כשנהיה לו מום, פטר חמור נפדה 

 וציאנו ממצריים.בשה או עורפים את ראשו. מצוות הנחת תפילין לזכור שה' ה

 

  תרשים מצוות קידוש החודש

 (הילדים מאוד התעניינו -)העתק ממה שלמדנו בלוח 

 )חוץ מא'( החלקים שבתוך הקו, כלפי כדור הארץ, מוארים

 החצי הזה חשוך כלפי כדוה"א, תחילת החודש,  –א 

 ."נעלם"הירח       

 

 

 כדור הארץ                                                                                                         

 זמן המולד, הירח קטן מאוד, החלק הקטן העליון מואר –ב 

 

 החלק הזה מואר, אמצע החודש,  –ג 

 הירח שלם )כך הוא נראה לנו(.      
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