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לימוד  –משך השבוע עסקנו בפרשת תרומה. בלימוד פרשה זו אנו נפגשים עם סגנון נוסף של לימוד ב

הרבה פרטים מעשיים  "יבשים" לכאורה. אך כבר הזהירו חז"ל את מי שאומר על התורה שהיא 

מכל דבר, וגם בלימוד זה הילדים  יבשה, וברוך ה' בגננו רואים את השמחה, מאור הפנים וההתעניינות

  אינם רוצים להפסיק...

  אותם. על הפרטים תשאלו –התחלנו לעבוד עם הילדים על "מחברת המשכן" 

נבנה בעז"ה את המשכן מקפלות ויריעות  –ביום ראשון יתקיים בעז"ה סיום ולכבודו מתוכננת הפתעה 

  )הילדים לא יודעים עדיין(. מומלץ מאוד שלא לפספס!

 נקודות שעסקנו בהם:

מאז משה נמצא בסוף פרשת משפטים למדנו על עליית משה להר סיני לקבל את הלוחות,  – משה בהר סיני

)יש סימן על  על ההר ומקבל את כל התורה. פרשתנו כולה עוסקת בציוויים שציוה ה' למשה באותה תקופה.

 הלוח שמזכיר לנו את העניין כל הזמן, והילדים מאוד שמקפידים שלא נמחק אותו(

. דיברנו על ה' מצווה את משה שכשירד מההר יצווה את בני ישראל להביא תרומה – ציווי לקיחת התרומה

הדברים השונים שצריך: זהב, כסף, תכלת, ארגמן, תולעת שני )סיפרנו איך אוספים אותם, הקושי במציאתם 

ויוקרם הגדול משום כך(, שמן, בשמים אבנים טובות וכו'. )כהכנה למתן התרומה ע"י עמ"י בהמשך, סיפרנו על 

. תכלת, ארגמן, טבעות זהב וכו' מתוך אנשים ששמרו במטמוניות כל מיני חפצים יקרים מביזת מצריים

 מחשבה שישתמשו בזה בהמשך בחתונות בניהם וכדו'(.

 הכלים )ציירנו על הלוח, הילדים יודעים יפה מאוד את הפרטים(:

שיטים מצופים זהב. שתי טבעות בכל צד שבתוכם  כמין קופסה גדולה פתוחה מלמעלה עשויה מעצי – הארון

הבדים לנשיאת הארון. זר זהב בראשו. מעל הארון מונחת הכפורת כמין משטח עשוי כולו מקשה זהב שעליו 

נמצאים הכרובים כדמות איש ואשה, להראות שחיבת המקום אלינו היא גדולה כמו אהבת אב ואם אחד 

. מקום הארון בקה"ק ומבין שני הכרובים משה שומע את קול אם(דים צעקו: יותר מאהבת אב ו. )היללשני

  הנבואה. דיברנו על כך שהארון נושא את נושאיו.

שירים ששרנו: חזרנו עוד על "אשרי איש ירא 

 .את ה'". רחם בחסדך )ויזניץ'(. נא הקם במהרה

 עדכון קריאה
לעבור בשבוע  ( השבוע,5לאחר קריאת הסיפור האחרון בחולם )ג אנו מתקדמים ב"ה יפה ומתכוננים

לימוד בבית. אופן ההבא לניקוד חיריק. לחלק מההורים שלחתי היום פתקים עם סיוע בהדרכה ל
בכדי שילדיהם יוכלו להמשיך בקצב של  ,ההורים שקיבלו מתבקשים לתרגל את הקריאה לפי הנכתב

 הגן.
צאים בשעות ילדים שלא נמ –לתשומת לב ההורים: לימוד הקריאה איתי מתבצע בעיקר לפני הלימוד 

 אלו מפסידים חלק מהתירגול. 

 



 

שולחן נמוך בעל ארבע רגליים מעצי שיטים מצופים בזהב. מעליו מקלות ארוכים מאונכים שביניהם  – השולחן

ִנים(מונחים חלות לחם הפנים שש בצד אחד ושש בצד השני. לחם הפנים נק ְּ   צורתו: .רא כך בגלל שיש לו תוך )פ 

עד השבת הבאה. בשבת היו  בכל ערב שבת היו מכינים את החלות ובשבת היו מניחים אותםבכל ערב ש

 אותם לכל הכהנים והלחם היה עדיין חם וטרי. התרגשנו כולנו יחד עם הכהן שלנו אריאל יוסף נוביק מחלקים

+ אשר קדשנו בקדושתו של אהרון  כשלמדנו את הברכה שהוא יברך כשיזכה לאכול מהלחם: המוציא לחם 

וציונו לאכול מן הזבח. סיפרנו גם על משפחת בית גרמו שהיו מומחים לאפיית הלחם ולא גילו סוד זה לאחרים 

 שלא ישתמשו בזה ח"ו לע"ז.

מונח "פרח" וממנו יוצא הקנה המרכזי. בהמשך הקנה גביע  עשויה מקשה מזהב. הבסיס למטה עליו –המנורה 

כפתור ופרח. הקנה ממשיך ובהמשכו שלשה כפתורים שמכל אחד מהם יוצאים שני קנים סה"כ שבעה קנים. 

בראש כל קנה שלשה גביעם כפתור ופרח ולמעלה הנרות )נפרדים מהמנורה(. דיברנו על נס הנר המערבי 

 להדליק את המנורה שאולי גם אנו הישראלים נזכה לה מפני שהדלקה כשרה בזר.)אמצעי(. ועל הזכות הגדולה 

של פשתן, תכלת, ארגמן ותולעת שני. חמש יריעות ארוגות זו  התחתונהשכבות של יריעות:  4 – יריעות המשכן

 שניהלולאות וחמש יריעות מצד שני והן מחוברות זו לזו ע"י קרסי זהב. יריעה  05בזו מצד אחד ובקצותם 

מעורות איילים  שלישיתמצמר של עיזים. חמש יריעות מצד אחד ושש מצד שני מחוברים בקרסי נחושת. 

חיה בעלת פרווה בהמון צבעים שנבראה במיוחד לצורך המשכן. עור התחש היה  –מעור תחש  יתורביעמאדמים 

 רק מלמעלה ולא מן הצדדים.

אמות. לקרשים היה "ידות" כמין  5,0X5X55ם גדולים מאוד: מעצי שיטים מצופים מזהב. קרשי  - קרשי המשכן

במערב. בכל קרש הייתה  8בדרום ו 05קרשים בצפון,  05צממנההבסזסרגליים שהוכנסו בתוך אדנים מכסף

הקרשים, ובנוסף לכך היה חור באמצע  לחיבור   לחיבורטבעת עליונה וטבעת תחתונה שבהם הוכנסו מוטות 

 בו עבר הבריח התיכון שנכנס בנס לאורך כל המשכן, בצורה של ח'.  
 

בין הקודש לקה"ק היתה פרוכת עשויה מתכלת, ארגמן, תולעת שני ופשתן. בצידה אחד ציור  –הפרוכות 

ת זו תלויה על ארבעה עמודי כרובים ובצידה השני נשר ואריה )בד"כ יש אותו ציור משני צידי האריגה(. פרוכ

מצופים זהב עם ווי זהב בראשם. בפתח המשכן פרוכת שניה עשויה כנ"ל אלא שהציור הינו של נשר ואריה רק 

 מצד אחד. תלויה על גבי חמשה עמודים. דיברנו על כך שככל שהדבר יותר קדוש הוא יותר מוצנע ומכוסה.
 

 . עולים אליו בכבש. עליו הקריבו את הקרבנות.עשוי מעצי שיטים מצופים נחושת – המזבח החיצון

  עמודים מקיפים אותה ועליהם תלויים וילונות. 05 –חצר המשכן 

                      שבת שלום!                                                                                                       

                                                                                

 נחום


