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ילדים אנו מתחילים בהכנות ל"סיום" חומש שמות בעז"ה. ה"סיום" ייערך בעז"ה רק עם ה

. בששון ובשמחה ובהודאה לה' על כך שזכינו בדתח אדר ב' מכוונחגוג אותו בסעודת ר"

מאכלים משמחים לסעודה  /בקנייתבהכנת שותפות ההוריםללמוד ולסיים את החומש השני. 

   נא לתאם עם יעל במהלך השבוע הקרוב. .ולחיבוב תורתנו הקדושה וסיף לשמחת הילדיםת

במהלכה חזרנו על מבנה הכלים בקיצור. בסוף כל יום ראינו  במשך השבוע למדנו את פרשת ויקהל

תודה גם ליהושע שהכין לנו תודה רבה!  -דיסק שהביא לנו מאיר שפרן אמצעות את מה שלמדנו ב

 ארון הברית ובעזרתו הבנו יותר טוב את חלקי הארון השונים. דגם של

ם חגגנו בגן בשמחה, הילדים בירכו מזל טוב למיכאל לוין על סיום פרק שישי במסכת ברכות. את הסיו

אסתר מכובדת ויפה שמאוד  את מיכאל לרגל הסיום ומיכאל כיבד אותנו במיני מתיקה ובמגילת

 ריגשה את כל הילדים. 

בניין המשכן. עמ"י מתרגש מאוד מהבשורה משה מקהיל את העם ומבשר להם על בקשת התרומות ל –פרשת ויקהל 

להם  . כולם רצים בזריזות לתרום את הדברים היקרים, בתוך המשכן שייבנההמחנה תוךשהשכינה תשוב אל  שאפשר

תורמים האנשים . לאחר התייעצות עם עם ישראל בצלאל לעבודת המשכןאת  ביותר ולתקן את חטא העגל. משה ממנה

 כ"כ הרבה עד שמשה מודיע שלא צריך יותר. 

מזבח העולה וחצר  המנורה.שולחן והארון, ההיריעות, הקרשים, עשיית הכלים בצורה מדויקת כדבר ה':  – בניית הכלים

 תוך כדי הלימוד על בניין הכלים עשינו חזרה על כל כלי וכלי ע"מ להטמיע את הדברים בלבבות הטהורים.המשכן. 

ם, איך עמ"י מסתכל ומצפה כל הזמן לסיום העבודה כליה תיארנו את ההתרגשות שמלווה כל הזמן את העשייה של

ובניין המשכן בשלמותו. עם ישראל כ"כ רוצה כבר לחזור למדרגה שקודם החטא שהשכינה שוב תשרה בתוך המחנה, 

 ולבינתיים הם מטהרים את רצונותיהם כדי שיהיו ראויים לדבר.

                  

 

 נחום                   !שבת שלום     

ויהי בימי, וגם וגם, ומרדכי  –שרנו משירי פורים 

יצא, ליהודים היתה אורה, וימי הפורים האלה, 

  ככה יעשה.
 

יקוד האחרון, נא של הילדים להתקדם לנ לבבקשה, למרות הרצון הגדו .אנו ממשיכים לעבוד בניקוד חיריק

  לקריאה בבית. 3השבת אנו שולחים את ד להמשיך ולהתאמן על הניקוד הנוכחי בכדי שהילדים יפנימו אותו היטב!

 !נא לשלוח עם הילדים גליל נייר טואלט לבן    

 


