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והתחלנו בשמחה גדולה את חומש ויקרא. לפני שפתחנו את החומש סיימנו בס"ד את חומש שמות. 

 קיבלנו את פני החומש בריקודים, ולאחר מכן כל אחד אחז בו ורקד עמו בנפרד, בהתלהבות מרובה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נקודות שהדגשנו: ,והתחלנו לעסוק בחומש ויקרא פקודית נו בס"ד את פרשדמהשבוע ל

תוך כדי הלימוד על בניין הכלים עשינו חזרה על כל כלי וכלי ע"מ להטמיע את הדברים  – בניית הכלים
בלבבות הטהורים. תיארנו את ההתרגשות שמלווה כל הזמן את העשייה שלהם, איך עמ"י מסתכל ומצפה 
כל הזמן לסיום העבודה ובניין המשכן בשלמותו. עם ישראל כ"כ רוצה כבר לחזור למדרגה שקודם החטא 

 כדי שיהיו ראויים לדבר. שכינה שוב תשרה בתוך המחנה, ולבינתיים הם מטהרים את רצונותיהםשה

בכ"ה בכסליו הכל כבר היה מוכן אך עדיין אי אפשר להתחיל לבנות, כזה דבר קדוש  – בדיקה ע"י משה
ודק צריך להיות מדויק כדבר ה' בכדי שאכן תשרה השכינה. מביאים את הכל למשה כדי שיבדוק ומשה ב

כחל פרט ופרט ואכן הכל מהודר והוא מברך את עושי המלאכה: "יהי רצון שתשרה השכינה במעשה 
  ידיכם!"

למרות שהכל מוכן ומהודר עדיין לא מתחילים לבנות. למה? כדי שהקדושה תחול צריך  – בניין המשכן
אז לא מתחילים מיד  ע"פ דבר ה'. ה' אומר לחכות לא' ניסן, אך גםולסדר המתאים לחכות ליום המתאים 

צריך שמשה רבנו יבנה בעצמו )מי שהוא קדוש ה' נותן לו הרבה כח( את המשכן לבדו במשך שבעה 
ובכל יום ימשח את הכלים ויעבוד בהם וכן יקדש את הכהנים במשיחה, הקרבת  ימים, כל יום יבנה ויפרק

ומשה רבנו כשהגיע הזמן בנה פר ואיל, הנפת הכהנים והזאת דם עליהם ורק אז המשכן יוכל להתקדש. 
 והכין הכל כפי שנצטווה.

כך יחולו שינויים , עקב 00:11שימו לב! ביום ראשון יסתיימו הלימודים בכל הגנים בשעה 

 !00:11מוזמנים בשמחה משעה  –ים להשתתף בשמחתנו הורים המעוניינ בתכנית ה"סיום":

 )בזמן זה יהיו ריקודים מיוחדים וחלוקת השקיות(.

 מי שעדיין לא שלח לגן גליל נייר טואלט לבן נא לשלוח ביום ראשון!

נא לשלוח עד מוצאי שבת למשפחת  ,ממתקים לחלוקה לשקיות לילדיםמי שלא הביא 
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נא  – ביום ראשון מאכלים לסעודת המצוה של הילדים בגןמי שעדיין לא הודיעה על הכנת 

 להודיע ליעל!

 



י לאחר כל ההכנות כל עמ"י מצפה ומתרגש ומחכים במתח לראות האם ביום השמינ - השראת השכינה
תשוב השכינה למחנה או שמא אינם ראויים, כולם מטהרים את ליבם ומחכים לראות... משה רבנו בונה 

ופתאום ענן קדוש יורד על המשכן, איזו שמחה ואיזו התרגשות! השכינה שורה! כל עם ישראל  את הכל
שש ושמח. הקדושה כ"כ גדולה שאפילו משה רבנו לא יכול להכנס אל האוהל ורק כשהענן עולה משה 

 נכנס.

 :בפרשת ויקרא דברים שלמדנו -"יבואו טהורין ויתעסקו בטהורין" 

( על ביטול מצוות עשה )למדנו את המושגים: עשה ול"ת(. סיפרנו על יעקב שיצא השאר )ביןבא  – קרבן עולה

לטיול למדבר יהודה ושכח את התפילין בביהכנ"ס, בבוקר היום השני של הטיול גילה את אבדן התפילין 

והתאמץ בכל מאודו להגיע לישוב "מגדל עדר" קודם השקיעה אך לדאבונו לא הצליח. סיפרנו על צערו הגדול 

הקרבת קרבן עולה. הבאתו לבית המקדש, הסמיכה  –על הרב המלמדו מתוך חומש ויקרא את דרך התיקון ו

והוידוי, השחיטה, קבלת הדם וזריקתו והקרבת כל הקרבן על גבי המזבח. יעקב מצטער מאוד כשהוא שומע על 

או ציפור. אך גם לזה אין  דרך התיקון, מכיון שאין לו כסף לקנות פר. הרב אומר לו שהוא יכול להביא גם כבש

מנחה מקמח סולת ושמן. כשהוא מגיע  –לו יכולת כלכלית. לבסוף הוא מביא את האפשרות הזולה ביותר 

למקדש הוא רואה לידו איש המקריב פר לעולה ויעקב שוב מצטער שלא יכול לתקן באופן שלם. הכהנים 

שנחשב לו הדבר כאילו מסר את נפשו  –ב" מסבירים לו שבחומש כתוב על המקריב את המנחה "נפש כי תקרי

בהתאמצו לתת מהמעט שיש לו. ולבסוף תיארנו את הרגשת השמחה של יעקב בהתקדשותו והתעלותו בעת 

 הקרבת המנחה לעומת החסרון שחש קודם.

 

 

 

   ! שבת שלום                                                     
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