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 !וברכהשלום  , לילדינו האהוביםהיקרים   הוריםל

מרגש יום הסיום היה . בהכנות ובהתרגשויות שלפניה, ובהבאת הדברים לסעודה שר כח על השותפות במסיבת הסיוםיי

  ..(לאירועים שתוארו בדף המצורף לכל הת"ת המשיך הגן שלנו לחגוג.)בנוסף  ביותר.

הזמינו ילדי הגן שלנו בכל פעם ילדי גן אחר לשמחם בהכנת וחלוקת לאחר הריקודים הראשונים בבוקר עם כל הת"ת, 

במיוחד  בכלים מכובדים ויפים שנקנו המשכנו לסעודת ה"סיום". השולחנות היו ערוכים בפאר רב משםשערות הסוכר. 

לכבודה של תורתנו הקדושה. הילדים נכנסו לגן וכשראו את השולחנות הערוכים התיישבו מיד ליד השולחנות בהתרגשות 

 –עוד קודם לזמן המתאים. בסעודה נהנו הילדים ממטעמים וכל אחד מהילדים נעמד בתורו על הכיסא לאמירת דבר תורה 

 בד"כ שאלה או חידה לשאר הילדים. 

 –בסיום הסעודה עברנו ל"לשכת פנחס המלביש" שהייתה בביהמ"ק, הילדים הולבשו בזה אחר זה בבגדי הכהונה 

הכותונת, האבנט והמגבעת. לאחר שכל הילדים היו מעוטרים בבגדיהם פתחנו בריקודים שהסתיימו ב"שאו שערים" בעת 

  הכנסת ספרי התורה לארון הקודש. 

קיע רבות כל השנה בכלל, ובפרט באירועים הקטנים תודה רבה גדולה לצוות הגן שמש

 והגדולים, בעניינים הקשורים בלהאהיב את תורתנו הקדושה על הילדים!

 ,להמשיך כסדר הפרשיות של חומש ויקראהינה  תוכנית הלימודים בעז"ה ובלנ"ד לחודשיים+ הקרובים עד ל"ג בעומר,

אך הלימוד לא יקיף את כל הפרטים המוזכרים אלא רק את עיקרי הדברים והעניינים כשיושם דגש על העניינים המוסריים 

מכיוון שהלימוד אינו על כל הפסוקים ממש, נערוך סיום והרוחניים השייכים לקרבנות, ענייני הטומאה והטהרה וכו'. 

 בעז"ה על כל כמה פרשות יחד.

 נו:דברים שלמד, ענייני הקרבנות נו בס"ד אתדמהשבוע ל

שיצא  עקבסיפרנו על יהשאר( על ביטול מצוות עשה )למדנו את המושגים: עשה ול"ת(.  )ביןבא  – קרבן עולה

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

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

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

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

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

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

 !מזל טוב לישי בשושה שחגג עמנו ביום חמישי את מסיבת החלאקה 
  :השבוע התחלתי ללמד את הסיפור על סבא ישראל וקרבן החטאת וישר הילדים התחילו לומר

"אני מכיר". )דבר שקורה הרבה פעמים(. אמרתי לילדים טוב מי יכול להמשיך לבד? ולהפתעתי 
הילדים המשיכו את הסיפור! הילדים זכרו ששנה שעברה הרב שמעון לא היה והם נכנסו לגן שלנו 

פרתי את הסיפור ומאז הם זוכרים אותו. שאלתי אותם אם הם רוצים לשמוע אותו ביום שבו סי
 שוב או שנספר סיפור חדש? והילדים העדיפו לשמוע שוב את הסיפור הישן. 

   

קובוץ. מילת החיזוק היא ֻעצּו  –השבוע התחלנו ב"ה את הניקוד האחרון שורוק  - עדכון קריאה

)עצה ותופר(. בניקוד הזה קורה הרבה פעמים שהילדים לא קולטים אותו טוב מכיון שהם רצים קדימה 
לקריאה שלמה, ורק אחרי זמן מתברר שאינם שולטים בו באמת. לכן בבקשה להקפיד ולשנן הרבה 

ורף "משחק הבוגו" על מנת לסייע מיוחד את ההבדל בין שורוק לחולם. השבוע מצבאת הניקוד הזה ו
 !נא להשתדל לקוראו מספר פעמים ,הניקודוהטמעה של בלימוד 

 



ם מסבירים לו הוא רואה לידו איש המקריב פר לעולה ויעקב שוב מצטער שלא יכול לתקן באופן שלם. הכהני

שנחשב לו הדבר כאילו מסר את נפשו בהתאמצו לתת  –שבחומש כתוב על המקריב את המנחה "נפש כי תקריב" 

בעת הקרבת המנחה בהתקדשותו והתעלותו  יעקבהרגשת השמחה של ולבסוף תיארנו את  מהמעט שיש לו.

 לעומת החסרון שחש קודם.

)הוא שמר על  בשבת אשסיפרנו על יצחק שבטעות הדליק גג. בא על מצוות ל"ת שעבר עליהם בשו – קרבן חטאת

לאחר מכן הוא הלך לנוח ביום שישי והתעורר בצהרי השבת, אך חשב שזה  ,סבא ישראל החולה במשך שני לילות

התיקון ע"י  הרב שלימד אותו את דרך ועלבתפילת המנחה בביהכ"נ, על צערו הגדול  עדיין יום שישי( סיפרנו

ים נאכל לכהנים מלבד החלקסמך את ידיו עליו והתודה בבכיות. הפר  פר קרבןיצחק הביא ל את.הקרבת קרבן חט

הפנימיים שעולים על גבי המזבח, ויצחק שמח מאוד שהתכפר לו. הילדים המתוקים שאלו אז מה נעשה היום? 

  עניתי שבאמת אנחנו חסרים וא"א לתקן לגמרי, אבל אפשר להתפלל לה' וה' סולח.

ישר לבית המשכנו את הסיפור מקרבן החטאת )בסוגריים(, סבא ישראל הבריא ברוך ה' וחזר  – הקרבן תוד

להקריב קרבן תודה )לחולה, יורדי הים, אסורים והולכי מדברות(. מביאים בהמה להקרבה  שם התכונן. המקדש

צריך לאכול עד חצות הלילה. אבל איך נצליח? הרב הסביר  סוגי חלות ואת הכל  04שרובה לאכילה יחד עם עוד 

שבכוונה התורה ציותה כך כדי שהוא יזמין את חבריו וקרוביו ויפרסם את מעשה הנס וההודאה לה'. סבא ישראל 

 ובירושלים בתחילת הסעודה הוא והרופא סיפרו את נס ההחלמה וכולם אכלו ושמחו ורקדו. ,שלח הזמנות לכולם

ספר ונלמד את דיני שעיר נשיא )חטאת חיצונית( ונדגיש את זה שבעמ"י אפילו הנשיא שמח להודות ביום שישי נ

 אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו."     –"אשר נשיא יחטא  –בחטאו ולתקנו 

 


