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התוכנית לחודשיים הקרובים בעז"ה רא. למדנו את פרשת בחוקותי, ובזאת זכינו להגיע ב"ה לסיום חומש ויק השבוע

 נקודות בהם עסקנו:עד הסיום הגדול היא, להמשיך ולעבור על עיקרי העניינים שבחומש במדבר ודברים. 

הדגשנו כל הזמן שה' רוצה להביא עלינו ברכה. אך לפעמים אין ברירה עמ"י חוטא וכדי  – הברכות והקללות

  להחזירו בתשובה ולתקן חטאו ה' מעניש.

ה' מבטיח שאם עם ישראל יעמול בתורה ויקיים המצוות תהיה לו ברכה גדולה בכל ענייניו: הגשם  – הברכות

בעתו, הארץ תצמיח, לא יהיה אפשר לנוח מרוב עבודה. אכילה מועטת  תשביע. יהיה שלום. אפילו החיות 

. המחסנים יהו מלאים אותנו . ה' ירבה011יהודים יניסו  5הרעות לא יזיקו. אם יגיעו אויבים הם יברחו, ו

והתבואה תגדל בריבוי גדול עד שיצטרכו להוציא מהמחסנים ישן מפני חדש. ה' ישכין בתוכנו את השכינה, 

 ביהמ"ק ייבנה ועוד ועוד.

' אמר לעמ"י מה יקרה לכשיקיימו את התורה והמצוות, ה' אומר גם מה יקרה אם יחטאו. השאחרי – הקללות

ן יחזרו בתשובה ולא יהיה צורך בעונש ולכן כתוב שבע פעמים במהלך הקללות הדגשנו שה' רוצה שכמוב

 שהקללות תמשכנה רק אם עמ"י ימשיך לא לשמוע בקול ה' ויאמר שכל העונשים הינם רק מקרה.

בין הקללות המובאים בפסוקים: מחלות של חום והרס בשר הגוף. השדות לא יתנו פירות. לא ירד גשם. 

חו אותנו. רעב. חורבן המקדש והגלות, ואף בגלות עמ"י ימשיך לסבול. אך ה' מבטיח שגם האויבים יגיעו וינצ

בזמן העונשים הוא עדיין אוהב את עמ"י זוכר את הבטחתו לאבות ומשגיח עליהם ולבסוף יצאו בעז"ה 

 מהגלות. 

מי שאמר ערכי עלי צריך להביא את ערכו הקבוע בתורה. הערך משתנה לפי חוזק האדם בכל גיל.  – ערכי עלי

שקל. )סיפרנו סיפור על אדם שניצל גופו  05 – 01שקל )של פעם(, מעל  51צריך לשלם  01ל 01ולמשל גבר בין 

 למקדש.משאירים לו את מה שנצרך לו והשאר ניתן  –ממות ולכן נדב "ערכי עלי"(. אם אין לו 

כל שנה אדם צריך לתת עשירית מבהמותיו החדשות והן ניתנות כמעשר לביהמ"ק. סיפרנו את  – מעשר בהמה

 קודש לה' והקרבתו. העשירי יהיההמעבר תחת השבט  –סדר ההפרשה 

 שבת שלום!
 

 נחום

ן יום ירושלים. מי השבוע אנו מחלקים את הסיפור הבא העוסק בענייהתקדמות לקריאה בשטף 
שעדיין לא קרא את הסיפור הקודם נא להשלימו בזריזות. מי שמעוניין לשמור את הסיפורים בבית, יכול 

 לגזור רק את המשוב או לכתוב פתק בכתב יד ולשולחו לגן.
יש יותר מילים מיועדת לילדים שקוראים יותר  2מעכשיו אנו מחלקים שתי רמות של סיפורים, ברמה 

, אם נראה לכם שבנכם 2דקות עובר לרמה  11בצורה מדויקת תוך פחות מ 1ד שקורא דף ברמה מהר. )יל
   צריך לעבור רמה נא עדכנו אותנו.(

בר יוחאי, ואמרתם כה לחי, אמר רבי עקיבא אשריכם,  שירים ששרנו:
 . אשרינו מה טוב חלקנו, אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך

 הילדים קוראים כל יום מתוך השירונים ומאוד נהנים ושמחים.

יבנה המקדש(:  ויקרא צו, שמיני,  -שיר הפרשות לחומש ויקרא )במנגינת

אלו הן    X2תזריע מצורע/ אחרי מות קדושים, אמור, בהר בחוקותי/ 

 ויקרא/ יהי רצון שנזכה, לבנין המקדש במהרה!הפרשות, של חומש 

, 03:90מתמידים בשעה יום ראשון חופש, 

ליד הישיבה. יום שני  54:81ההדלקה ביום ראשון ב

 ומסיימים כרגיל. 00:00חילים במת

 


