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 יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!  הורים

נא להמשיך ולעבוד  אנו מתקדמים עם הילדים המתוקים ובעז"ה משבוע הבא נתחיל ללמוד את הטעמים!
בעניין קריאת הסיפורונים! אנו שולחים סיפורון ראשון לשבועות מי שיגמור אותו עד יום שני יקבל 

 סיפורון נוסף הקשור גם הוא לחג. 

 בהעלותך. עניינים שהדגשנו:ופרשות נשא, מ יות חומש במדבר ולמדנו ענייניםהמשכנו בפרשהשבוע 

קדושת המחנה, עם הקמת המשכן כל המחנה מתקדש ולכן צריך לשלח ממנו  –שליחת טמאים מן המחנה 
 טמאים. כל הטמאים יוצאים: צרועים, זבים וטמאי מתים. 

אדם שרוצה להתקדש ולהוסיף על עצמו מצוות. אסור בתגלחת ביין ובטומאה למתים, ואם נטמא  –נזיר 
 צריך להקריב קרבן.

יא תרומות וקרבנות למשכן )שלא כמו בהקמת המשכן שחיכו הנשיאים מזדרזים להב – קרבנות הנשיאים
נשיאים מביאים עגלה ביחד, ובנוסף כל אחד מביא פר וכו', כל הנשיאים  2להשלים בסוף ולא כ"כ זכו(, כל 

כל כך שמחים על הזכות שזכו להיות מראשוני המקריבים. משה מחכה לתשובת ה' האם לקבל את 
 –נושאי הקרשים הכבדים  -מחלקים למשפחות הלויים: משפחת מררי קרבנם, ה' אומר שכן. את העגלות

עגלות ומשפחת קהת שזוכים לשאת את הכלים הקדושים  2 –נושאי היריעות  –עגלות, משפחת גרשון  4
 יישאו אותם על כתפיהם.

עם ישראל מגיע לשנתו השנייה במדבר, והם עושים לראשונה פסח במשכן, הטמאים  – קרבן הפסח
הם גם רוצים לזכות ולהקריב, ומשה  -ארונו של יוסף( ניגשים למשה רבנו ושואלים אותו מה דינם)נושאי 

 שואל את ה' ומתוודע לדין פסח שני לטמאים ולנמצאים בדרך רחוקה.

שנות ישראל במדבר עם ישראל הלך על פי ה' לפי מצב הענן, עם ישראל  44במשך  - המסעות על פי ה'
למקום, רוב הזמן אף אחד לא מתלונן, מגיעים למקום צחיח ויבש ונשארים בו כולו הולך בשמחה ממקום 

לפעמים בונים את  הכל נעשה ע"פ צו ה'! הרבה זמן, עוברים במקום מוצל ומשובח ולא עוצרים בו,
לכתך אחרי בארץ לא זרועה, כולם  –האהלים ומיד למחרת צריך לפרקם וכו' וכו' ותמיד לא מתלוננים 

ים שמה ה' עושה זה הכי טוב. ובתוך כל ארבעים השנים היו רק מעט פעמים שחטאו בהם מאמינים ובטוח
 פעמים(. 04)כ

מקשה מכסף, לחצוצרות מספר תפקידים )ניסינו עם הילדים תקיעות שונות והם היו  – מצוות החצוצרות
תאספות ה –התאספות נשיאים, בשתי חצוצרות  –צריכים לבצע על פי צורתם(: תקיעה בחצוצרה אחת 

 הכנה למסע המחנה. תקיעות על הקרבנות, במלחמה ובמועדים. –כל עמ"י, תקיעה תרועה ותקיעה 

 -מעמ"י )בקצה המחנהקצת עמ"י יוצא למסע לא"י )יתרו פורש(, ואחר שלושה ימים  – חטא המתאוננים
 ת.הערב רב( מתלונן על קושי הדרך, מתחילה אש ושורפת בקצה המחנה, משה מתפלל והאש פוסק

 

 חודש טוב ושבת שלום!

 נחום

 


