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יות חומש המשכנו בפרשהשבוע  יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!  הורים
במהלך  .ומחר יום שישי נמשיך בעז"ה בתחילת קרח שלחבהעלותך, פרשות מ במדבר ולמדנו עניינים

)עם מררי הילדים חולקו לקבוצות: נשיאים, בני  –השבוע נהנו הילדים להציג את עניין החצוצרות 
)עם יריעות( וקהת )עם כלי המשכן( וכן לצדדים השונים של מחנה ישראל ובכל גרשון קרשים(, 

צריכים להבחין ולשים לב מי צריך לעשות ומה הוא צריך האם  פעם לפי סוג התקיעה הילדים היו
להיקהל למשכן )כל עמ"י או רק הנשיאים(, או להתחיל במסע כל אחד כסידרו. היה קצת מסובך אך 

 :במהלך הלימוד עניינים שהדגשנו בסופו של דבר אני מקווה שהעניינים נקלטו.

 –דים: תקיעה בחצוצרה אחת מקשה מכסף, לחצוצרות מספר תפקי –מצוות החצוצרות 
 – )ראשונה( התאספות כל עמ"י, תקיעה תרועה ותקיעה –התאספות נשיאים, בשתי חצוצרות 

)הילדים יודעים רק את הצדדים ולא את  ויציאת הצד של מחנה יהודה הכנה למסע המחנה
. עם היריעות גרשוןעם הקרשים  ו מרריובמקביל פירוק המשכן ויציאת בני  שמות השבטים(

יציאת מחנה ראובן ואחריו בני קהת נושאי הכלים. תקיעה  –תקיעה תרועה ותקיעה )שניה( 
אלו יש תקיעות בנוסף ל אפרים וברביעית מחנה דן. בנימחנה  -תרועה ותקיעה )שלישית( 

 על הקרבנות, במלחמה ובמועדים.תקיעות 

בר על כך שעמ"י בראשית החטאים הדגשנו שוב את מה שלמדנו שבוע שע –חטא המתאוננים 
שנה היו רק כעשר  04רוב הזמן הלך אחרי ה' והענן למרות אי הנוחות וחוסר הודאות ובכל ה

עמ"י יוצא למסע מקרים של חטאים וגם הם היו של מיעוט ופעמים זה היה מהערב רב.      
מעמ"י קצת (, ואחר שלושה ימים רוצה לפרוש ומשה רבנו משכנע אותו להשארלא"י )יתרו 

ב רב( מתלונן על קושי הדרך, מתחילה אש ושורפת בקצה המחנה, משה מתפלל והאש הער)
 פוסקת.

. רצון חזק כל כך האספסוף מתאוים תאוה )= רוצים יותר ממה שצריך באמת –קברות התאוה
( ומבקשים ממשה בשר, אומרים שגורם אפילו לומר דברים לא נכונים מרוב שגעון התאוה 

, משה מתפלל לה' ומבקש שיהיו עוד מנהיגים שיישאו את ושהמן לא טוב שבמצרים היה טוב
משא עמ"י. ה' עונה שעמ"י יקבל בשר ואכן הגיע שליו וכל אחד אסף המון, ובסוף החוטאים 

  מתו כשהבשר בין שיניהם. משה קרא למקום קברות התאוה שייזכרו כולם שלא לחטוא שוב.

מזקני העם. משה רוצה למנוע קנאה  04ה' נענה לבקשת משה ואומר לו למנות  –הזקנים  04
 מכל שבט ומתכונן לבחור ביניהם ע"י גורל ע"פ ה'. אלדד ומידד  6בין השבטים ולכן בוחר 

בענוותם אינם מגיעים מכיוון שחושבים שאינם ראויים, אך באמת בגורל נשארים שני פתקים 
הזקנים וזוכים לנבואה שאינה  04'זקן'. הם מצטרפים לשאינם חלקים אלא כתוב עליהם 

 בזכות ענוותם. נפסקת

 עדכון קריאה

בשבוע האחרון התחלתי סבב חדש של מבדקי קריאה, ב"ה ניכרת אצל ֹרב הילדים התקדמות 

 04)המטרה הסופית היא להגיע בעז"ה לכ! בביתבקריאה. נא להמשיך ולהתאמץ בעניין הקריאה 

 דקות( 3ב 2מילים בדקה, דהיינו דף של רמה 

בעז"ה נשלח ! להחזיר משוביםנא , שימו לב! השבוע אנחנו שולחים סיפור חדש

 ישר כח!                         בשבוע הבא עדכונים פרטניים על כל ילד וילד.

 



מרים בצידקותה ראתה שאשתו של משה נמצאת לבד, משה עדיין בעלה אבל הם  –חטא מרים 
, מרים החליטה לדבר על כך עם אהרון ןזה מותר כי אינם נמצאים ביחד כמו בעל ואשה רגילים

במדרגה אחרת וזה לשון הרע עליו(, מרים דיברה  שמשה  זה על מנת לתקן. ) היא לא ידעה
איתו ואמרה לו שהרי גם הם נביאים ובכל אופן הם נמצאים עם בני זוגם. ה' קרא להם ולמשה 

 על משה שהוא ואמר להם בנבואה איך הם דיברו כך למשכן וכשבאו אמר לשניהם לצאת
גה עליונה שמבין את דבר ה' לגמרי במדרגה מיוחדת שכל הזמן הוא ראוי לנבואה ונבואתו במדר

כמו שני אנשים שמדברים זה עם זה, ולכן הוא צריך לפרוש מאשתו )כמו עמ"י במעמד הר 
מיד מתפלל עליה, ה' שומע לתפילתו  ובענוותו ידקותוסיני(. מרים נענשת בצרעת ומשה בצ

"י כולו עמ היא צריכה להיות שבעה ימים מחוץ למתנה עד שתטהר. והיא מתרפאת מיד אך
אֹורהכיר טובה למרים על המתנתה למשה רבנו  יְּ  וחיכו לה שבע ימים עד שנטהרה מצרעתה. בַּ

ה' מצווה את משה רבנו לשלוח מרגלים לבדוק איך עמ"י במדבר פארן ו –חטא המרגלים 
, המרגלים אנשים צדיקים נשיאי השבטים מודרכים ע"י לכבוש את הארץ )לא האם לכבוש(

משה ויוצאים למשימה. בדרך הם מתחילים לפחד בראותם את הענקים ואת המבצרים, יהושע 
וכלב אומרים להם שה' איתנו ולא צריך לפחד, וגם אם זה מפחיד צריך לעשות את דבר ה'. כלב 

וויות ובמקום להבין שה' עושה את מתפלל על קברי האבות בחברון. המרגלים רואים הרבה ל
הדבר לטובתם, חושבים שהארץ אוכלת יושביה. המרגלים לוקחים מפרי הארץ להראות את 

יום ומפחידים את עמ"י,  04גודלו ושונותו, יהושע וכלב כמובן לא עוזרים. מגיעים בחזרה אחרי 
משה את ו וכמעט וסוקלים אותם יהושע וכלב מנסים לחזק את עמ"י אך עמ"י לא שומע

ולפתע יורד הענן ומתגלה כבוד ה'. כולם מתחרטים אך כבר מאוחר מדי. ה' רוצה  ,ואהרון
להשמיד את עמ"י ומשה מתפלל שיהיה בזה חילול השם שכביכול איננו מסוגל להכניס את 

בשנים אלו ימותו כל מי שנות מדבר.   04עמ"י לארץ. ה' שומע את תפילת משה ועמ"י נענש ב
בחטא )הסברנו על פי חז"ל איך שכולם נכנסו לבורות בכל ערב תשעה באב  04ל שהיה מעל גי

 וכל שנה חלק מהם מתו והשאר יצאו(. 

עמ"י מתאבל ומצטער על חטאו ועל העונש הנורא שקיבלו, חלק מעם  –חטא המעפילים 
שעכשיו  ,ישראל רוצה לנסות ולתקן ולהתקדם לכיוון א"י, משה רבנו מזהיר אותם שלא ילכו

י וה' לא יסייע בידם וינגפו לפני אויביהם. הארון ועמ"י ברובו נשאר, חלק כבר מאוחר מד
 מתקדמים והעמלקים הורגים את כל מי שעלה בהר. 

לא יזכו למרות ש ,את עמ"י את המצוות האלו עכשיו ה' מצווה –ציווי הקרבנות ומצוות חלה 
ראות את אהבתו אליהם ושבודאי אלא בעוד הרבה שנים לאחר כניסתם לארץ, כדי להלקיימן 

אלא וכפי שהבטיח לאברהם יצחק ויעקב רוצה שעמ"י ייכנס לארץ וכך יהיה עדיין שה' 
 שהחוטאים לא ייכנסו.

בשבת אחד האנשים החל לקושש עצים )לערם ערמות( והמשיך לקושש למרות  –המקושש 
נתבאר דינו ע"י ה' שהתרו בו. האנשים המתרים הביאוהו למשה רבנו ששם אותו במשמר עד ש

 בסקילה. 

 0מ מה הדין ביותרבהלכות ציצית:  פלפלנוכנפות חייב בציצית.  0בגד עם  –מצות ציצית 
שמזכיר את  דין פתיל תכלת ועוד. למה גלימה של רבנים פטורה מציצית? ולמה חליפה? ?כנפות

 . הים ואת השמיים ואת כל מצוות ה'

 ביום שישי נתחיל בעז"ה את פרשת קורח.

                                                                                                                        . נחום  שבת שלום!

 


