
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

 ;"פרחי� וכפתורי�"אני מלאה 
 ;על גבי שמי� את הלחמי� הטריי�
 ;עלי כל בוקר הכוהני� מקטירי�

 . הכלי� הפנימיי��שלושתנו יחד 
 ?מי ה� השלושה המדברי� פה

 ?של כל אחד" התפקיד"ו מה
 ?הא� יש דברי� דומי� בבית שלכ�

 

 ד�כיתות ג
בבניית הכלי� למשכ� בלשו� יחיד 

 מצווה ומדבר' ה") ועשית("
אבל לגבי כלי אחד את הציווי בלשו� 

 הוא מוסר ") ועשו("רבי� 
? באיזה חפ! בא הציווי דווקא לרבי�

 )י: כה: רמז(
 %דווקא בכלי זה כ, לדעתכ�, מדוע
 ?  שומעי�אנו
 

 ו�כיתות ה
 מעל הארו� אנו יושבי�

 להג� על הארו� בכנפיי� אנו מכסי�
 ?אבל מה ה� אלו הכרובי�

הא� זה לא מכניס לבית המקדש 
 ??פסלי�
 �ציווה אותנו על הכרובי� ' כיצד ה

 ?עבודת אלילי�כיצד זה שונה מ

 קשתפרשתון 
  ג"תשע אדרב' ו

 פרשת תרומה

 ...בקודש הקודשי� משוחחי�...לכבוד פרשת תרומה
 .סלו�ענתה אמה מה" ,חמודה, לילה טוב.  "ראה ציפי ק",אמא, לילה טוב"

אני לא עוברת על  כללי .  (והתחילה לגלוששלה מחשב הנייד הבשקט של חדרה ציפי פתחה את 
 ישר נכנסה היא)  ...ספרבולא אמרו רק לקרוא , ה� מרשי� לי לקרוא במיטה.  חשבה ציפי, הוריי

 שוחחו כמה דקות על כל � וה�  חלק מה� היו ש.'אמרה שלו� לכל חבריה מכיתה ה, פייסבוקל
כעבור חצי שעה ציפי שמה לב שרק היא וענבל מהכיתה שלה עדיי� גולשות וה� .  מיני דברי�

נכנסה לפייסבוק ) ג� מהכיתה(אחרי כמה דקות מירי .  'ממש חשובי�'המשיכו לפטפט על דברי� 
ציפי וענבל .  שהו חשוב ביותר לספרהיא התפרצה ואמרה שיש לה מ.   והצטרפה לשיחת החברות

...) ילדה מהכיתהעוד (היא התחילה לספר כיצד אסתי .  הפסיקו את הפטפוטי� שלה� והקשיבו
מירי רצתה לדעת א� .  קשהרק שאסתי פגעה בה בצורה , מירי לא סיפרה הרבה פרטי�.  פגעה בה

 קבוצה שבה יאספו �וק  תה בקבוצה חדשה בפייסביהיא יכולה לגייס את ציפי וענבל להיות א
ואז א� תהיה הזדמנות טובה יראו את זה למורה ואסתי תיענש על כל , סיפורי� אודות אסתי
, אבל, ענבל.  יתה חברה של מירי אמרה שהיא מוכנהישה, ציפי.  יא עשתההמעשי� הנוראי� שה

 .  היא שאלה" ?מה א� אסתי תראה את זה.  "ססהיה
 ." לה אינטרנט בביתאי� ", ענתה מירי" ,אי� סיכוי"
 .המשיכה ענבל לשאול" ?ותרי ישמדברת איתהאבל למה את לא "
 ." מוכנהלה לתכנ� מה אגיד כאשר אהיהפשוט בפייסבוק אני יכו, אני אדבר איתהיו� אחד  "

.  שאלה מירי את ציפי" ?לא� היא נעלמה.  "אחרי עוד כמה שאלות ענבל פתאו� ירדה מפייסבוק
 .  את הרמז מענבלהבינההיא כנראה ...יתה תגובהיג� מציפי לא ה

 ות בניית המשכ� היומטר) כהפרק (על פי שמות . פרשת תרומה מספרת על ציווי בניית המשכ�
לע� ישראל יהיה מקו� מוקדש במשכ� ו, ע� ישראלתו% שכו� בי' משכ� הדר% ה  .מפגש ותקשורת

כאשר מתבונני� .  הכרובי�מבי� דווקא אומר למשה שהוא יבוא לדבר איתו  'ה  .' ע� החחלשו
:   יש לעבור כמה שלבי�,"בי� הכרובי�", זהבמבנה המשכ� אנו מגלי� שכדי להיכנס למקו� מיוחד

תקשורת בי� .  בי� קודש לקודש הקודשי�פרוכת המבדילה ה, הקודש, הפרוכת למשכ�, החצר
בחדר זה   .מיוחד" חדר" היא מליאת קדושה והתורה שומרת על הקדושה ביצירת בוראואד� ל

 . לוקי�� הגדול לא�בי� כה, יאונבל' בי� ה �ע� משוחחי� קדושי� , שמרו על שיח של קדושה
 מעלהחרי� א לתקשר ולדבר ע� האנושיתהיכולת .  יש קדושה בתקשורת ,בי� חברינו, בחיינו
אלה יש לשמור על כלי� עלינו לזכור שג� ב.  יש לנו כלי� רבי� לתקשר. לבריאה מיוחדתאותנו 

 , כמו חדר סגורמרגישהאינטרנט .  'ימי אינטרנט בטוח'ציינו  בתקופה אחרונה. טהרת השיח
 'טהור'שהשיח יהיה ג ודא לאחריותנו.  חדרבקדושה אנו חייבי� לשמור על הולכבודנו ובריאותנו 

 !שבת שלו�בהצלחה ו.  ישתתפו איתנו בשיחמוזמני�הואנשי� הראויי� הושרק  �  ובטוח מכובד�

 דיון לשולחן שבת
הא� בבואה של פרשת תרומה יש 

הא� את� ?  בכ� תחושת אכזבה
שיהיה , מחכי� לסיפור עגל הזהב

 '?  אקש�'קצת , קצת מתח בפרשה
יש לא ...אל תרגישו לבד או אשמי�
הפרשיות .  מעט אנשי� שמרגישי� כ%

אודות המשכ� והקרבנות נשמעות 
 . רחוקות מאוד

 מגוונות דמויות אי� כא� מאבק בי� 
.  אי� כא� נסי� ונפלאות.  וססגוניות

מה נוכל לעשות כדי שפרשה , א� כ�
ולא , שעל פניה נראית רחוקה

ייכת רלוונטית לחיי� שלנו תהיה ש
יהודי� 'לנו ותדרוש מאתנו להיות 

איזה קשר ? מה דעתכ�'?  יותר טובי�
את� בוני� לעצמכ� ע� פרשיות 

 ?  המשכ� וקרבנות
... וא� בכל זאת רוצי� קצת דחיפה 
חכמינו שעוד ראו את המקדש וחוו 

' תחלי''את החורב� דאגו למצוא 
ה� הציעו כיווני� .  למקדש שנחרב

ע  בפיו של רב� כיוו� אחד הוצ.  שוני�
הוא הסביר לתלמיד .  יוחנ� ב� זכאי

שהיה מתאבל על אובד� הקרבנות 
שיש כפרה , שהביאו כפרה לישראל

כיצד גמילות .  גמילות חסדי�, דומה
ולחברה , חסדי� מביאי� כפרה לאד�

ה� יכולי� , א� כ�, כיצד?  כולה
מה עוד ?  להיות תחלי' עבור הקרבנות

 ?   �קרב' במקו�'יש היו� שבא 

 ...מש...מש...מש...מש
 ...משנכנס אדר

 !חודש שמח לכולם

 משעמ� להיות ליצ�....ועוד סיפור לכבוד חודש אדר ופורי�
את ו תכננבכיתה .   התלמידי�עבור רוב,  ההתלהבות הלכה והתגברה מדי יו�' בכיתה ה

יומיי� לפני .  ע� רוב התלמידי�, האירוע כבר חודשיי� ועכשיו הגיע הזמ� לצאת ולעשות
לרוב , רה שוב את הכללי� של הפעילותהפעילות המורה הושיבה את הכיתה והסבי

 .  התלמידי�
לא (' ליצנות'ות בלפני חודשיי� המורה הציעה לתלמידי� שלקראת פורי� ה� יעברו סדנא

שבה� ילמדו כיצד להיות ליצ� ) לזה לא היה צור% בשו� סדנא, תהיככיצד להשתולל ב
ת אבות וחלק למדו כיצד חלק מהתלמידי� למדו טכניקות ורעיונות כדי להופיע בבי.  מקצועי
 לא מכריחי� �היה תנאי אחד של הארגו� שהגיע ללמד .  פני ילדי� בבית חולי�בלהופיע 

לדעת .   הוא לא חייב�א� יש תלמיד שלא רוצה להשתת' .  ני�תלמידי� להשתת' כליצ
כשהמורה .   לעשות את זה הוא עלול לקלקל יותר מלהוסי'לא רוצהא� הילד , המארגני�
קומ! קט� של .   ביותר הרעיו� בפני הכיתה רוב� חשבו שזה היה רעיו� מגניבהציגה את

משיהו יכול להסביר לי אי% אפילו '(' ומשעמ�'חמישה ילדי� אמרו שזה נשמע לה� ילדותי 
המורה הסבירה שהיא לא מכריחה !).  שאלה אז המורה', להיות ליצ� יכול להיות משעמ�

 .  ס ביו� הפעילות ויצטר' לכיתה אחרת"אר בביהשיתלמידי� להשתת' ומי שלא ישתת' י
ש חפבאו מוקד� במיוחד כדי להתאפר ולהת) רוב�(הבוקר הגדול הגיע והתלמידי� 

, התלמידי� מחופשי�, אחרי שעה וחצי.    בתחפושות המיוחדות שהארגו� סיפק לה�
ומ! הקט� הק.   על האוטובוסי� לצאת לדרכ�)רוב� (ובפאות מצחיקות ביותר עלו, מאופרי�

שלושה מה� עמדו .  אי% שה� נראי� מוזרי�, שניי� מה� צחקו על חבריה�.  עמדו מהצד
אחרי ארבע שעות .   את עצמ� א� ה� לא טעוהתחילו לשאול בליב� ה� , בצד בשקט

.  סיפרו על חוויות שה� לא ישכחו לזמ� רבה� .  הליצני� חזרו עייפי� אבל מאושרי� ביותר
 .    היו חייבי� לצאת, עכשיו כל אחד היה בטוח שה� טעו.  יבוהקש' הסרבני�'חמשת 

, מחצית השקלבבניגוד לגבייה .  מצווה את ע� ישראל על בניית המשכ�' בפרשת השבוע ה
התנדבות , )ב:כה" (כל אשר ידבנו לבו"התרומה לבניית המשכ� היה לפי , שבה כול� חייבי�

ופת התלמוד היו גבאי� מיוחדי� שהכריחו נו מסביר שבתקרוספ הפרש� רבי עובדיה .בלבד
 .מתנדבי�על  רק הסתמכהאבל בניית המשכ� , אנשי� לתת צדקה

מדוע ?  היה חשוב שתרומה זו למשכ� תהיה רק לפי רצו� ולא מתו% הכרח, לדעתכ�, מדוע
פעילות חברתית ב היתרונות �מה, באופ� כללי?  בזמ� התלמוד הכריחו אנשי� לתת לצדקה

יש יתרונות בכלל הא� ?   החסרונות�מה?  הכרחתו% מצו� והתנדבות ולא ר% ות מבאהש
בא "תארו לעצמכ� כיצד הרגישו אנשי� שלא : חומר למחשבה לסיו� ?       חי�כשמכרי

 חיכו לתרו�  השבטי� המדרש מספר שנשיאי.  יו� הקמת המשכ�כשהגיע לתרו� " לה�
וה� סיפקו , שאר לה� מה לתרו�כמעט ולא נ.  ו�רית שה� ישלימו את מה שהע� לא החהנב

 !  שבת שלו� ??  הצטרפת�.  החוש� של הכה� הגדולבסו' רק את האבני� עבור


