בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג
יום א
פרשת כי תשא

שמות פרק ל ,יא-טז
יא) ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :יב) כִּ י ִּתשָּׂ א ֶאת ר ֹאש בְ נֵּי י ְִּש ָּׂר ֵּאל לִּפְ ֻקדֵּ יהֶ ם וְ נ ְָּׂתנּו ִּאיש
ֹכפֶר נַפְ שֹו לַה' בִּ פְ קֹד א ָֹּׂתם וְ ל ֹא י ְִּהיֶה בָּׂ הֶ ם ֶנגֶף בִּ פְ קֹד א ָֹּׂתם( :יג) זֶה י ְִּתנּו כָּׂל הָּׂ עֹבֵּ ר עַ ל
הַ פְ ֻק ִּדים מַ חֲ צִּ ית הַ שֶ ֶקל בְ שֶ ֶקל הַ קֹדֶ ש עֶ ְש ִּרים ג ֵָּּׂרה הַ שֶ ֶקל מַ חֲ צִּ ית הַ שֶ ֶקל ְתרּומָּׂ ה לַה':
(יד) כֹל הָּׂ עֹבֵּ ר עַ ל הַ פְ ֻק ִּדים ִּמבֶ ן עֶ ְש ִּרים שָּׂ נָּׂה וָּׂמָּׂ עְ לָּׂה י ִֵּּתן ְתרּומַ ת ה'( :טו) הֶ עָּׂ ִּשיר ל ֹא
י ְַרבֶ ה וְ הַ דַ ל ל ֹא ַי ְמעִּ יט ִּממַ חֲ צִּ ית הַ שָּׂ ֶקל ל ֵָּּׂתת ֶאת ְתרּומַ ת ה' ְל ַכפֵּר עַ ל נַפְ ש ֵֹּתיכֶם( :טז)
וְ ל ַָּׂק ְח ָּׂת ֶאת כֶסֶ ף הַ כִּ פ ִֻּרים מֵּ ֵּאת בְ נֵּי י ְִּש ָּׂר ֵּאל וְ נ ַָּׂת ָּׂת אֹתֹו עַ ל ֲעבֹדַ ת אֹהֶ ל מֹועֵּ ד וְ הָּׂ יָּׂה לִּבְ נֵּי
י ְִּש ָּׂר ֵּאל לְזִּ כָּׂרֹון לִּפְ נֵּי ה' ְל ַכפֵּר עַ ל נַפְ ש ֵֹּתיכֶם :פ
שאלות
 מה פירוש המילה "כי תשא"?
 כמה כסף חייב כל העובר על הפקודים לתת?
 יס כאן שני סוגי מטבעות  ,מה הם?
 מאיזה גיל חייבים לתת מחצית השקל?
 מה עשו עם הכסף הזה?
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יום ב
שמות פרק ל ,יז-כא
ית כִּ ּיֹור ְנחֹשֶ ת וְ כַּנֹו ְנחֹשֶ ת ל ְָּׂר ְחצָּׂ ה וְ נ ַָּׂת ָּׂת אֹתֹו
יז) ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :יח) וְ עָּׂ ִּש ָּׂ
בֵּ ין אֹהֶ ל מֹועֵּ ד ּובֵּ ין הַ ִּמזְ בֵּ חַ וְ נ ַָּׂת ָּׂת שָּׂ מָּׂ ה מָּׂ יִּם( :יט) וְ ָּׂרחֲ צּו ַאהֲ רֹן ּובָּׂ נָּׂיו ִּממֶ ּנּו ֶאת יְדֵּ יהֶ ם
וְ ֶאת ַרגְ לֵּיהֶ ם( :כ) בְ ב ָֹּׂאם ֶאל אֹהֶ ל מֹועֵּ ד י ְִּרחֲ צּו מַ יִּם וְ ל ֹא יָּׂמֻ תּו אֹו בְ גִּ ְש ָּׂתם ֶאל הַ ִּמזְ בֵּ חַ
לְשָּׂ ֵּרת לְהַ ְק ִּטיר ִּאשֶ ה לַה'( :כא) וְ ָּׂרחֲ צּו יְדֵּ יהֶ ם וְ ַרגְ לֵּיהֶ ם וְ ל ֹא יָּׂמֻ תּו וְ הָּׂ י ְָּׂתה לָּׂהֶ ם חָּׂ ק
עֹולָּׂם לֹו ּו ְלז ְַרעֹו ְל ֹדר ָֹּׂתם :פ
שאלות
 מה הכלי שמשה צריך לעשות?
 מאיזה חומר היה עשוי?
 איפה הוא עמד?
 מה היה תפקידו?מדוע לדעתך צריכים הכהנים לרחוץ ידים ורגלים לפני
כניסתם לעבודת המקדש?
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יום ג
שמות פרק ל ,כג-כז
(כג) וְ ַא ָּׂתה ַקח לְָך בְ שָּׂ ִּמים ר ֹאש מָּׂ ר ְדרֹור חֲ מֵּ ש מֵּ אֹות וְ ִּקּנְמָּׂ ן בֶ שֶ ם מַ חֲ צִּ יתֹו חֲ ִּמ ִּשים
אתיִּם( :כד) וְ ִּקדָּׂ ה חֲ מֵּ ש מֵּ אֹות בְ שֶ ֶקל הַ קֹדֶ ש וְ שֶ מֶ ן ַזיִּת
ּוקנֵּה בֹשֶ ם חֲ ִּמ ִּשים ּומָּׂ ָּׂ
אתיִּם ְ
ּומָּׂ ָּׂ
ית אֹתֹו שֶ מֶ ן ִּמ ְשחַ ת קֹדֶ ש ר ַֹקח ִּמ ְר ַקחַ ת מַ עֲשֵּ ה ר ֵֹּקחַ שֶ מֶ ן ִּמ ְשחַ ת קֹדֶ ש
ִּהין( :כה) וְ עָּׂ ִּש ָּׂ
י ְִּהיֶה( :כו) ּומָּׂ שַ ְח ָּׂת בֹו ֶאת אֹהֶ ל מֹועֵּ ד וְ ֵּאת אֲ רֹון הָּׂ עֵּ דֻת( :כז) וְ ֶאת הַ שֻ לְחָּׂ ן וְ ֶאת כָּׂל ֵּכלָּׂיו
וְ ֶאת הַ ְמנ ָֹּׂרה וְ ֶאת ֵּכלֶיהָּׂ וְ ֵּאת ִּמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹרת:
שאלות
*** מה פירוש הביטוי "בשמים ראש?
 מה הם שלשת הבשמים המוזכרים בפסוק כג?
 ** מה זה "הין"
 איזה שרש חוזר על עצמו  3פעמים בפסוק כ?
 מה התפקיד של המרקחת המתוארת בפסוקים אלה?

יום ד
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שמות פרק ל ,לד-לח
ּושחֵּ לֶת וְ חֶ לְבְ נָּׂה סַ ִּמים ּו ְל ֹבנָּׂה ַזכָּׂה בַ ד בְ בַ ד
(לד) וַּי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ַקח לְָך סַ ִּמים נָּׂטָּׂ ף ְ
רֹוקחַ ְממֻ לָּׂח טָּׂ הֹור קֹדֶ ש( :לו) וְ שָּׂ חַ ְק ָּׂת
ית א ָֹּׂתּה ְקט ֶֹרת ר ַֹקח מַ עֲשֵּ ה ֵּ
י ְִּהיֶה( :לה) וְ עָּׂ ִּש ָּׂ
ִּממֶ ּנָּׂה הָּׂ דֵּ ק וְ נ ַָּׂת ָּׂתה ִּממֶ ּנָּׂה לִּפְ נֵּי הָּׂ עֵּ דֻת בְ אֹהֶ ל מֹועֵּ ד אֲ שֶ ר ִּאּוָּׂעֵּ ד לְָך שָּׂ מָּׂ ה קֹדֶ ש ָּׂקדָּׂ ִּשים
ִּת ְהיֶה ָּׂלכֶם( :לז) וְ הַ ְקט ֶֹרת אֲ שֶ ר ַתעֲשֶ ה בְ מַ ְת ֻכנ ְָּׂתּה ל ֹא ַתעֲשּו ָּׂלכֶם קֹדֶ ש ִּת ְהיֶה לְָך לַה':
(לח) ִּאיש אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה כָּׂמֹוהָּׂ לְהָּׂ ִּריחַ בָּׂ ּה וְ נִּכְ ַרת מֵּ עַ מָּׂ יו :ס
שאלות
 כמה סוגי סמים נזכרים בפסוק לד?
 מה עושים בסמים אלה?
 *** מה פירוש המילה "ממולח" בפסוק לה?
 האם מותר לכל אדם להכין קטורת על פי המרשם בפסוקים אלה,
איך זה כתוב בתורה?
*** מדוע לדעתך אסור לאדם להכין קטורת לצרכיו למשל שיהי לו
ריח טוב בבית?

יום ה
שמות פרק לא ,א-יא
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אּורי בֶ ן חּור לְמַ טֵּ ה
אתי בְ שֵּ ם בְ צַ ל ְֵּאל בֶ ן ִּ
(א) ַויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה לֵּאמֹר( :ב) ְר ֵּאה ָּׂק ָּׂר ִּ
ֹלהים בְ חָּׂ כְ מָּׂ ה ּובִּ ְתבּונָּׂה ּובְ דַ עַ ת ּובְ כָּׂל ְמלָּׂאכָּׂה( :ד) ל ְַחשֹב
יְהּודָּׂ ה( :ג) וָּׂאֲ מַ לֵּא אֹתֹו רּוחַ אֱ ִּ
מַ חֲ שָּׂ בֹת ַלעֲשֹות בַ זָּׂהָּׂ ב ּובַ כֶסֶ ף ּובַ ְּנחֹשֶ ת( :ה) ּובַ חֲ רֹשֶ ת ֶאבֶ ן לְמַ ל ֹאת ּובַ חֲ רֹשֶ ת עֵּ ץ ַלעֲשֹות
ִּיאב בֶ ן אֲ ִּחיסָּׂ מָּׂ ְך לְמַ טֵּ ה דָּׂ ן ּובְ לֵּב כָּׂל
בְ כָּׂל ְמלָּׂאכָּׂה( :ו) וַאֲ נִּי ִּהּנֵּה נ ַָּׂת ִּתי ִּאתֹו ֵּאת ָּׂאהֳ ל ָּׂ
יתָך( :ז) ֵּאת אֹהֶ ל מֹועֵּ ד וְ ֶאת הָּׂ ָּׂארֹן לָּׂעֵּ דֻת
חֲ כַם לֵּב נ ַָּׂת ִּתי חָּׂ כְ מָּׂ ה וְ עָּׂ שּו ֵּאת כָּׂל אֲ שֶ ר צִּ ּוִּ ִּ
וְ ֶאת הַ ַכפ ֶֹרת אֲ שֶ ר עָּׂ לָּׂיו וְ ֵּאת כָּׂל כְ לֵּי הָּׂ אֹהֶ ל( :ח) וְ ֶאת הַ שֻ לְחָּׂ ן וְ ֶאת ֵּכלָּׂיו וְ ֶאת הַ ְמנ ָֹּׂרה
הַ ְטה ָֹּׂרה וְ ֶאת כָּׂל ֵּכלֶיהָּׂ וְ ֵּאת ִּמזְ בַ ח הַ ְקט ֶֹרת( :ט) וְ ֶאת ִּמזְ בַ ח הָּׂ ֹעלָּׂה וְ ֶאת כָּׂל ֵּכלָּׂיו וְ ֶאת
הַ כִּ ּיֹור וְ ֶאת כַּנֹו( :י) וְ ֵּאת בִּ גְ דֵּ י הַ ְש ָּׂרד וְ ֶאת בִּ גְ דֵּ י הַ קֹדֶ ש ל ְַאהֲ רֹן הַ כֹהֵּ ן וְ ֶאת בִּ גְ דֵּ י בָּׂ נָּׂיו
יתָך ַיעֲשּו :פ
ְלכַהֵּ ן( :יא) וְ ֵּאת שֶ מֶ ן הַ ִּמ ְשחָּׂ ה וְ ֶאת ְקט ֶֹרת הַ סַ ִּמים ַלקֹדֶ ש כְ כֹל אֲ שֶ ר צִּ ּוִּ ִּ
שאלות






מה שם האמן המוזכר בפסוק א מה שם אביו ,מה שם סבו ולאיזה שבט
שייך?
מה התכונות של בצלאל?
מי נבחר לעבוד ביחד עם בצלאל ,מה שם אביו ולאיזה שבט שייך?
מה בצלאל ואהליאב צריכים לעשות רשום  3דברים.

