בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

פרשת תרומה
יום א
שמות פרק כה ,א-ט
רּומה מֵּ אֵּ ת כָ ל ִאיש אֲ ֶשר יִ ְדבֶ ּנּו לִ בֹו
(א) וַיְ דַ בֵּ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשה לֵּ אמ ֹר( :ב) דַ בֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי יִ ְשרָ אֵּ ל וְ יִ ְקחּו לִ י ְת ָ
ַארג ָָמן
ּותכֵּ לֶ ת וְ ְ
ִת ְקחּו אֶ ת ְתרּומָ ִתי( :ג) וְ ז ֹאת הַ ְתרּומָ ה אֲ ֶשר ִת ְקחּו מֵּ ִאתָ ם זָהָ ב וָכֶ סֶ ף ּונְ ח ֶֹשת( :ד) ְ
וְ תֹולַ עַ ת ָשנִ י וְ ֵּשש וְ עִ זִ ים( :ה) וְ ע ֹר ֹת אֵּ ילִ ם ְמָאדָ ִמים וְ ע ֹר ֹת ְתחָ ִשים ַועֲצֵּ י ִש ִטים( :ו) ֶשמֶ ן לַ מָ א ֹר
ַאבנֵּי ִמל ִֻּאים לָ אֵּ פ ֹד וְ לַ ח ֶֹשן( :ח) וְ עָ שּו לִ י
ַאבנֵּי ש ֹהַ ם וְ ְ
בְ ָש ִמים לְ ֶשמֶ ן הַ ִמ ְשחָ ה וְ לִ ְקט ֹרֶ ת הַ סַ ִמים( :ז) ְ
אֹותךָ אֵּ ת תַ ְבנִ ית הַ ִמ ְשכָ ן וְ אֵּ ת תַ ְבנִ ית כָ ל כֵּ לָ יו וְ כֵּ ן
ִמ ְקדָ ש וְ ָשכַ נְ ִתי בְ תֹוכָ ם( :ט) כְ כ ֹל אֲ ֶשר אֲ נִ י מַ רְ אֶ ה ְ
תַ עֲשּו :ס
שאלות






מה המצוה הכתובה בפסוק ב?
האם התרומה היא חובה ,איך זה כתוב בפסוק?
באיזה סדר כתובים התרומות בפסוק ג?
איזה אבנים כתובים בפסוק ז
מה מטרת כל התרומות (פסוק ח)

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ב
שמות פרק כה ,י-טז
ַאמה וָחֵּ ִצי ק ָֹמתֹו( :יא) וְ ִצפִ יתָ א ֹתֹו
(י) וְ עָ שּו אֲ רֹון עֲצֵּ י ִש ִטים ַאמָ תַ יִ ם וָחֵּ ִצי ָארְ כֹו וְ ַאמָ ה וָחֵּ ִצי רָ ְחבֹו וְ ָ
ַארבַ ע טַ ְבע ֹת זָהָ ב וְ נָתַ תָ ה עַ ל
ּומחּוץ ְתצַ פֶ ּנּו וְ עָ ִשיתָ עָ לָ יו זֵּר זָהָ ב סָ ִביב( :יב) וְ יָצַ ְקתָ לֹו ְ
זָהָ ב טָ הֹור ִמבַ יִ ת ִ
ית בַ דֵּ י עֲצֵּ י ִש ִטים
ּושתֵּ י טַ בָ ע ֹת עַ ל צַ לְ עֹו הַ ֵּשנִ ית( :יג) וְ עָ ִש ָ
ּושתֵּ י טַ בָ ע ֹת עַ ל צַ לְ עֹו הָ אֶ חָ ת ְ
ַארְ בַ ע פַ ֲעמ ֹתָ יו ְ
וְ ִצפִ יתָ א ֹתָ ם זָהָ ב( :יד) וְ הֵּ בֵּ אתָ אֶ ת הַ בַ דִ ים בַ טַ בָ ע ֹת עַ ל צַ לְ ע ֹת הָ ָאר ֹן לָ ֵּשאת אֶ ת הָ ָאר ֹן בָ הֶ ם( :טו)
בְ טַ בְ ע ֹת הָ ָאר ֹן יִ ְהיּו הַ בַ ִדים ל ֹא יָסֻּ רּו ִממֶ ּנּו( :טז) וְ נָתַ תָ אֶ ל הָ ָאר ֹן אֵּ ת הָ עֵּ דֻּת אֲ ֶשר אֶ תֵּ ן ֵּאלֶ יךָ :
שאלות
 מאיזה עץ היה עשוי הארון
 *** מאיפה היה להם עצים כאלה במדבר?
 כתוב את המידות של הארון שים לב שהמידות אינן שלמות אלא ".....חצי ,ח.....צי".....
 מה כתוב בתורה במקום "צפה את הארון מבפנים ומבחוץ"
 כמה טבעות היו לארון מה לדעתך היה תפקידם?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ג
שמות פרק כה ,יז-כב
(יז) וְ עָ ִשיתָ כַ פ ֹרֶ ת זָהָ ב טָ הֹור ַאמָ תַ יִ ם וָחֵּ ִצי ָארְ כָ ּה וְ ַאמָ ה וָחֵּ ִצי רָ ְחבָ ּה( :יח) וְ עָ ִשיתָ ְשנַיִ ם ְכר ִֻּבים זָהָ ב
ּוכרּוב אֶ חָ ד ִמקָ צָ ה ִמזֶה
ִמ ְק ָשה תַ ע ֲֶשה א ֹתָ ם ִמ ְשנֵּי ְקצֹות הַ כַ פ ֹרֶ ת( :יט) ַוע ֲֵּשה כְ רּוב אֶ חָ ד ִמקָ צָ ה ִמזֶה ְ
ִמן הַ כַ פ ֹרֶ ת תַ עֲשּו אֶ ת הַ כְ ר ִֻּבים עַ ל ְשנֵּי ְקצֹותָ יו( :כ) וְ הָ יּו הַ ְכר ִֻּבים פ ְֹר ֵּשי ְכנָפַ יִ ם לְ ַמעְ לָ ה ס ְֹכ ִכים
ָאחיו אֶ ל הַ כַ פ ֹרֶ ת יִ ְהיּו פְ נֵּי הַ ְכר ִֻּבים( :כא) וְ נָתַ תָ ֶאת הַ כַ פ ֹרֶ ת עַ ל
בְ כַ נְ פֵּ יהֶ ם עַ ל הַ כַ פ ֹרֶ ת ּופְ נֵּיהֶ ם ִאיש אֶ ל ִ
הָ ָאר ֹן ִמלְ מָ עְ לָ ה וְ אֶ ל הָ ָאר ֹן ִתתֵּ ן אֶ ת הָ עֵּ דֻּת אֲ ֶשר אֶ תֵּ ן אֵּ לֶ יךָ ( :כב) וְ נֹועַ ְד ִתי לְ ךָ ָשם וְ ִדבַ ְר ִתי ִא ְתךָ מֵּ עַ ל
אֹותךָ אֶ ל ְבנֵּי יִ ְשרָ אֵּ ל :פ
הַ כַ פ ֹרֶ ת ִמבֵּ ין ְשנֵּי הַ כְ ר ִֻּבים אֲ ֶשר עַ ל אֲ רֹון הָ עֵּ דֻּת אֵּ ת כָ ל אֲ ֶשר אֲ צַ ּוֶה ְ
שאלות
 הכפורת היא מכסה לארון  ,האם המידות של הכפורת תואמות למידות הארון?
 מה זה "מקשה"?
 *** מה זה כרובים?
 כמה כרובים היו ואיפה היו מונחים?
 מה היה מונח בארון?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ד
שמות פרק כה ,כג-ל
(כג) וְ עָ ִשיתָ שֻּ לְ חָ ן עֲצֵּ י ִש ִטים ַאמָ תַ יִ ם ָארְ כֹו וְ ַאמָ ה רָ ְחבֹו וְ ַאמָ ה וָחֵּ ִצי ק ֹמָ תֹו( :כד) וְ ִצפִ יתָ א ֹתֹו זָהָ ב
טָ הֹור וְ עָ ִשיתָ לֹו זֵּר זָהָ ב סָ ִביב( :כה) וְ עָ ִשיתָ לֹו ִמ ְסגֶרֶ ת ט ֹפַ ח סָ ִביב וְ עָ ִשיתָ זֵּר זָהָ ב לְ ִמ ְסג ְַרתֹו סָ ִביב:
ַארבַ ע רַ גְ לָ יו( :כז) לְ עֻּמַ ת
ַארבַ ע הַ פֵּ א ֹת אֲ ֶשר לְ ְ
(כו) וְ עָ ִשיתָ לֹו ַארְ בַ ע טַ בְ ע ֹת זָהָ ב וְ נָתַ תָ אֶ ת הַ טַ בָ ע ֹת עַ ל ְ
הַ ִמ ְסגֶרֶ ת ִת ְהיֶי ָן הַ טַ בָ ע ֹת לְ בָ ִתים לְ בַ דִ ים לָ ֵּשאת אֶ ת הַ שֻּ לְ חָ ן( :כח) וְ עָ ִשיתָ אֶ ת הַ בַ ִדים עֲצֵּ י ִש ִטים
ּומנ ִַקי ֹתָ יו אֲ ֶשר יֻּסַ ְך
שֹותיו ְ
ּוק ָ
וְ ִצפִ יתָ א ֹתָ ם זָהָ ב וְ נִ ָשא בָ ם אֶ ת הַ שֻּ לְ חָ ן( :כט) וְ עָ ִשיתָ ְקעָ ר ֹתָ יו וְ כַ פ ֹתָ יו ְ
בָ הֵּ ן זָהָ ב טָ הֹור תַ ע ֲֶשה א ֹתָ ם( :ל) וְ נָתַ תָ עַ ל הַ שֻּ לְ חָ ן לֶ חֶ ם פָ נִ ים לְ פָ נַי תָ ִמיד :פ
שאלות
 הפסוקים שלפנינו עוסקים בשולחן ,מה היו המידות שלו?
 במה ציפו את השולחן.
 כמה טבעות היו לשולחן  ,מה היה תפקידם?
 לשולחן היו כלים ,רשום את שמותם (פסוק כט)
 למה שימש השולחן?

בית ספר אהרן הרא"ה
לימוד אבות  /אימהות ובנים
כיתות א-ג

יום ה
שמות פרק כה ,לא-מ
(לא) וְ עָ ִשיתָ ְמנ ֹרַ ת זָהָ ב טָ הֹור ִמ ְק ָשה תֵּ עָ ֶשה הַ ְמנֹורָ ה יְ רֵּ כָ ּה וְ קָ נָּה גְ ִביעֶ יהָ כַ פְ ת ֹרֶ יהָ ּופְ רָ חֶ יהָ ִמ ֶמּנָה
ּושל ָֹשה ְקנֵּי ְמנ ֹרָ ה ִמ ִצדָ ּה
יִ ְהיּו( :לב) וְ ִש ָשה קָ נִ ים י ְֹצ ִאים ִמ ִצדֶ יהָ ְשל ָֹשה ְקנֵּי ְמנ ֹרָ ה ִמ ִצדָ ּה הָ אֶ חָ ד ְ
ּושל ָֹשה גְ ִבעִ ים ְמשֻּ קָ ִדים בַ קָ נֶה הָ אֶ חָ ד
הַ ֵּשנִ י( :לג) ְשל ָֹשה גְ בִ עִ ים ְמשֻּ קָ דִ ים בַ קָ נֶה הָ אֶ חָ ד כַ פְ ת ֹר וָפֶ רַ ח ְ
ַארבָ עָ ה גְ ִבעִ ים ְמשֻּ ָק ִדים כַ פְ ת ֹרֶ יהָ
כַ פְ ת ֹר וָפָ רַ ח כֵּ ן לְ ֵּש ֶשת הַ קָ נִ ים הַ י ְֹצ ִאים ִמן הַ ְמנ ֹרָ ה( :לד) ּובַ ְמנ ֹרָ ה ְ
ּופְ רָ חֶ יהָ ( :לה) וְ כַ פְ ת ֹר תַ חַ ת ְשנֵּי הַ קָ נִ ים ִממֶ ּנָה וְ כַ פְ ת ֹר תַ חַ ת ְשנֵּי הַ קָ נִ ים ִמ ֶמּנָה וְ כַ פְ ת ֹר תַ חַ ת ְשנֵּי
ּוקנ ֹתָ ם ִממֶ ּנָה יִ ְהיּו כֻּלָ ּה ִמ ְק ָשה
הַ קָ נִ ים ִממֶ ּנָה לְ ֵּש ֶשת הַ קָ נִ ים הַ י ְֹצ ִאים ִמן הַ ְמנ ֹרָ ה( :לו) כַ פְ ת ֹרֵּ יהֶ ם ְ
ַאחַ ת זָהָ ב טָ הֹור( :לז) וְ עָ ִשיתָ אֶ ת ֵּנר ֹתֶ יהָ ִשבְ עָ ה וְ הֶ עֱלָ ה אֶ ת ֵּנר ֹתֶ יהָ וְ הֵּ ִאיר עַ ל עֵּ בֶ ר פָ נֶיהָ ( :לח)
ּוראֵּ ה
ּומַ לְ קָ חֶ יהָ ּומַ ְחת ֹתֶ יהָ זָהָ ב טָ הֹור( :לט) כִ כָ ר זָהָ ב טָ הֹור ַיע ֲֶשה א ֹתָ ּה אֵּ ת כָ ל הַ כֵּ לִ ים הָ אֵּ לֶ ה( :מ) ְ
ַוע ֲֵּשה בְ תַ ְבנִ יתָ ם אֲ ֶשר ַאתָ ה מָ רְ אֶ ה בָ הָ ר :ס
שאלות
 הכלי בפסוקים אלה הוא מנור ממה היתה המנורה עשויה?
 מה פירוש המילה "מקשה"?
 כמה קנים היו למנורה
 איך נקראו הקישוטים של המנורה? (פסוקים לג .לד)
 מה הוא סמל מדינת ישראל ,האם יש קשר בין סמל מדינת ישראל ובין המנורה שעליה
למדת?

