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המנורה
ּבְַהעֲלְֹתךָ ֶאת ַהּנֵרֹת, ֶאל מּול ּפְנֵי ַהְּמנֹוָרה      יִָאירּו ִׁשבְעַת ַהּנֵרֹות )במדבר ח, ב(

ת
נו

גנ
ל

מראה המנורה
 מה הייתם רוצים לדעת על המנורה?

נקרא את הכתוב בפרשה ונראה אם נמצא תשובות לשאלות ששאלתם.

אפשר לקרוא את הפסוקים הראשונים של הפרשה ולשאול את הילדים אם יש בהם מענה לשאלותיהם. 

אם הילדים ישאלו על מראה המנורה, כדאי להניח גיליון נייר גדול על הרצפה ולהציע לילדים לצייר את 

המנורה על פי מה שהבינו מהפסוקים. הציור יכול להיות אישי או משותף לכל ילדי הגן.

 באיזה צבע נשתמש לציור המנורה?  כמה קנים נצייר למנורה?
היהודי  ברובע  ומוצבת  המקדש”  ב”מכון  שהכינו  היצוקה  המנורה  של  תמונה  לילדים  להראות  מומלץ 

בירושלים.

בפרשת “בהעלותך” מדליק אהרון הכוהן לראשונה את 

המנורה. הוא מֻצוה להדליק את מנורת הזהב בת שבעת 

הקנים במשכן מידי יום ביומו.

אך  המקדש,  מנורת  כיום  נמצאת  איפה  יודעים  איננו 

ִזכרה ומשמעותה של המנורה ממשיכים להאיר וללוות 

לסמל  הפכה  המנורה  הדורות.  לאורך  ישראל  עם  את 

ההיסטוריה  במהלך  ביטוי  לידי  הבא  מובהק  יהודי 

במערות  במטבעות,  כנסת,  בתי  של  פסיפס  בִרצפות 

שהמנורה  אפוא  פלא  אין  קדושה.  ובתשמישי  קבורה 

נבחרה לסמל מדינת ישראל.
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פרשה על המפה
הילדים  יוכלו  המעמד  גבי  על 

לצייר את המנורה. אפשר להציע 

לצבעים  זהב  צבעי  להוסיף 

המונחים על השולחן. אפשר גם 

כפתורים,  זהב,  מדבקות  להציע 

וכדומה.  פרחים  של  מדבקות 

במעמד  לבטא  יוכלו  הילדים 

הלמידה  חוויות  את  המצויר 

המעמד  להם  יזכיר  וכך  שלהם, 

בשולחן השבת את לימודם.

המנורה
ּבְַהעֲלְֹתךָ ֶאת ַהּנֵרֹת, ֶאל מּול ּפְנֵי ַהְּמנֹוָרה      יִָאירּו ִׁשבְעַת ַהּנֵרֹות )במדבר ח, ב(

המנורה ביום־יום
העיסוק במנורת המקדש בגן מתרכז בעיקר בשני חגים אהובים על ילדי הגן. בחנוכה אנו מדליקים 

נוכל  המדינה.  שבסמל  המנורה  על  מדברים  אנו  העצמאות  וביום  המנורה,  את  המזכירה  חנוכייה 

לשאול את הילדים:

 באילו חגים אנו לומדים על המנורה?
 האם ראיתם את המנורה במקומות נוספים? בירושלים? בבית הכנסת?

נוכל גם לחשוב על מקומות בארץ שמוצבת בהם מנורה המזכירה את מנורת המקדש )כמו מנורת הכנסת(. 

אפשר גם לשוחח על השימוש במנורה לעיטור )כמו בתשמישי קדושה, בפרוכות ובסמל המדינה(.

 מדוע בחרו דווקא במנורה לסמל מדינת ישראל?

המנורה והצומח
בתיאור המפורט של מראה המנורה בחומש שמות משתקף 

עולם הצומח. כמו גזע היוצא מן השורש ומסתעף לענפים 

ומסתעף  מבסיסה  יוצא  המנורה  של  המרכזי  הקנה  כך   –

מצוידים  באזור,  הילדים  עם  לטייל  אפשר  קנים.  לשבעה 

צומח  חלקי  יחד  ולחפש  המשכן,  מנורת  של  בתרשים 

לילדים  להראות  כדאי  וקנים.  פרחים  גביעים,  המזכירים 

תמונות של צמח המוריה המזכיר את תבנית המנורה.

שיר:  “מנורה 
וענפי זית”

סרטון של מכון 
המקדש: הדלקת 

המנורה

פרשת בהעלותך

פרשת בהעלותך
הורים יקרים!

“ּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהּנֹרת, ֶאל מּול ּפֵני ַהּמנֹוָרה ָיִאירּו ׁשְבַעת ַהּנרֹות” )במדבר ח, ב(

בפרשת “בהעלותך” מדליק אהרון הכוהן לראשונה את מנורת המשכן. איננו יודעים איפה נמצאת כיום 

המנורה, אך ִזכרה ומשמעותה של המנורה ממשיכים להאיר וללוות את עם ישראל לאורך הדורות. 

המנורה הפכה לסמל יהודי מובהק הבא לידי ביטוי במהלך ההיסטוריה בִרצפות פסיפס של בתי כנסת, 

במטבעות, במערות קבורה ובתשמישי קדושה. אין פלא אפוא שהמנורה נבחרה לסמל מדינת ישראל.

היום הארנו את “קבלת השבת” בגן על ידי עיסוק במנורת המקדש. הילדים הכירו את מבנה המנורה על 

פי התיאור בתורה, לאחר מכן עיטר כל ילד את המעמד המצויר והביא לידי ביטוי את חוויות הלמידה 

שלו.

יהי רצון שנזכה לחידוש ההדלקה במנורת הזהב בבית המקדש!

שבת שלום!


