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 בע"ה

 ערב שבת קודש פרשת "במדבר"
 

 מורים יקריםמורות ו

 .מדברשמחנו שהצטרפתם אל המשדר המקוון לפרשת ב

 כדי לספק חווית למידה שלימה מצורף דף העבודה שלפניכם.

בדף העבודה יש משימות רבות, כל מורה ומורה יבחרו את המשימות המתאימות לתלמידיהם 

 ולזמן העומד לרשותם.

 ארבע סוגי משימות:בדף זה 

 סיכום השיעור המקוון 

 עיון נוסף 

 למחשבה אישית 

 לשולחן שבת בבית 

 

 ! לימוד פורה ומהנה לכם לתלמידים ולתלמידות

 

 

 

 

 בשיעור המקוון למדנו על חלוקת התפקידים במדבר. הבה נסכם את אשר למדנו ואף נעמיק מעט יותר.

 

 סיכום השיעור המקוון:

 ._________שבט  בשיעור המקוון?עסקנו באיזה שבט 

 

 ר' שלמה יצחקי )רש"י( מציין שישנם פסוקים סותרים, בפסוק אחד נכתב:

ר ַלְלִוִים ֹזאת..". ְשִרים ָׁשָנה  .ֲאשֶׁ ן ָחֵמׁש ְועֶּ ל מֹוֵעד ָיבֹוא ִלְצֹבא ָצָבא ְעָלהָומ   ִמבֶּ  כ"ד( וקפס ,')פרק ח "ַבֲעֹבַדת ֹאהֶׁ

 ומצד שני בפרשתנו נכתב:

ְעָלה" ן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ָומ  ל מֹוֵעד ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ַלָצָבא אבָ  ָכל ...ִמבֶּ  )פרק ד' פסוק ג'( "ְבֹאהֶׁ

 כיצד מיישב רש"י את הסתירה בין שני הפסוקים?

_______________________________________________________________________________

._______________________________________________________________________________ 

 

 נסכם:

ל _____ צורך לימוד העבודה רק בגיל בני לויעבודת הלווים באוהל _______ היא חשובה ביותר, לכן יקראו ל

. רק בגיל ____ יוכלו הלויים להתחיל לשרת בקודש את המלאכהכיצד לבצע שנים ללמוד  _נדרשות להם __ו

 ויוכלו לעבוד עד גיל ____. נמצאנו למדים שככל שאדם מתבגר כך הוא עולה בדרגה. 

ה_____ ויום המתייחסות לגיל האדם, לדוגמא בראש בדומה לעבודת הלוויים חכמינו קבעו הלכות נוספות 

  ה__________ ראוי לבחור שליח ציבור )חזן( שיהיה לפחות בן ______ שנים.
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 עיון נוסף

שני תפקידים היו ללוויים במקדש: תפקידי שמירה, ותפקידי שירה ונגינה. השומרים היו מוצבים כל הלילה 

, וכך כותב הרמב"ם ופתיחתם ביוםליד שערי המקדש; לוויים אחרים היו ממונים על סגירת השערים בלילה 

 על הלויים ועבודתם במקדש:

הבדיל ה' את  שנאמר "בעת ההיאמובדל לעבודת המקדש,  זרע לוי כולו

 ..."שבט הלוי

, ויהיו מהן שוערין לפתוח שערי עבודה שלהן היא שיהיו שומרין את המקדש

, ; ויהיו מהן משוררין לשורר על הקרבן בכל יוםהמקדש ולהגיף דלתותיו

איזה הוא שירות שהוא בשם " הלויים ככל אחיו יוקבשם ה' אלו שנאמר "ושירת

 !הוי אומר זו שירה ?ה'

 הלכות כלי מקדש פרק ג(ם "רמבל "היד החזקה")     

 

 

 

 

  

 חשבו וכתבו

          ?שרו הלויים במקדשמתי ם, "דברי הרמבלפי 

        ? במקדששירה היא חלק מעבודת ה' לדעתך,  מדוע

              

      לו היית משבט לוי, באיזו מבין שתי העבודות היית מעדיף לעבוד? מדוע?

              

 

 אישיתלמחשבה 

ומעלה הפחיתו את עבודתם,  50שהלויים מגיל למדנו . "בן חמישים לעצה" :את דברי המשנה בפרקי אבותלמדנו 

 אבל שרתו את אחיהם בעצה טובה. 

 ?לקבל ממנו עצה טובה יש מבוגר שאתה יכולהאם  – חשוב

 

 

 

 שולחן שבת בביתל

 ? מהו כלי הנגינה האהוב עליך

 ? בשולחן שבת סביבכל אחד מהיושבים  מהו השיר האהוב על

 ? ממנו עצהסבב בשולחן שבת, מיהו המבוגר שכל אחד מכם אוהב לקבל עשו 

 

 


