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 בע"ה

 ערב שבת קודש פרשת "נשא"
 

 מורים יקריםמורות ו

 .נשאשמחנו שהצטרפתם אל המשדר המקוון לפרשת 

 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.

 סוגי משימות:בדף זה ארבע 

 סיכום השיעור המקוון 

 עיון נוסף 

 למחשבה אישית 

 לשולחן שבת בבית 

 !לימוד פורה ומהנה לכם לתלמידים ולתלמידות

 

 את אשר למדנו ואף נעמיק מעט יותר.הבה נסכם למדנו על ברכת הכהנים לעם ישראל, בשיעור המקוון 

 

 סיכום השיעור המקוון:

 באיזו הרגשה של הלב עסקנו בשיעור המקוון? _________________________

 

 ברכה שמתעצמת והולכת

 האותיות מספר מספר המילים הפסוק

   "וְיְִשְמֶרָך ה' יְָבֶרְכָך. "1

   "וִיֻחנֶךָ  ֵאֶליָך ָפנָיו ה' יֵָאר. "2

   "ָשלֹום ְלָך וְיֵָשם ֵאֶליָך ָפנָיו ה' יִָשא. "3

 

 הארת פנים

ה' אלינו, וזה יכול להיות רק בתנאי שהכהן     הכהן הוא שליח ה' לזכות אותנו בברכה של 

 אלינו, ולכן:    בעצמו מרגיש 

  רכת המצוות: "ברוך... אשר קדשנו בלפני שהכהנים מברכים את עם ישראל הם מברכים את

 במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל ב____________". 

 שהו יבהלכה נקבע שכהן לא יוכל _________ אם הוא מסוכסך עם מישהו מהקהל, או אם מ

 מהקהל נמצא בריב איתו.
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ול הראשון, היה: "אוהב  _________ורודף  _________". הוא לימד  את כל עם ישראל אהרון הכהן הגד

 את חשיבותו של ה_________, שמגיע מתוך רגש של _________.

לו להסתפק  אל, ו   כלפייר פניו צריך להאנותן הצדקה , על הארת פנים בין אדם לחברו גם למדנו

 .   בכך שהוא ניתן לעני 

 

 עיון נוסף

 פורט לברכות השונות, להלן מספר שורות מתוך מדרשים:במדרשים שונים יש הסבר מ

  "בנכסיך. –"יברכך 

  "בגופך.  –"וישמרך 

  "שיאיר עינך בתורה.  –"יאר 

  "יתן בכם דעת, שתהיו חוננים זה את זה ומרחמים זה את זה.  –"ויחנך 

 בו אנו מתברכים בכל ברכה וברכה?  התחוםחישבו, לפי המדרש, מהו 

 

מפתיעים אותנו באמירה: "בני היקר, קניתי לך...", "ביתי היקרה, חשבתי עליך, וקניתי  בא ואמאלעיתים א

 לך...". ולעיתים אבא ואמא אומרים לנו: "אני אוהב אותך!". 

  ?מדוע –חישבו, איזו אמירה יותר נעימה לנו? 

 

 אותנו? אוהבהיכן למדנו שאבינו שבשמים 

 תוך אהבתו אלינו? לנו דברים שונים מ נותןהיכן למדנו שאבינו שבשמים 

 

 למחשבה אישית

 הו מחבר או מבן משפחה במאור פנים.חשבו על מקרה בו קבלתם מש

 כתבו על מקרה בו הרגשתם שה' האיר לכם פנים.

 

 

 

 לשולחן שבת בבית:

 ספרו לבני המשפחה על גילוי לוחיות הכסף במערת קבורה בירושלים. 

 כהנים?בעת ברכת האם משהו מהיושבים רוצה לספר על הרגשה מיוחדת שהוא מרגיש 

 תל המערבי?והאם משהו ראה את ברכת הכהנים ההמונית בשלושת הרגלים בכ

 

  בברכת כהנים. וטליתלהתכנס תחת אתם רוצים, בקשו מאבא אם 


