
 

 
     ד "ד לכבוד שבוע החמ"חזון החמ                 

 בפרשתנו מוגשם

 חזון העם

משועבד ומצומצם , ממקום נמוך

 .נישא ורם, למקום נשגב

 ד"בס

 " ויקהל פקודי"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 חזון של עם 

 .השבת נפרדים אנו מספר שמות

 ,קריעת ים סוף ומלחמת עמלק ,עליות ומורדות ,עם ישראל עבר כברת דרך ארוכה ומפותלת

ויקהל " תיופרשאולם לבסוף ב ,ענן ובאר ותלונות מתלונות שונות ,מן ,מתן תורה וחטא העגל

 . ם עם ישראל את החזוןמגשי "פקודי

מלא את התפקיד השאיפה להצליח ל וחזון ז. חזון הוא הדבר שלשמו כל אחד מאיתנו נולד

מהמקום הכי נמוך ומצומצם של  חזונובפרשתנו מגשים עם ישראל את  .הפרטי שלנו בעולם

  .שיעבוד למקום רם ונשגב

 : שמתאר את הגשמת החזוןקראו את הפסוק 

 

 

 פסוקאיזה מעמד מתאר ה ? 

_______________________________________________ 

   :לספר שמות תובהקדמן "קראו את דברי הרמב

 

 

 

 

 מה המשמעות לכך שספר הגאולה מסתיים בהשראת שכינה? 

 ממי למדו עם ישראל את חזון השראת השכינה ?  

  במילה  היעזרו :רמז)? פסגת החזון ,ן"על פי הרמב, נחשבלא  מעמד הר סינימדוע

 .(המודגשת

 :   השלימו

____ " :לקרבה הזו קוראים. אלינו_____ ה "הדבר הכי מרומם ונשגב הוא כשהקב

 .הזה ____ב' שיכול להיות לנו עם הוקבוע  ______זהו הקשר הכי ו" ____

   .  הייתה לאותה שעה' ה_______ ש____ מעמד הר מ זה שונה

העצומה  _____ולים להבין ולהרגיש את האיננו יכ" השראת שכינה"היום כשאין לנו 

 .ה "שיש בקשר קרוב שכזה עם הקב

של  ____כדי להפוך את ה ____להתפלל ולעשות מעשים  _____אנחנו יכולים 

 .________בעם ישראל ל 'השראת שכינה'

ְשָכן' הַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעד ּוְכבֹוד "  (ד"פסוק ל' פרק מ) "ָמֵלא ֶאת ַהמִּ

אז שבו אל מעלות , ה והשרה שכינתו ביניהם"וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב"

' ין המשכן ובהיות כבוד היולכן נשלם הספר הזה בהשלימו ענ. וליםואז נחשבו גא ...אבותם

 ".תמידמלא אותו 



 

 
     ד "ד לכבוד שבוע החמ"חזון החמ                 

 בפרשתנו מוגשם

 חזון העם

משועבד ומצומצם , ממקום נמוך

 .נישא ורם, למקום נשגב

 :תרמילון

 .התגלות /שמחה / מציאות /  השראת שכינה/  עולם / קרוב/  סיני/  עמוק/  חזון/ לקוות 

 

  .ד"חזון החמהכתובות ב טרותהמלפניכם 

 את עם ישראל יקרבו לדעתכם לו שבחרו מתוך המטרות את א

 .    הסבירו את בחירתכם .שבפרשתנו' השראת השכינה'לחזון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 תחשבו על זה 

דרך להגשמת החזון ה

  .נפילותבכרוכה במורדות ו

מהמסע בספר שמות נלמד 

 . לא להתייאש לעולם

גם אחרי החטא הנורא 

ה "בעגל הזהב קיבל הקב

את תשובת עם ישראל 

  ,ושכן בתוכם

 !אז קדימה לעבודה

 
 

איפה שומידות טובות חינוך ל :בין אדם לעצמו

 .לצמיחה מתמדת ולמצוינות בכל תחומי החיים

', לאהבת ה, ה"חינוך לאמונה בקב :יוקבין אדם לאלו

  .חיי תורה ומצוותולשמים ליראת 

הנברא , חינוך להכרת מעלת האדם: בין אדם לזולתו

ואהבת "בכלל הגדול של  לדבקותו ,בצלם אלוקים

 .ובמצוות הנובעות ממנו" לרעך כמוך

מתוך  ,אהבת כלל ישראלחינוך ל :בין אדם לעמו

 .עורבות חברתיתאישית ומ אחריות

, לאהבת הארץ חינוך :בין אדם לארצו ולמדינתו

הלאומי וההיסטורי של , להכרה בערכה הרוחני

לאחריות לעתיד המדינה ולנכונות  ,מדינת ישראל

 .למענה לפעול

 



 

 
     ד "ד לכבוד שבוע החמ"חזון החמ                 

 בפרשתנו מוגשם

 חזון העם

משועבד ומצומצם , ממקום נמוך

 .נישא ורם, למקום נשגב

 ": ויקהל פקודי"דבר תורה לשבת פרשת 

 .השבת נפרדים אנו מספר שמות

, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק, עליות ומורדות, עם ישראל עבר כברת דרך ארוכה ומפותלת

ויקהל "אולם לבסוף בפרשיות , ענן ובאר ותלונות מתלונות שונות, מן, מתן תורה וחטא העגל

 . מגשים עם ישראל את החזון" פקודי

חזון זו השאיפה להצליח למלא את התפקיד . זון הוא הדבר שלשמו כל אחד מאיתנו נולדח

בפרשתנו מגשים עם ישראל את חזונו מהמקום הכי נמוך ומצומצם של . הפרטי שלנו בעולם

 .'מלא את המשכן' כבוד ה, 'שיעבוד למקום רם ונשגב של השראת שכינה

את הקשר הקבוע והיציב עם בורא , ותהשראת השכינה שבפרשתנו מסמלת את פסגת השאיפ

 .זה שונה ממעמד הר סיני שבו ההתגלות הייתה אירוע חד פעמי. עולם

מהמסע . אך תמיד מחייבת ראיית המטרה הברורה מול עינינו, הדרך להגשמת החזון לא קלה

 . בספר שמות נלמד לא להתייאש לעולם

 , ם ישראל ושכן בתוכםה את תשובת ע"גם אחרי החטא הנורא בעגל הזהב קיבל הקב

 . בהצלחה בדרככם להגשמת החזון! אז קדימה לעבודה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


