חומש שמות

שמות

·

וארא

·

בא

·

בשלח

·

יתרו

הפרוכת
ש ׂה אֹתָּה ...ו ְ ִהבְּדִיל ָה
וְעָׂשִי ָת פ ָרֹכ ֶתַ ...מעֲׂשֵה ח ֹׁשֵב יַעֲ ֶ
לגננות
השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת תרומה .הפרשה עוסקת בהוראות לבניית המשכן וכליו:
ארון הברית ,השולחן וכליו ,המנורה ,יריעות אוהל מועד ועוד .ללימוד בגן בחרנו הפעם להתמקד
בפרוכת שהפרידה בין הקודש לקודש הקודשים – מקום משכנם של הארון ולוחות הברית .את
הפרוכת ארגו נשות ישראל בחוטי פשתן וצמר בצבעי תכלת וארגמן.
הפרוכת הייתה “מעשה חושב““ .מלאכת חושב“ על פי מילון אבן שושן היא מלֶ אכת מחשבת,
עבודת אומן ,יצירת ָאמנות .רש“י מסביר שהפרוכת נרקמה כך שציורים שונים נראו משני
צדדיה.

מעשה חושב
נוכל להראות לילדים תמונות של פרוכות מכמה סוגים.
אפשר לגשת עם הילדים אל בית הכנסת הקרוב ,לראות מקרוב את הפרוכת ואת האיורים והפסוקים
הרקומים עליה.
אפשר ללמד את הילדים את משמעות המושג“ :מעשה חושב“ על פי רש“י והמילון.
כדי להמחיש לילדים מהי רקמה ,נוכל להביא לגן מחטים וחוטי צמר ולרקום עם הילדים יחד .בסיום
העבודה נהפוך את הרקמה ,נתבונן במלאכת הרקמה בצידה השני ונעמוד יחד על ההבדלים שבין
הצדדים.
אפשר גם להביא לגן אריג בד מוכן שרקומים בו איורים ולהתבונן באיורים השונים משני צידי האריג.
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משפטים

תרומה
· תרומה

·

תצוה

·

כי תשא

·

ויקהל

·

פקודי פרשת תרומה

מעשה חושב
ַהּפ ָרֹכ ֶת לָכ ֶם ּבֵין הַּקֹדֶׁש ּובֵין קֹדֶׁש ַה ֳּק ָדׁשִים

(שמות כו ,לא-לג)
תמונות של
נשות הפרוכת
מתכוננות לבית המקדש פרוכות
במרשתת
ערוץ אורות

מקדש מעט

פרשה על המפה

בדומה לפרוכת שהייתה במשכן
ובבית המקדש ,פורסים בבתי הכנסת
פרוכת לפני ארון הקודש להפריד בין
ארון הקודש לשאר חלקי בית הכנסת.

בעקבות הדיון בגן יעטרו הילדים את המעמד
השבועי .על המעמד מצוירת פרוכת .המעמד
לשולחן השבת יזכיר לילדים את הלימוד
והפעילות בגן ויסייע להם לחזור ולספר על
הפרוכת בבית.
שבת שלום!

“וְ ָע ִׂש ָ
ית
ָפרֹכֶ תַ ...מ ֲ
ע ֵׂשה ח ֵֹׁשב
יַ ֲע ֶשׂה א ָֹת
השבת נ
קרא בבית
ּה ...וְ ִה ְב ִּדילָ ה
ו
ַה ָּפרֹכֶ ת לָ כֶ
הכנסת את
פ
רשת
כליו ,המנורה,
ם ֵּבין ַהּק ֶ
יריעות אוהל מועד תרומה .הפ
ֹדׁש ֵּובין ק ֶ
ֹדׁש ַה ֳּק ָד ִׁש
רשה עוסקת
ועוד .לל
ים” (שמות
בהוראות ל
ימוד בגן ב
כו ,לאלג)
חרנו הפעם להת בניית המשכן ו
הקודשים,
ראינו
כליו :ארון הב
מקד בפ
מקום משכנם
בגן תמונות
רוכת שהפרידה בין רית ,השולחן
של הארון ול
של פרוכות
תוכלו
ה
מסוגים ש
וחות הברית.
לגשת עם
קודש לקודש
ונים .הילדים
ילדיכם אל
איירו את
הפרוכת ש
הפרוכת ש
בבית הכנסת,
להם על המ
לראותה מ
עמד המצויר.
קרוב ולשים
לב לאיורים
ולפסוקים
הרקומים בה.

נוכל לבקש מהילדים לעצום לרגע
את העיניים ולהיזכר בפרוכת מיוחדת
שהם זוכרים מבית הכנסת שלהם
או מבית כנסת אחר ולתאר אותה
לחברים בגן.

הורים יקרים!

פרשת תרומה

הפרוכות בבית הכנסת נתפרות בדרך
כלל מאריגי קטיפה או משי ,רובן ככולן
מקושטות ברקמת פסוקים וסמלים –
מגן דוד ,כתר ,אריות ,רימונים ופרחים.

פרשת תרומה

כדאי לשאול את הילדים מדוע לדעתם
הפרוכות בבתי הכנסת תפורות מבדים
יקרים ורקומות באיורים מיוחדים.

פרוכת בבית הכנסת המרכזי בבית חורון.
תפרה עדינה גת .צילמה איילה חמילבסקי
פרוכת בבית הכנסת אונברסיטת בר אילן
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