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הנשיאיםפרשת



?מה המשותף לכל המילים הבאות

2

5 ה"ב

חידה

לבנה אח נועל

ציפהמנצח מפה



מילים  
2משמעיות-דו 

5 ה"ב

חידה
נכון מאוד



ניסן  ' א–ג אדר "כ
שבעת ימי המילואים

–ניסן ' א
הקמת המשכן  

ב ניסן  "י–ניסן ' א
חנוכת המזבח

ה"ב

על ציר הזמן  

תחילת הפרק 

אמצע וסוף



ה"ב

נשיאי  , ביום שבו משה מסיים להקים את המשכן ולמשוח את כליו
מצווה את ' ה. עגלות ובקר לצרכי מסע: בני ישראל מביאים מתנה

העגלות והבקר יסייעו ללויים  : משה לתת ללויים את מתנת הנשיאים
.לשאת את מסעם

איל אחד וכבש  , פר אחד; קטורת; קרבנות הנשיאים מורכבים מסולת
חמישה  , חמישה אילים, שני בקר; שעיר עזים לחטאת; אחד לעולה

.וחמישה כבשים לשלמיםעתודים

.הכתוב מסכם את כל מה שהביאו הנשיאים
.משה יכול לבוא אל הקודש, לאחר תיאור חנוכת המשכן, כעת

פתיחה לחנוכת המשכן< א"י-'א

קרבנות הנשיאים< ג "פ-ב"י

סיכום חנוכת המשכן< ט "פ-ד"פ

חלוקה 
נושאים ל

'זפרק 



ה"ב



ה"ב



ה"ב

שהיו שוטרים עליהם ( ספרי)
במצרים והיו מוכים עליהם  

ויכו שוטרי  ( שמות ה)שנאמר 
.'בני ישראל וגו

וכן  מחופיםאין צב אלא 
בצבים ובפרדים  ( סוישעיהו )

צביםקרויםעגלות מכוסים 



ה"ב



?למה בני מררי מקבלים יותר עגלות ובהמות

"כפי עבודתם"-התשובה 

ה"ב

.משא קל= בדים , נשאו את יריעות המשכן–בני גרשון 

.משא כבד= קרשים , נשאו את עמודי המשכן–בני מררי 

,  כיוון שמשא בני מררי היה כבד יותר

.  ניתנו להם יותר עגלות ובהמות



ה"ב

–קהת לא זקוקים לבהמות ועגלות בני 
.כי משא כלי המשכן הוא בכתף

להתקרב-2להקריב קרבן–1



ק  נתחל
לחדרים

25 ה"ב

עבודה בקבוצות



קורבנות הנשיאיםסיכום  ה"ב

מספר
יום

שם  שבט
הנשיא

קערת
כסף

מזרק  
כסף

כף  
קטרת

לזבח  לחטאתלעולה
השלמים



למה התורה חוזרת  
על הקורבנות של כל 

??אחד מהנשיאים
הרי כל הקורבנות זהים

ה"ב



, הנשיאים הביאו איש איש קורבן נפרד
, את תכונת שבטו הייחודית' כדי לקרב לה

,"חנוכת המזבח"הימים נחשבים כימי 12לכן כל 
',  כי כל יום חנכו תכונה נוספת בהקרבתה לה

כשכל נשיאי השבטים הביאו  , הימים12ורק בתום 
את תכונותיהם של כל בני ישראל  ' קורבנם וקירבו לה

.אז הושלמה חנוכת המזבח בשלימות-

ה"ב



לכן התורה חוזרת ומפרטת כל יום ויום את פירוט הקורבנות  
יכולה לפרט רק את היתהלמרות שהיא , שהקריבו הנשיאים

וכן עשה נשיא "הקורבן היום הראשון ובשאר הימים להודיע 
, "שבט פלוני

!  זהההיתהכי ההקרבה של כל שבט לא 
,  זהההיתהכמותית היא , שונה ומיוחדתהיתההיא 

–היא נחשבת הקרבה חדשה , נשמתיתאבל איכותית 
.את התכונה המיוחדת של אותו שבט' לקרב לה

ה"ב



כישרון שלך או תכונה מיוחדת-ובמשבצת התכלת , את שמך-כתבי במשבצת הכחולה ה"ב



ה"ב

130+70=200 |200*12 =2,400

120=12*10



ה"ב



ה"ב



ה"ב

נשיאי  , ביום שבו משה מסיים להקים את המשכן ולמשוח את כליו
מצווה את ' ה. עגלות ובקר לצרכי מסע: בני ישראל מביאים מתנה

העגלות והבקר יסייעו ללויים  : משה לתת ללויים את מתנת הנשיאים
.לשאת את מסעם

איל אחד וכבש  , פר אחד; קטורת; קרבנות הנשיאים מורכבים מסולת
חמישה  , חמישה אילים, שני בקר; שעיר עזים לחטאת; אחד לעולה

.וחמישה כבשים לשלמיםעתודים

.הכתוב מסכם את כל מה שהביאו הנשיאים
.משה יכול לבוא אל הקודש, לאחר תיאור חנוכת המשכן, כעת

פתיחה לחנוכת המשכן< א"י-'א

קרבנות הנשיאים< ג "פ-ב"י

סיכום חנוכת המשכן< ט "פ-ד"פ
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נושאים ל
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