
 

בתחילתה נחתם הציווי על עשיית המשכן וכליו   .פרשת כי תישא עוסקת ברובה בחטא העגל
 ולאחריו מופיעה מצוות  השבת:  

 

ר ֶאל" ה ַדבֵּ אֹמר,  ְוַאתָּ ל, לֵּ אֵּ י ִיְשרָּ יֶכםכִ   ַשְבֹתַתי, ִתְשֹמרּו: ֶאת ַאְךְבנֵּ ינֵּ יִני ּובֵּ   י אֹות ִהוא בֵּ
יֶכםְלדֹ  ַדַעת ִכי ֲאִני  ֹרתֵּ  י"ג(, "א, ל)שמות "ְמַקִדְשֶכם ה'לָּ

 

 ַאְך – מילת הקישור
 

מילה זאת קושרת את   .שייכת למילות הניגוד אך מילת הקישור - משמעות מילת הקישור
  מצוות השבת למצוות הקמת המשכן שלפניה בדרך הניגוד: מתוך דאגה שיווצר רושם

  זריזותל ובניגוד למרות ומבהירה כי אךשהמשכן הוא מקור הקדושה המרכזי, באה המילה 
בית  " –מעובד מתוך ) השבת. שמירת מעןל אותה להפסיק צורך יש במשכן, הקודש שבמלאכת
                                                                                   הרב אלחנן סמט(  "ירטואליוהמדרש הו

  ברם, אבל, :נוספות השייכות למילות הניגוד ומתאימות לתוכן הפסוק הןמילות קישור 
 .אולם

 

 מה הקשר?
  שגם לחשוב מקום היה ,שבת הלכות בו שייכות לא אשר ,המקדש תבי בבניית מדוברש היות

  ביני "אות היא השבת כי "תשמורו שבתותי את אך" הציווי בא לכן .שבת דוחה תהיה בנייתו
  הארץ ואת השמים את 'ה עשה ימים ששת "כי י"ז( )פסוק ובהמשך לדורותיכם" וביניכם

                                                                                                        .(שמשובביץ ירחם כיפה אתר מתוך מעובד) ." וינפש שבת השביעי וביום
  וביום במרחב ומתקדם פועל ,הטבע את כובש האדם ימים שישה :היום גם נכון זה מנגנון

  השביעי וביום העולם על משתלטים אנחנו ימים שישה לכבוש. ומפסיק מרפה ,עוצר השביעי
 .מאיר( רהב סיון /היהודי )הסטטוס עצמנו על להשתלט מנסים אנחנו

 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 פרהפרשת – תשאכי  -22 -גשר לקשר

 ענייני דיומא

                                                                      חודש ניסן -גשר לקשר
בימים אלו נבחרים בתי הספר שיזכו בגביע  

מהרו לשלוח תיעוד של  הנודד לחודש ניסן. 
 העשיה בבית ספרכם.

                                                                                                                                                    תקופה הקרובהחומרי הוראה ל
  למורי העברית שנרשמו לרשימת התפוצה. ון נוסף של "המילה האחרונה"יהשבוע נשלח גיל

נרשמו  לא  ןמורים שעדייתקופה הקרובה עד יום ירושלים. הגיליון מכיל חומרי הוראה רבים ל
 ויקבלו בעז"ה את הגיליון הבא. לרשימת הדיוורמוזמנים להצטרף 

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

                                                                                                                                סיירת "הצעה לספר"
בה למדו תלמידים מצטיינים   לאור ההצלחה של התכנית הייחודית "סיירת מרוץ הצבי"

קורס מתוקשב, אנו פותחים את ההרשמה לקורס נוסף המיועד לתלמידים  במסגרת בכתיבה 
מסגרת הקורס ילמדו התלמידים כיצד להמליץ על  ב המרבים לקרוא ספרים בשעות הפנאי.

 .למנחות המחוזיותנא לפנות פרטים נוספים לספרים בדרכים מגוונות ויצירתיות. 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwysZDOWHOkEMV23xGv8_DRRvRYxVuY8LbHo9_zGwgla6QQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwysZDOWHOkEMV23xGv8_DRRvRYxVuY8LbHo9_zGwgla6QQ/viewform
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/Odot/meanhno.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/Odot/meanhno.htm

