
 .בפרשה מתואר סיום מלאכת בניית המשכן והשראת השכינה בתוכו
 

ל ֶכלת ַוַ " ד-כָּ ןַֹאֶהלַמֹוע  כ  תִַמשְׁ י ֲעׂשּו;ֲַעֹבד  הֶַאת,ַו  הוָּ הַיְׁ ֹכלֲַאֶשרִַצּוָּ לַכְׁ א  רָּ יִַיׂשְׁ נ  ןַ,ַֹמֶשה-בְׁ כ 
ׂשּו  (ב"ל, ט"שמות ל) "עָּ

ֶכל – המילה  ת 
 שונותַַמילהַאחתַומשמעויות

 (.בעל הטורים)הסתיימה מלאכת המשכן  –הסתיים  –“ כלה”מלשון . 1
 (.אור החיים)עבודת המשכן נעשתה בחשק רב , נחשקה, נכספה – “כלתה”מלשון . 2
 

לו  ", וכן בסיום תהליך בריאת העולם ל נזכר בפרשתנו בסיום יצירת המשכן.כ.השורש י כ  ֱאֹלִהים  יְׁ
ִביִעי שְּׁ ּיֹום ה  שקול המשכן כנגד בריאת "(: 'פקודי סימן ב)על כך נאמר במדרש תנחומא . "ב 

ה "כדוגמת העולם שברא הקב, כמשכן עלי אדמות לשכינה, י בני אדם"המשכן הוקם ע". העולם
 .לבני האדם

                                                                                                                          המילהַבעבריתַשלַימינוַַ
ה. 1 לֶּ כ  ה - תְּׁ                                                                                                    .“אחי הצעיר כילה שקית מלאה בממתקים”. גמר, סיים -גוף שני עתיד, ִכלָּ
 .“תלמידי הכיתה חיכו בכיליון עיניים לטיול השנתי”. ציפייה, געגועים, כיליון. 2

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילהַמהפרשה”

!ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַהזוכים...ַ“ַמרוץַהצבי”
מתרגשים מאוד לפרסם את 
שמות הזוכים בשלב הארצי 

-“מרוץ הצבי”של תחרות 
כל זוכה “ מאחורי”. עופרים

, רכזות, יש צוות של מורים
מנהלים , מנחות,מדריכות

ומפקחים הפועלים כדי 
ה /לאפשר לכל תלמיד

זהו . ליצור ולהצליח, להתפתח
. סיפוק וגאווה, רגע של נחת

טקס הענקת תעודות ופרסים 
בירושלים ,  ה“יתקיים אי

 6, ו“תשע‘ ז באדר ב“בכ
.                   ב“פרטים ברצ. 2116באפריל 

 .בואו בשמחה
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 ד“מפקחתַעלַהחינוךַהלשוניַבחמ

 מינהלַהחינוךַהדתי
 ד“היחידהַלחינוךַלשוניַבחמ

 ‘ב-‘פעילותַלתלמידיַכיתותַא-זהַקרהַבפורים

ל “פעילות קריאה של קומיקס מתוך מד -“זה קרה בפורים”
ל מציג “המד. בהוצאת מעלות“ לפתוח שער לשיר ולסיפור”

מודל ומסגרת התייחסות לדרכי מפגש עם טקסטים ולבחינת 
פי -ניתן ליישם בכיתה על. תגובות של ילדים בעקבת המפגש

 .הקישורלצפייה נא ללחוץ על . הדוגמא ובהקשרים אחרים

 מפגשַווירטואליַעםַחנוךַפיבןַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַ
את ההקלטה ‘ ו-‘מומלץ מאוד להקרין בפני תלמידי כיתות ד

התלמידים .  של המפגש המקוון עם האמן והמאייר חנוך ּפיֵבן
ילמדו על הקשר שבין אפיון דמות בספרות לבין אפיון דמות 

באמנות ויקבלו את העקרונות ליצירת דמות ואפיונה 
 .אקדמיה ברשתצפייה באתר . באמצעות חפצים

https://milog.co.il/%D7%9B%D7%9C%D7%94/e_1115/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/purim.pdf
http://ecat.education.gov.il/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9D-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%A4%D7%99%D7%91%D7%9F-7316

