
 : על עשיית הכרובים לארון ובניית המנורה נאמר ,במלאכת המשכן וכליו הפרשה עוסקת

ים" ם ְכֻרבִׂ יָת ְשַניִׂ ְקָשה; ָזָהב, ְוָעשִׂ ה ֹאָתם מִׂ ת, ַתֲעשֶׂ ְשֵני ְקצֹות ַהַכֹפרֶׂ יָת ְמֹנַרת .מִׂ ָזָהב , ְוָעשִׂ
ְקָשה; ָטהֹור ה ַהְמנֹוָרה מִׂ יהָ , ְיֵרָכּה ְוָקָנּה, ֵתָעשֶׂ יָה ּוְפָרחֶׂ יָה ַכְפֹתרֶׂ יעֶׂ ְהיּו, ְגבִׂ ָנה יִׂ מֶׂ , ה"כ, שמות) "מִׂ

 (א"ל, ח"פסוקים י
 

ְקָשה – המילה  מִׂ
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 (י"מדרש תנחומא מסביר את רש" )הרבה יגע משה עד שעשה את המנורה", קשה-מה .1
אשר נעשו מגוש " להבליט ממנו כרובים( בכלי כמו פטיש)הקשו בקורנס " הקשהמלשון  .2

 (.  ם"רשב)אחד 
 (. ד"אתר חב)מרמז שעם ישראל הם עם קשה עורף , קשהמלשון  .3

הולך , כאשר עם ישראל מלוכד, ולאחדות המנורה עשויה כולה מקשה אחת כסמל להרמוניה
מנורה זאת היא שנבחרה כסמל למדינת ישראל . ומפיח בהם רוח גבורה וניצחון' לפניהם ארון ה

 .(יהושע רוזנברג/אתר דעת)
 

 המילה בעברית של ימינו 
ד, הֹומֹוֶגִני - מקשה אחת ׁש, ְמֻלכַּ לכיד ומקושר , הסיפור שכתב דוד עשוי מקשה אחת" .ְמגֻבַּ
 ".באופן מיטבי

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”
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 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 כנס מנהיגי חינוך
ה “יתקיים אי, 6106ביולי  6, ו“בסיון תשע‘ בתאריך ל

בירושלים כנס מנהיגי חינוך ובו מושב מיוחד לרכזי 
 . בהמשך תפורסם תכנית היום. חינוך לשוני

 מפגש ווירטואלי בנושא קידום כתיבת טיעון 
הוראת ניתן לצפות בהקלטת המפגש בנושא , למעוניינים

 .   כתיבת טקסטים למטרות טיעון ושכנוע

 ‘חומרי הוראה לכיתות ד
ושטחים , אנדרסן, אינברירה , עצת החמור: דגמי ההוראה

.                                                                            ירוקים פורסמו באתר תכנית הלימודים במארז חדש וידידותי
פורסמה בפלטפורמה “ הנמר”יחידת ההוראה המתוקשבת 

 .חדשה המאפשרת מעקב אחר עבודות התלמידים
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https://www.youtube.com/watch?v=BjJIXttmrRQ
https://www.youtube.com/watch?v=BjJIXttmrRQ
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/KishoriSafa/
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f86699716-68fb-4341-9db9-49721115b693#?page=content-1

