
 

מיקומן   .יריעות המשכן ותבין השאר נזכר .קת בפירוט רב בבניין המשכן וכליופרשת תרומה עוס
   בפרשה: יריעות אלה מתוארשל 

 

ִשִשית ֶאל " ה הַּ ְיִריעָּ ְלתָּ ֶאת הַּ פַּ ד, ְוכָּ ְיִריֹעת ְלבָּ ד ְוֶאת ֵׁשׁש הַּ ְיִריֹעת ְלבָּ ְרתָּ ֶאת ֲחֵמׁש הַּ ְפֵני   מּולְוִחבַּ
ֹאֶהל  ט'(, כ"ו, )שמות "הָּ

 

 מּול: מילת הקישור
 

 משמעות מילת הקישור  
כיסו לא רק את   מלמדת כי יריעות העיזיםהיא  .שייכת לקבוצת מילות הניגוד מולמילת הקישור 

מילת קישור נוספת המתאימה   .הכניסה לאוהל מנגדאלא גם חלק מהמסך שהיה  ,קרשי המשכן
 כנגד. לתוכן הפסוק היא:

 

 מה הקשר?  
היריעה האחת עשרה, העודפת,   .מכל צד של הפתח חמש ,הל מועדויריעות כיסו את א אחת עשרה

"דומה לכלה צנועה שמשימה  , הלומקופלת כלפי מזרח לפתח הא ",הלופני הא מול"אל   יתהיה
 )רש"י(. צעיף על פניה"

קיום  פעילות במציאות, באה לתבוע מהאנשים  יאה .סטורייספר ה אינההתורה איננה ספר מדעי ו
אלא לומר לנו משהו על משמעות קיום   ,שואפת לתאר את מבנה העולם אינה התורה. מצוות
הקמת המשכן מתוארת  .כי אלוקים הוא זה שפועל ,. בריאת העולם מתוארת בקיצורעולםב האדם

 מאיר(סיון רהב /)מתוך הסטטוס היהודי  .כי אנחנו אלה שנדרשים לפעול ולעשות ,באריכות
 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 התרומ - 20 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 תשע"ז  - הזוכים ב"מרוץ הצבי"
ת הסיפורים של ילד  בגאים מאוד בזוכים בתחרות כתי

 החמ"ד.
  בשלב המחוזי, רצ"ב שמות הזוכים בשלב הארצי

 "סיירת מרוץ הצבי".קורסים המקוונים של וב

 תשע"זאדר  – הגביע הנודד
 בחמ"ד. החינוך הלשוניבאתר  הגביע החל לנדוד... ניתן לעיין בתיעוד העשייה של בתי הספר

משה עמרם. מפקחת: ג'וליה משיח. רכזת: חגית אבו.   גבעת אולגה. מנהל:  "ס "יבנה",הבי - חיפה
 מדריכה: נורית בכר.

"ס "אתרוג", גבעת זאב. מנהל: דביר שפרן. מפקח: דוד סעדיה. רכזת: עפרה שמחי.  הבי - ירושלים
 מדריכה: חגית מאירי.

"ס "יהודה הלוי", ירושלים. מנהלת: אסתי ברמץ. מפקח: ישי לוי. רכזת: שיפי אליאך. הבי - מנח"י
 .דוד-נתנאלה בן. מדריכה: מיכל ניסיםספרנית: 

 "ס "חמ"ד מירון", מירון. מנהלת: לירז נחמיאס. מפקח: יעקב שבות. רכזת: סיון כלפון.הבי - צפון
ענת ברקוביץ. מפקחת: דרורי כהן. רכזת:  סעדיה גאון", אור יהודה. מנהלת:""ס הבי - תל אביב

 נעמי יונה. ספרנית: מירב אשכנזי. מאמנת: שירה כהן.
מריה. מנהלת: עדינה אמיתי. מפקח: זאב אלדר. רכזת: תרצה  ו"ס "עצמונה בנות", שהבי - דרום

 גבריאלי. מדריכה: אורלי מרדכי.
"ס "תורת משה", חמד. מנהלת: יהודית דל. מפקחת: רחלי ויסברד. רכזת: ליטל בן טוב. הבי - מרכז

 מדריכה: יעל שער.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/PeuilotLayeladim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/PeuilotLayeladim/

