
 

המשכן ומפרטות כיצד נעשה כל כלי וכלי.   בעניינים הנוגעים להקמתפרשיות השבוע עוסקות בעיקרן 
ר"תיאור העשייה של כל אחד מהם מסתיים במילים:  ֶ֛ ָ֥ה ַּכֲאׁש  ת ה' ִצּו  ה  א  ֶֽ זה  מ'( , ל"ט, שמות) "ֹמׁש 

 פעמים!  19סה"כ מופיע ב
 

ר -מילת הקישור  ֶ֛  ַּכֲאׁש 
 

 משמעות מילת הקישור
היא מדגישה כי האופן שבו בוצעו הציוויים על הקמת   .שייכת למילות האופן כאשר מילת הקישור
פעמים אומר אור   19הוא בדיוק כפי ש"ציווה ה' את משה". על הזכרת אופן הביצוע  ,המשכן וכליו

  וראוי עצמו, בפני והומצ חשוב הוא פרט שכל להראות ופרט, פרט בכל הדבר כפל וטעם" :החיים
 .משה" את ה' והוצ "כאשר לבדו עליו לאמר

 . ועוד..כמו ש.. מילות קישור נוספות המתאימות לתוכן הפסוק הן: באופן ש.. כפי ש..
 

 מה הקשר?
העוצר עצמו מלהיכנס למשכן אשר   ,גדולתו של משה המתגל ,עם סיום מלאכת המשכן ,ברגע השיא

הוא חשיבותה של   ,מנחיל לנו משהשקי. המסר הנצחי ומחכה לציווי האלוה ה'.." ובנה "כאשר ציו
ת ִהְגַבְלת  "כפי שמזהיר אותנו הקב"ה במעמד הר סיני  ,העצירה ברגעי השיא ם" א  ע  עולמה של   .וכו' ה 

הם הנותנים לנו כוח ועוצמה לנווט את דרכנו   העלינו לזכור שגבולות אל .היהדות רצוף בגבולות
 )מתוך אתר כיפה(. בחיים

 מהפרשה גשר למילת קשר

 שבת החודש - ויקהל פקודי - 23 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

                                                                                                                     קול קורא-סיירת הצעה לספר 
לאחר ההצלחה יוצאת הדופן של "סיירת מרוץ הצבי" אנו פותחים קורס מקוון נוסף  

לתלמידים "סיירת הצעה לספר" המיועדת לילדים האוהבים לקרוא בשעות הפנאי. פרטים  
 ברצ"ב. מספר המקומות מוגבל, להרשמה נא ליצור קשר עם המנחה המחוזית.

 כנס "מרוץ הצבי"
תחרות  של זוכים בשלב הארצי  24צבי בירושלים. בכנס השתתפו -בן-ביום שלישי התקיים הכנס ביד

 "מרוץ הצבי" וכן התלמידים המצטיינים שהשתתפו ב"סיירת מרוץ הצבי" בעיר ירושלים.
  גדולהתודה  

שכיבדו אותנו בנוכחותם ,גב' אתי אורלבלד"ר אברהם ליפשיץ ול   

הקהל בדבר תורה עם משמעות אישית שריגשה את ,לתלמידה  מיכל מהגפתה   

רון גרינבלט על ההופעה המקצועיתעוזיאל מירושלים ולמנצח י-דוגמא ת הספרלתזמורת בי 

ט, יפית פינקוביץ, נעמה טורם וענת נלצוות "סיירת מרוץ הצבי": דבורה פרידמן, חיה מוזיק
 אלנט(  מקלדרון )

מנחם גראוס -לצוות "עופרים": יעל שער, דני רמתי, נורית בן 

 ,אורית רוזנמן  לצוות המנחות המחוזיות שהוביל את כל המהלך: אפרת עמיצור ממחוז צפון
אביב, מירב אפריאט ממחוז דרום, נורית נעים ממחוז חיפה, נטע -ילת כהן ממחוז תלממנח"י, א

   שרה ברוך ממחוז מרכז, כהן ממחוז ירושלים

אחת והיחידה שכל זה לא היה קורה בלעדיה: זהבה פלד. לו 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                                                                                                           לקראת ליל הסדר
שנכתב באגף לקויות למידה וממוען   סמךמקישור ל

להתאים מסמך  ניתן להורים לילדים המתקשים בקריאה. 
 דומה להורי ילדים בבית הספר היסודי.

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://www.nitzan-israel.org.il/home/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94.aspx

