
 :בפרשת ויקהל מופיע הצו על התרומה למשכן

םו  " אִׂ שִׂ ן ַהנְּ ַלחֹּׁשֶׁ ֵני ַהִמלִֻּאים ָלֵאפֹוד ו  ֵאת ַאב  ֵני ַהשַֹּׁהם ו   (ז"כ, ה"ל, שמות) "ֵהִביאּו ֵאת ַאב 

 נשיאים – המילה
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

שסרים , החכם מכל, הנשיא הוא הראש( ן"רמב) הנישא על העם -מכובד, מרומם, גבוהמלשון . 1
 .)אבן עזרא(למשמעתו 

נשיאים ורוח וגשם : "ה"כמופיע במשלי כ, לסחוב, מלשון לשאת, "עננים"נשיאים במשמעות . 2
להשלמת מלאכת , את אבני השוהם עם המן לאהל משה, בדרך נס, היו מביאים, העננים". אין

 (.רבנו בחיי)המשכן 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

הם התעכבו במתן . המעיד על חסרון בדרך תרומתם של הנשיאים למשכן' חסר י נשיאםבמילה 
אך לא נותר להם . כ להשלים את החסר"מצוות התרומה כדי לראות מה יתרום הציבור ואח

זריזין " –( א' פסחים ד)ל "מכאן למדו חז( י ומדרש רבה"רש)לתרום דבר כי אם את אבני השוהם 
 (.רבנו בחיי" )מקדימין למצווה

                                                                                                          המילה בעברית של ימינו  

ים יאִׂ שִׂ ,  "נשיא המדינה: "למשל ,מערכת או ארגון, מי שעומד בראש מדינה. ביחיד, ָנִשיא - נְּ
  ".נשיא האוניברסיטה"

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

הגביע הנודד                                                                             
פעילויות מיוחדות שהובילו בתי 
הספר שנבחרו לקבל את הגביע 

הועלו  , ‘הנודד לקראת חודש אדר ב
. ד“של החמ החינוך הלשונילאתר 

בתי ספר מוזמנים  להגיש מועמדות 
 .לחודש ניסן למנחות המחוזיות

 תאריך ידיעון

 ויקהל-22-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 יחידת הוראה מתוקשבת -שיטפון

עברה שדרוג , “שיטפון”, ‘יחידת ההוראה לכיתות ד
י “המאפשרת ניהול הלמידה ע, לפלטפורמה מתוקשבת

 . שימו לב למדריך למורה המלווה את היחידה. המורה

 מפגש ווירטואלי עם חנוך פיבן                        
יערוך מפגש ווירטואלי , אמן ומאייר ישראלי, חנוך ּפיֵבן 

 7,  ו“תשע‘ ז אדר א“כ, ביום שני, ‘ו-‘לתלמידי כיתות ד
התלמידים ילמדו על הקשר שבין אפיון . 2112במרץ 

התלמידים . דמות בספרות לבין אפיון דמות באמנות
יקבלו את העקרונות ליצירת דמות ואפיונה באמצעות 

 .אקדמיה ברשתפרטים נוספים והרשמה באתר  .חפצים

הספרייה הלאומית                                                                             
פרטי מקור ופעילויות חינוכיות 

הספרייה לפורים ניתן למצוא באתר 
מומלץ לשלב פריטי מקור . הלאומית

בתהליכי הוראה לקראת פורים תוך 
ד ולגיל “התאמת התכנים לחמ

 .התלמידים

https://milog.co.il/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90/e_2826/%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://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/PeuilotLayeladim/
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f88d156c0-77cb-4f76-8834-edd13a17424f%2f#?page=content-1
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
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/New/Purim/Pages/main.aspx?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/New/Purim/Pages/main.aspx?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%A9%D7%91%D7%98%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95

