
 

  תרומה ת פרש
. מצווה את משה לאסוף מבני ישראל תרומות למשכן'  בתחילה ה , פרשת תרומה  עוסקת בציווי על בניית המשכן

  .מופיעה רשימה של כלי המשכן לצד המידות שלהם והחומרים מהם הם עשויים, לאחר מכן

ָשה ְלַקְרֵשי ֶצַלע " ים ֲחמִׂ טִׂ ם ֲעֵצי שִׂ יחִׂ יָת ְברִׂ ְשָכן ָהֶאָחד-ְוָעשִׂ ם ְלַקְרֵשי ֶצַלע  (כז) ַהמִׂ יחִׂ ָשה ְברִׂ ית  ַוֲחמִׂ ְשָכן ַהֵשנִׂ ַהמִׂ

ם ָיָמה ְשָכן ַלַיְרָכַתיִׂ ם ְלַקְרֵשי ֶצַלע ַהמִׂ יחִׂ ָשה ְברִׂ יכֹן (כח( ַוֲחמִׂ יַח ַהתִׂ ַח  ְוַהְברִׂ ים ַמְברִׂ ןְבתֹוְך ַהְקָרשִׂ   "ַהָקֶצה-ַהָקֶצה ֶאל-מִׂ

 מן הקצה אל הקצה -הביטוי
 

 ח"כפסוק ו  "כשמות פרק  -מקור הביטוי

ל ְוַהְבִריַח ַהִתיכֹן ְבתֹוְך ַהְקָרִשים ַמְבִרַח ִמן ַהָקֶצה אֶ " אחדות המשכןהביטוי מסמל את  -הביטוי בהקשר לפרשה
                                                                                                                      .יה עומדבנס ה  - [צח ב] על פי מסכת שבת . "ַהָקֶצה

שלא קל לבצעה בכל , אחדות ציבור, מסמל הוא את אחדות האומה, הבריח התיכון המאחד את כל חלקי המשכן
 ואצל, (.ברכות נח א' ועי, נחומא בובר פנחס את) כשם שאין פרצופותיהן שווין זה לזה כך אין דעתן שווה"שהרי , אומה

                                                                                                                                                                       .ישראל קשה הדבר במיוחד
בריח זה מסמל את  . מן הקצה אל הקצה -הבריח המרכזי   -עומד הוא כשלעצמו, אף שכל בריח נמצא בזוית אחרת

 ,מרכיביה למקשה אחת-היא המחברת וההופכת את כל חלקיה. פנימית הנמצאת בתוך ליבה של האומההמהות ה
   (ציוןמכון תורני אור עמתוך אתר מרכז ישיבות בני עקיבא )   ".והיה המשכן אחד"

 מן הקצה אל הקצה  –שינוי קיצוני הביטוי בשפה העברית  

                                                                                                                                                     .מן הקצה אל הקצהבעקבות שיחה אישית שינה התלמיד את התנהגותו  -לדוגמא  

 

 :ולענייני דיומא

. המנחה המחוזית אפרת עמיצוראותו מובילה  צפוןהמחוז המתארח השבוע הוא מחוז  -"גשר למחוז" .1
 .והזמנה כנס מחוזי בנושא" מסע אל הפרשה"איילת פניני על ראשית הצעידה במדריכה התיעוד של ב "רצ

תודה רבה . ב תיאור פעילות ייחודית בנושא עידוד קריאה בשילוב היבט מדעי"רצ-מדע זה כל הסיפור .2
 . ממודיעין" נתיב זבולון"ה נאוה מורמרוש ולבית ספר למדריכ

 יוםב, הדבור השיח בנושא עיון יוםיתקיים , "ראשון לשון" הכינוס במסגרת-הדבור השיח בנושא עיון יום .3

ההשתתפות אינה   .21בוטינסקי'ז רחוב ,לציון בראשון התרבותבהיכל   22.2.21 ,',א באדר ב"י ,רביעי
 .כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש
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