
 

   הוצותת פרש
הנושאים העיקריים  .עוסקת במה שנמצא בתוך המשכן, התצוופרשת , העוסקת במבנה המשכן, חרי פרשת תרומהא

 . בניית המזבחו קורבן מילואים וקורבן התמיד, בגדי כהונה, הניםותפקיד הכ: הם בפרשה 

ת ְבֵני ִיְש " :הפרשה פותחת בהכנת השמן למנורה ה ְתַצוֶּה אֶּ יךָּ ְוַאתָּ ֵאל ְוִיְקחו ֵאלֶּ ן ַזִית זְָּך רָּ מֶּ ִתית שֶּ אֹור ְלַהֲעלֹת ֵנר  כָּ ַלמָּ
ִמי  (02ז "שמות כ) "דתָּ

  שמן זית זך-הביטוי
 

 'כפסוק , ז"כפרק  ,מותספר ש -מקור הביטוי
 

                                                                                                                                            הביטוי בהקשר לפרשה
 ?מדוע דווקא שמן זית. ם נפסלו להדלקה זושאר השמני, היו מדליקים את אור המנורה במקדש בלבדזך בשמן זית 

כפי שהזית מוציא שמנו רק לאחר שכותשים אותו כך ישראל  -נמשלו לזית  ישראל: על כך עונים המדרשים השונים 
מה שמן אינו מתערב בשום  -ישראל נמשלו לשמן, כמו כן  , סוריםימגלים את מעלותיהם לאחר שמביאים עליהם י

יסורים עומדים בכל זאת למעלה ואינם מתבוללים ימשקה אחר אלא צף למעלה כך ישראל אף על פי שהם מעונים ב
יעודו ותכליתו של פרי עץ י : ישראללהזית שמן דמיון של על ה עוד     (מעיינה של תורה, צרור המור ) .באומות העולם

בעולם וייעודו של כל  ישראל לשמר את האורכלל כזה הוא ייעודו של  - שבמנורה הוא לזון ולשמור את האורהזית 
( לא תמיד נראה כלפי חוץש למרות) בכל אדם קיים מוקד אור  כי, החיובי הנמצא בו, יחיד לשמור את האור הפנימי

                                                                                                                             .ה.מ.ש.המילה שמן מורכבת מאותיות נ, ישראל נמשלו לשמן   -השמן.
 (אתר ברסלב). תצוף למעלה כמו השמןשתהיה טהורה ושבו  נשמה – השמןעל האדם לשמור על נקודת 

העיר  על אחד מפרנסי: לדוגמא  ,עדין וטהור אדם, כינוי לאדם שאין לו פגם" שמן זית זך"  הביטוי בשפה העברית
בוחן התנועה הגיב בחיוך : לדוגמא, נהורי נוהגים להשתמש בו גם בלשון סג  !שמן זית זך :טחון מלאיניתן לומר בב

 (ניבונכון) ."ממש שמן זית זך: "תמםילדברי הנהג הרשלן שה

 

 :ולענייני דיומא

של  אורב תי"רצ. לישבע פרידמןאותו מובילה א תל אביבהמחוז המתארח השבוע הוא מחוז  -"גשר למחוז" .1
" תורני-מורשה"ס "מבי" בית מדרש יוצר". שוש נגר: המפקחת, יות משני בתי ספר בפתח תקווהפעילו

ליאת  –מנהלת , "נווה אברהם"ס "פעילות של חקר תפילה ומסע אל הפרשה מביו .גלית זאגא: מנהלת
 .אור יזדימדריכה . אילון

על משמעות המילה הסבר : ביניהם, "הסבר"נוספו חומרים בנושא " וייסברנקו "באתר  -מקום להבנה .0
 .כאןא ללחוץ נ, יהילצפ. הסבר: בנה בכוונהה, ומילות הוראה נוספות

אנו מקווים לסיים . סיפורים מאותנו ולפרסום באתר הגיעו זכי' הברוך  – "הצעירים ריםפהסו"אתר  .3
גוגל "ולא ב "דפדפן אקספלורר"ה באתר מומלצת ביהצפי, יש לשים לב. להעלותם לאתר בהקדם האפשרי

 .כאןה יש ללחוץ ילצפי. "כרום

 ,שבת שלום                                                                            

 ,כןשל                                                                               

 יעל נדלר                                                                            

yaelna@education.gov.il 
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