
 

   כי תשא  ת פרש
, תפילתו של משה רבנו, שבירת הלוחות –רובה עוסקת בחטא העגל ובאירועים שבאו בעקבותיו בתישא -פרשת כי

ובהמשכה ההכנה המוקדמת של האדם והכלים , בציווי מחצית השקלהפרשה פותחת   .ועודנתינת הלוחות השניים 

 .בטרם ביצוע עבודות הקודש

ים ּוְלבָֹּנה ז ָכה ו  " מִּ ים ָנָטף ּוְשֵחֶלת ְוֶחְלְבָנה ס  מִּ ח ְלָך ס  דיֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל מֶֹּשה ק  ד ְבב  ְהֶיה ב   (43 'לשמות ) "יִּ
 

  בד בבד-הביטוי
 

 ד"לפסוק   ,'לפרק  ,מותספר ש -מקור הביטוי

 הביטוי בהקשר לפרשה

בָֹנה ָנטָ )אלו הארבעה הנזכרים כאן "- בד בבד יהיה ים ּולְׁ ָנה ַסמִּ בְׁ ֶחלְׁ ֵחֶלת וְׁ כמשקלו , יהיו שווין משקל במשקל( ף ּושְׁ

                                                                                                                             .(י"רש( ".. של זה כך משקלו של זה
הכנת הקטורת מסמלת את איחודו של  .יומית במשכן ובמקדש היה הקטרת הקטורת-יוםאחד משיאיה של העבודה ה

לעשרה , הקטורת הורכבה מאחד עשר סממנים. בטרם בואם לעבוד את עבודת הקודש( משקל אחד לכולם)עם ישראל 
רמז לפושעי  - יוצא מן הכלל בכך שריחו היה רע היה, "חלבנה: "אולם אחד הסממנים הנקרא, סממנים היה ריח טוב

גרמה לכך שריחה של החלבנה , רבוב החלבנה יחד עם עשרת סממני הקטורת הריחניים וטחינתם יחדיוע. ישראל
צורפו לעבודת " רשעי ישראל"גם , כלומר, עד כדי כך שריח הקטורת של בית המקדש הורגש עד יריחו, ישתנה לטובה

יש תפקיד בחברה הישראלית " רשעי ישראל"למדנו מכאן שגם ל. ף תרמו להפצת ריח הקדושהוא, הקודש הפנימית
 ( ך"התנאתר ) . להעלות את רשעי ישראל בדרגות הקדושה ולהחזירם בתשובה, מתן אתגר לצדיקים: והוא

 הביטוי בשפה העברית

ד ד בב   .במקביל, בו זמנית, בעת ובעונה אחת - ב 

 ."חזקות ושורשים יש לשנן חוקי, בד בבד עם לימוד המילים" -לדוגמא

 

 :ולענייני דיומא

המחוז המתארח השבוע הוא . במחוזות" ביקורים"של השבוע אנחנו מתחילים סבב נוסף  -"גשר למחוז" .1
מדריכה , ס בנחושה"בהפסקה פעילה מבייות פעילושל  אורב תי"רצ. יפה חןאותו מובילה  ירושליםמחוז 
 .רותי פיטון-מדריכה, בנושא שיח מיטבי מכפר אדומים" פינה"ו ,דניאל מרינה

ס חלוקת הפרסים טק. כים במרוץ הצביזוה שמות ה"עזב וסמריפוד שבוע בעו –"מרוץ הצבי"כנס  .2
 .ורסמו בהמשךפרטים יפ. במרץ בירושלים 23, במרץב "כ ביום שניה "בעזוהתעודות יערך 

בתי ספר המעוניינים להשתתף מוזמנים לפנות . 'הגביע יחל לנדוד השנה בראש חודש אדר ב -הגביע הנודד .4
 .למנחה המחוזית
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