
 

  ויקהל ת פרש
תרומה  ים על הקמת המשכן שפורטו בפרשותיהציוו .המשכן פרשה ויקהל עוסקת בעיקרה בעניינים הנוגעים להקמת

על עבודת מלאכת המשכן  הציווי מפורט בין השאר .שאחריהפקודי  באים לכלל ביצוע בפרשה זו ובפרשת הוותצו
 .שהופקדה בידי בצלאל

 
ֵני י  -ַויֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל" ָרֵאלבְּ ֵשם, שְּ הָוה בְּ אּו ָקָרא יְּ ֵאל ֶבן, רְּ ַצלְּ י ֶבן-בְּ הּוָדה, חּור-אּור  ַמֵטה יְּ ַמֵלא אֹּתֹו לא לְּ רּוַח , ַויְּ

ים ַדַעת, ֱאלֹּה  בּוָנה ּובְּ תְּ ָמה ב  ָחכְּ ָכל, בְּ ָלאָכה-ּובְּ שֹּב לב מְּ ַלחְּ חֶֹּשת, ַלֲעשֹּת ַבָזָהב ּוַבֶכֶסף--ַמֲחָשבֹּת, וְּ ּוַבֲחרֶֹּשת ֶאֶבן  גל  ּוַבנְּ
ַמלֹּאת ָכל, ַלֲעשֹות; ּוַבֲחרֶֹּשת ֵעץ, לְּ ֶבת-בְּ  ((ג"ל –ל  ה"לשמות ) "ְמֶלאֶכת ַמֲחשָׁ

 
  מלאכת מחשבת-הביטוי

 
 ג"לפסוק   ה"למות פרק ספר ש -מקור הביטוי

מלאכת , חשבתמלאכת מ -( יגביצה מסכת )י "רש. "עבידת אומנין" -אונקלוס מפרש  -הביטוי בהקשר לפרשה
ים בהם מלאכת מחשבת. אומנות ָנא  אסורים להיעשות מדאורייתא  ט אבות מלאכה ותולדותיהם"ל הוא שם כולל ַלתְּ

                                              .                                                                                                                            בשבת ויום טוב
" לאריא"המקדש נקרא בשם  - מסביר ע"ראב  .בצלאל משבט יהודה הנמשל לאריה נבחר לעסוק בבניית המשכן

עומד בצל בצלאל כך גם . ל-בצל האאך עומד , כלומר ארי עם כוח ועצמה, "אריאל". ועוד( ב-א:כט)בנבואות ישעיהו 
דעת כל , תבונה, חכמה, לוקיםרוח א: פי הכתוב ניחן בצלאל בתכונות הבאות-על .קי שבונאמן לקול האלו, ל-א

.    בכל מלאכת מחשבת -  ובחרושת אבן למלאות ובחרושת עץ , בכסף ובנחושת, לחשוב מחשבות לעשות בזהב, מלאכה
 (  בר אילןמעובד מתוך אתר )

 .יצירה מושלמת ומרשימה :מלאכת מחשבת – הביטוי בשפה העברית

 (מילוג) מלאכת מחשבתסופר הידוע הוא ממש הספר של ה –לדוגמא 

 

 :ולענייני דיומא

ץ . אותו מובילה המנחה המחוזית סיגל שאקי למחוז מרכז חזרנו השבוע ,במסגרת הסבב השני -גשר למחוז .1
הפעילויות משלבות את  .פעילויות שונות לעידוד הקריאה תס אוהל שלום בגדרה המתעד"מצגת של ביב "רצ

גילה : שם רכזת השפה, עינן שמעון: ס"שם מנהל ביה .פעילויות יצירתיותבמגוון " האחר הוא אני"הנושא 
 .רויטל מזעקי: המדריכה, שהיר

ל מתוך "וסיפורי חז מקדמים אתר לילדים ובו מדרשים עמותת סנונית וקרן אביחי -ספר האגדה באינטרנט .2
לפציה נא . נשמח לשמוע תגובות. פירושי מילים ועוד, באתר יש גרסה מעובדת של המדרשים. ספר האגדה

   .כאןלחוץ ל
 

לקראת סוף שנת הלימודים תתקיים השתלמות בבית יציב למדריכות שפה  -השתלמות מדריכות בבית יציב .3
א "כ-ט"י, ה בימים שלישי עד חמישי"ההשתלמות תתקיים אי .בחינוך הלשוני" לדעתלב "ד בנושא "בחמ
 .רכזות מובילות יוכלו להצטרף על בסיס מקום פנוי. ביוני 11עד  11, ןובסיו

                                                                                                                                           

                                                                          

 ,שבת שלום                                                                          

 ,כןשל                                                                               

 יעל נדלר                                                                            

yaelna@education.gov.il 

 

 

 ד"בס

http://www.biu.ac.il/jh/parasha/veyakhel/noa.html
http://milog.co.il/
http://agadastories.org.il/kids/kids_frontpage
mailto:yaelna@education.gov.il

