
 

   פקודי ת פרש
התקבלו מן העם לצורך בניית ח מפורט על התרומות ש"בראשיתה דו ,המשכן פרשת פקודי ממשיכה בנושא הקמת

 :בגדי הכהונה ובהם בגדי שרד כפי שכתוב תיאור הכנת וכן המשכן

תֹוַלַעת ַהָשִני-ּוִמן " ָגָמן וְּ ָהַארְּ ֵכֶלת וְּ ָשֵרת  ְשָרד-ִבְגֵדיָעׂשּו , ַהתְּ ֵדי ַהקֶֹּדש-ַוַיֲעׂשּו ֶאת; ַבקֶֹּדשלְּ ַאֲהרֹּן, ִבגְּ ַכֲאֶשר ִצָּוה , ֲאֶשר לְּ
הָוה  ('א ,ט"לשמות )  "מֶֹּשה-ֶאת, יְּ

 
 ְשָרד-ִבְגֵדי -הביטוי

 
 'אפסוק   ט"למות פרק ספר ש -מקור הביטוי

פליט "לשון  –"שרד"בשם  ונקראהם . לכיסוי הכליםהשרד שימשו -בגדי -י מסביר כי"רש -הביטוי בהקשר לפרשה
מהפרוכת ומהמסך עשו כיסויים לכסות , הכהונה-מבגדי ,המשכן-יריעותשרד מ/ממה שנשאר .מה שנשאר -"ושריד

 והם, המסעות בזמן הכלים לכיסוי ששימשו, הבגדים הם השרד-בגדי .המנורה והמזבחות, השולחן, העדות ארון את 
  .זו בדרך הולכים עזרא ואבן, ם"רשב גם. בקודש םהמשרתי הכוהנים שלבשו, לבגדים קשורים אינם

כלומר בגדים שיתייחד בלבישתם אחד העם הגדול , בגדי הייחוד, בגדי הכהן הגדול–" השרד-בגדי" -מסביר ן"הרמב
 -שרדו שלא אלו לעומת יחיד הריהו, הניצול, שהשריד כשם כי, ומבאר" שריד"ל השרד-בגדי את מקשרהוא ." מאחיו

                                                                                                                                                                                        .לבדו הכהן לאהרן מיוחדים השרד-בגדי כך

" שרד-רכב"ומכאן גם  ,"שרד-בגדי"בשם  מדים ייצוגייםללקרוא החלו ההשכלה  -תקופתב -הביטוי בשפה העברית
שם ": רהאו"וכתב בעיתונו " משרד"שנה את המילה  031-יהודה לפני כ-בהשראתם חידש אליעזר בן ".שרד-דירת"ו
 .השרד-לאמור מקום" משרד"

   .שהמכל הנאמר לעיל אנו מגלים את השפעתו של צירוף מקראי עתיק יומין על חידוש מילים בעברית החד

 (המכללה האקדמאית הדתית שאנןעלון /עדנה אייל גרנית ?השרד ששרדו במשרד-מה לבגדי: עובד מתוךמ) 

 :ולענייני דיומא

                                                                                                                                                :מציגה, אורית רוזנמן, בהובלת המנחה המחוזית, י"מנח מחוז הוא-המארחהפעם המחוז -גשר למחוז .0
: הרכזת. הרב ניתאי בנימין: המנהל. בנים" אהבת ישראל"מבית הספר , שיעור לקראת הכנת דבר תורה. א

                                                                                                                                          .נתנאלה בן דוד: המדריכה. לאה בן יצחק
הרכזת . ציפי תומר: המנהלת. "דרור"משימות ללמידה משמעותית וכתיבה אותנטית בבית הספר  .ב

                                                                                                                                                                                             .לאה רבינוביץ: והמדריכה
נתנאלה : הרכזת והמדריכה. אביגיל כהן: המנהלת. ד הרובע"תיעוד של יום שיא בעברית בבית הספר ממ .ג

                                                                                                                                                                                 .בן דוד
. מירי גמליאלי: הרכזת. פזי-יעל בן: המנהלת". מקור חיים"ס "ביה  -תיעוד של יום שיא בעברית  .ד

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .לירון שבלב: המדריכה

. לצערי תהליך העלאת מאות הסיפורים לאתר האינטרנט אורך זמן רב מהמתוכנן-אתר הסופרים הצעירים .2
 .נא להיעזר בסבלנות. ה הבעיות הטכניות יפתרו בקרוב"כך אך בעז אני מתנצלת על

 ,שמח' שבת שלום וחודש אדר ב

 ,שלכן                                                                               

 יעל נדלר                                                                            

yaelna@education.gov.il 

 

 

 ד"בס
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