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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-91-תרומה
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת תרומה  -מלכים א‘ ,מפרק ה‘ פסוק כ"ו עד פרק ו‘ פסוק י"ג
" ַויְצַ ו הַ מֶּ לְֶּךַ ,וי ִַּסעּו אֲ בָ נִּים גְ דֹלֹות ,אֲ בָ נִּים י ְָקרֹותְ ,ליַסֵּ ד הַ בָ יִּת ַ -אבְ נֵי גָזִ ית" (מלכים א ה לא)
הביטוי  -אבני גזית
הקשר בין הפרשה להפטרה -המשותף לפרשה ולהפטרה הוא הקמת בית ה' :בפרשה – בניית
המשכן ובהפטרה בניית בית המקדש.
המשכן המתואר בפרשה הוא משכן ארעי הבנוי מעצים וכיסויי אהל ,ההפטרה מספרת על בניין
מקדש שלמה ,בניין קבע ,הבנוי מ"אבני גזית" .המושג גזית מתאר סוג מיוחד של אבני בניין -
אבנים גזוזות ,חתוכות ומסותתות היטב ,מהשורש גזז (מצודות מלכים א' ,ה' ,ל"א).
הפרשה פותחת בתכלית הקמת המשכן " :ועשו לי מקדש ,ושכנתי בתוכם" ,וההפטרה מסיימת
בתכלית הקמת ביהמ"ק "ושכנתי בתוך בני ישראל"" .ושכנתי" -לא בתוכו (בתוך המקדש) ,אלא
"בתוכם"  -בליבו של כל אחד ואחד ובתוך העם כולו .אברבנאל מבאר :לא עצים ואבנים
מבטיחים את קיומו של הבית אלא הליכה בדרכי ה' הם ערובה להשראת השכינה בבית( .מעובד
מתוך ד"ר יהושע רוזנברג ,ת"ל במקרא)
הביטוי בשפה העברית
אבן גזית  -אבן יקרה וחזקה ,אבן סלע מסותת" ,הבניין היפה בירושלים מצופה באבני גזית".
סמל לחוזק ,יציבות ועמידות" ,יעל שיר לכיתה אלמונית  /איתנה כאבני הגזית"-יחיאל מוהר

ענייני דיומא
מפגש וירטואלי למורי כיתות ה‘
ביום רביעי ,כ‘ באדר 11 ,במרץ
בין השעות  02:22ל  01:22יערך
מפגש ווירטואלי למורי כיתות ה‘
בנושא קידום הכתיבה בזיקה
לנדרש בסוף כיתה ה‘ .הרשמה
בטופס המקוון.
לקראת הבחירות
באתר הספריה הלאומית רוכזו
פריטי מקור בנושא הבחירות מאז
מערכת הבחירות הראשונה
במדינת ישראל ועד לשנות
האלפיים .זוהי הזדמנות אותנטית
לעסוק בקריאה ביקורתית.

סרטון לפורים
סרטון חדש לפורים שהפיק ירעם נתניהו ממט“ח .הסרטון
מהווה הזדמנות נהדרת וידידותית לעסוק בדיוק בקריאה,
שם המספר ,ניבים ופתגמים ועוד.
אוזן המן  -ממולֵא או ממולָא? ומה הקשר בין כתר ,כיתר
(את האויב) וכותרת? ומה פירוש הניב לא מאהבת מרדכי
אלא משנאת המן? תלמידי ישראל בסרטון משאל רחוב
קורע מצחוק בנושא פורים והשפה העברית.
לצפייה בסרטון ,דף פעילות (גרסה דיגיטלית ,גרסת וורד) .
לב לדעת בחינוך הלשוני
באתר החינוך הלשוני של החמ“ד ,ניתן למצוא שש מתודות
להוראה ברוח לב לדעת (חלק תחתון של העמוד).
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

