
 

 בס"ד  

 פקודיפרשת                                 

ת" ה אֶׁ ל-וַַיְרא מֹשֶׁ ן-כָּ ר ִצּוָּה יְהוָּה כֵּ ּה ַכֲאשֶׁ ׂשּו אֹתָּ אכָּה וְִהנֵּה עָּ  ַהְמלָּ

ה  ם מֹשֶׁ ְך אֹתָּ רֶׁ ׂשּו וַיְבָּ  (.מות לט, מג" )שעָּ

                                        .                                                                                                                            שרה שכינה במעשה ידיכםאמר להם יהי רצון שת-ויברך אותם משה -רש"י

 ניתן לשאול: מה היה תוכנה של ברכה זו? יש המייחסים את תוכן הברכה 

 ות השכינה במשכן/בית הבחירה. להימצא

 חז"ל )שבת לב, ב(: "איזה הן מעשה ידיו של אדם? רעיון נוסף מביאים 

 גדלו וחנכו את בניכם ובנותיכם לתורה  –הווי אומר: בניו ובנותיו". ובירכם משה: "שתשרה שכינה במעשה ידיכם" 

 חז"ל )מגילה טז, ב(: "גדול תלמוד  שאמרו גדולה מהשכינה שהייתה במשכן. ולמצוות, ותשרה עליכם שכינה,

                                                                                      תורה, יותר מבניין בית המקדש".

 , אתר כיפה.פרשת פקודי /ילדי השכינהמתוך: מעובד 

תשרה השכינה בתלמידינו. כמורים לעברית אנו יהי רצון שמאחר וכבר נאמר שתלמידים מקבילים לבנים....
משתדלים לתת בידי הילדים כלים להבנה והבעה לא רק בשיעורי העברית אלא גם בלימודי הקודש כך שאנו 

 . "יכולים להתחזק מדברי חז"ל "גדול תלמוד התורה יותר מבניין בית המקדש

בהחסן תוכלו למצוא טיוטות של סן נייד" המופץ ביוזמת האגף לחינוך יסודי. חם אלו מגיע לבתי הספר "הבימי
יחידות הוראה שנבנו בשנה שעברה סביב טקסטים מן המקורות היהודיים )תפילת הדרך, ברכה אחרונה, קיצור 

 שולחן ערוך, והיא שעמדה ועוד( . אשמח לקבל תגובות ומשובים .

 ולענייני דיומא:

יז' אדר ב' ליום חמישי, כה' אדר ב'. יום רביעי שבוע החמ"ד יערך בעז"ה בין  -שבוע החמ"ד .1
לקראת שבוע זו תופץ חוברת ובה הצעות לפעילויות שונות. בחינוך הלשוני בחרנו להתייחס 

בפורום רכזות במגוון דרכים להגדה של פסח. נשמח להתחיל לשתף ברעיונות מתוך ניסיונכם 
 .ומדריכות שפה בחמ"ד

 
מדריכות מחוז ירושלים הכינו קובץ הערות והארות ב"התערבות  -משובים לתוצרי כתיבה .2

 .בפורום רכזות ומדריכות שפה בחמ"ד  ,בכתיבה" לשימושכן המושכל
 

ת אסתר: מצגת עם דוגמאות ללהלן מגוון קישורים לניבים וביטויים ממגי -שפה במגילה .3
/אתר תוכ"ל מקרא רשימת ניבים/המטה לתרבות ישראל.  יבים ממגילת אסתרלביטויים ונ
 ממלכתי. 

 
  שמח לשמוע תגובות ורעיונות,א

 ,וחודש טוב שבת שלום

  שלכן, 

 יעל נדלר

 מנחה ארצית לחינוך לשוני בחמ"ד

  int.netyaelnadler@bezeq 
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