
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחצית  תחילת הפרשה עוסקת במצוות .ובהשלכותיו חטא העגל שא  עוסקת בסיפורירוב פרשת כי ת
 השקל ובהוראות נוספות הקשורות למשכן:

 

ל" נּו, כָּ ֹעֵבר ַעל-ֶזה ִיתְּ ֻקִדים-הָּ ֶשֶקל ַהֹקֶדשַמֲחִצית ַהֶשֶקל--ַהפְּ  י"ג( ,ל',)שמות ", בְּ
 

 ַמֲחִצית ַהֶשֶקל - כותסמיה
 

   סמיכותמשמעות ה
, הוא צירוף מזדמן של שני שמות לפי הצורך, הסומך )השקל( מגדיר את  ַמֲחִצית ַהֶשֶקל הצירוף

בכל שנה   .קילוגרם ענבים, מהלך שעה ועוד( - )דוגמאות נוספות מבחינת המידההנסמך )מחצית( 
לכן  ובישראל לתת מחצית השקל לטובת בית המקדש. בכסף זה נקנו קרבנות הציבור,  חייב כל מבוגר

ג לתת מחצית  והנ כיום .כל אחד מישראל, שישתתף בקרבנות אלו - חייבה התורה את כל הציבור
  ת()אתר דע .לצדקה בערב פורים, לזכר ימי המקדש השקל

 

 מה הקשר? 
לכן  ותלויה כפרת הכלל,  ובכסף שנאסף במגבית ז .מחצית השקלעל  כל העם הוטלה החובה לתרום 

זדמנות לרענן בתודעה את אמת השוויון  זו הההעם התורם את חלקו שווה בשווה. עליה לצמוח מתוך 
את כל ההבדלים  - במעשה מוחשי - ההתרמה האחידה מחקה .המוחלט של כל בני ישראל

זהות   םלופות גורל והעניקה לכהמלאכותיים המפרידים בין חלקי העם. היא יצרה אחדות, שות
  –ל נוכחו לדעת שאין חשיבות להבדלי עדות, למעמד כלכלי, חברתי וכדו', כי לפני הבורא ואחת. הכ

 פרשה ופשרה הרב משה גרילק(  :כולם שווים. )מתוך

 

 מהפרשהסמיכות גשר למילת 

 כי תשא – 21 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 רעיון למיליון
מבי"ס  ,איזבל מיימוןשל הרכזת  הרעיון למיליוןמצורף 

למדריכה מרלין  " בנתניה. תודה לכל השותפות: עוזיאל"
 צמרת בן חיים. תלמנהלגרשון, לסגנית יפית דוידי ו

 תשע"ט –הגביע הנודד 
לשנת לימודים זו. הגביע ימשיך לנדוד, אבל ערכת  לבתי הספר שזכו בגביע הנודד הראשון שר כוח יי

                                                                                    שאר בבית הספר.יהמשחקים לטיפוח השפה ת
ים. מנהלת: עדנה חמו. מפקח: רון פכטר. רכזת: נירה קורש. מדריכה:  -", קרתבראשיתמחוז חיפה: "

                                                                                                                                           דלסר.נאוה 
", ירושלים. מנהלת: שרונה שם טוב. מפקחת: אסתר קיזלשטיין. רכזת:  חומת שמואלמחוז מנח"י "

                                                               דוד. ספרנית: הילה שחר.-נאוה שלמה. מדריכה: נתנאלה בן
", עלי. מנהל: אורן סיטבון. מפקח: יוסי שינובר. רכזת: תהילה הלוי.  מעיין חייםמחוז ירושלים: "

                                                                                           מדריכה: שרן הלוי. ספרנית: בושמת סלה.
", צפת. מנהלת: מיכל דמארי. מפקח: מיכאל בונן. רכזת: זיוה אלגלי. מדריכה:  בירבמחוז צפון: "

                                                                                                                                              יסכה דקל.
", פתח תקווה. מנהלת: לאה אילון. מפקחת: דלילה כהן. רכזת: דבורי  אורי אורבךאביב: "-מחוז תל

                                                                            פרידמן. מדריכה: סיגל אלגזי. ספרנית: יונית שטיין.
אשל"צ. מנהלת: רויטל נהמי. מפקחת: רחלי ויסברד. רכזת: אפרת מנשה.  ", רישורוןמחוז מרכז: "

"חמ"ד אקולוגי הרמבב"ם", אשקלון. מנהל: יצחק בריגה. מפקחת: אביה ורטנשלג.  מחוז דרום: 
 רכזת: רויטל בן שימול. מדריכה: עדי לנדאו.

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 החינוך הדתי מינהל
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 קוראים למיליון
על כמות הספרים שקראו תלמידי  אתרלא לשכוח לדווח ב

 בית ספר, התחלנו את המחצית השניה של המיזם.

https://www.youtube.com/watch?v=ccAGLISOh_0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ccAGLISOh_0&feature=youtu.be
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/

