
 

ווי להקים משכן וכל אשר בו. חלקים רבים של המשכן וכליו עשויים  יפרשת תרומה עוסקת בצ
 מעצי שיטים:

 

יָת ֶאת" ְשָכן, -ְוָעשִׂ ים, ַלמִׂ יםַהְקָרשִׂ טִׂ ים ,ֲעֵצי שִׂ  ט"ו(  , כ"ו, )שמות "ֹעְמדִׂ
 

ים - הסמיכות טִׂ  ֲעֵצי שִׂ
 

 משמעות הסמיכות  
ים בצירוף טִׂ ( מגדיר את הנסמך  שיטיםקיים יחס היכללות בין הנסמך לסומך. הסומך ) ֲעֵצי שִׂ

במקרה זה   .לסוגי עצים שונים היא מילה מכלילהעצי עצים ברבים( מבחינת השייכות.  - עצי)
קיימים חילוקי   ".הוא "עצי שיטיםה העיקרי של המשכן יחומר הבני. שיטה –הסוג הוא 

בעוד רש"י סובר שעצי השיטים הם עצי ארז, לדעת  . דעות בין המפרשים לגבי עצי השיטים
 . באזור מדבר סיני שצמחעצים של סוג  זהוהעצים הם עצי שיטים ו ,אבן עזרא

 

 מה הקשר?  
עצי   דבר אשר סייע בנשיאת הכלים במדבר. ,עקב היותו עץ קל במשקל עץ השיטה נבחר

מעניקים מעט צל באזורים מוכי שמש וחום. הם  הם ו השיטה נופם שטוח ופרוס לצדדים
מדרש רבה   מתאפיינים בגזע לא גבוה, עקום ומתפורר שאין לו לא יופי ולא הדר.

עץ סרק ולא עץ עושה פרי, כדי לחנך את האדם שאסור   ואשנלקח עץ השיטה שה מדגיש
 אתר צמח השדה( :)מתוך כן.ת כלי משילהשחית עץ פרי אפילו למטרה כל כך נעלה כמו עשי

 מהפרשה סמיכותגשר למילת 

 תרומה - 19 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 כתיבה לכיתה ב' מבדק

השנה מצטרף למבדק  לתלמידי כיתות ב'.  כתיבהלהערכת ההחדש הכלי השבוע פורסם 
ומטרתו לתת למורה   ,חלק זה הוא בעל אופי של תלקיט .כתיבה להערכת חלק חדשהקריאה 

תמונה רחבה ומעמיקה של התפתחות יכולת הכתיבה של תלמידים במשך שנת הלימודים  
, מצופה שהמורים יתנסו  שהיא השנה הראשונה להפעלה, בשנת הלימודים הנוכחית'. בכיתה ב

בהערכה של תוצר כתיבה אחד בלבד, כדי ללמוד את המאפיינים הייחודיים של הכלי, ולהכיר  
 .את המשימות ואת המחוון להערכה

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 רעיון למיליון
הפעלתם רעיון מוצלח לעידוד הקריאה להנאה? גם אנחנו רוצים ללמוד מכם. רצ"ב הנחיות  

 ור פוינט". נא לשלוח את התוצרים למנחה המחוזית.והמבוסס על שקופיות "פאלהכנת סרטון 

 אתר הסופרים הצעירים
חשוב מאוד   וץ הצבי" השתתפו מאות סיפורים!!!ריבתחרות "מ ישר כוח לצוותי ההוראה.י

ולפרסם אותם   ,להוקיר ולתת מקום גם לתלמידים שסיפוריהם לא זכו לייצג את בית הספר
   5678באתר "הסופרים הצעירים". קוד השליחה החדש הוא : 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Safa_Bet.htm

