
 

נים החוצה. ההוראה   - הפרשה עוסקת בפירוט הוראות בניית המשכן בסדר מסוים מן הפְּ
 השלישית היא תיאור הפרוכת המבדילה בין הקודש לקודש הקודשים:

 

ַהָפֹרֶכת ַתַחת ַהְקָרִסים ְוֵהֵבאָת ָשָמה ִמֵבית ַלָפֹרֶכת ֵאת ֲארֹון ָהֵעדּות; ְוִהְבִדיָלה   ְוָנַתָתה ֶאת "
ָדִשים ֵביןַהֹקֶדש ּו ֵביןַהָפֹרֶכת ָלֶכם   ל"ג(, כ"ו, )שמות ".ֹקֶדש ַהקֳּ

 

 ֵבין מילת היחס
 

 משמעות מילת היחס  
היא מבהירה כי הפרוכת נמצאת במקום שבו היא   .מציינת יחס של מקום ֵבין מילת היחס

  ֵבין שאליו נכנס רק הכהן הגדול. נטיית המילה ,מבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים
יִני ) ה מעורבת: לנטיית היחידיהנטי ןשבה ,המיוחדות שייכת לקבוצת נטיות היחס ָך   ,בֵּ ינְּ בֵּ

יֶכםוכו'( ולנטיית הרבים ) ינֵּ ינּו, בֵּ ינֵּ  ֵביָנם,בגוף שלישי רבים ורבות גם הנטייה  פתנוס וכו'( בֵּ
יָנן   ן,-ביניכם בינינו, יש לכתוב  .קיימות שגיאות נפוצות בכתיבה בגוף ראשון ושנילכן . בֵּ

   )מתוך האקדמיה ללשון עברית( .יו"ד לפני הכינויים ולא ביננו, בינכם - ן-ביניהם
 

 מה הקשר?
יש דרגות לקודש ויש דרגות לקודש  . בהבדלה בין הקודש וקודש הקודשים יש דרגות

ין  המציאות מורכבת ויש להבדיל ב .המציאות היא לא רק טוב ורע, טמא וטהור  .הקודשים
ברוע יש דרגות של כיעור וריחוק ובדרגות הטוב אפשר לעלות מעלה ומעלה.   .דרגות שונות

הבדלה מנין?" )ירושלמי ברכות ה, ב(    - "אם אין דעת :להבדיל חז"ל מגדירים דעה כיכולת
  להבדיל בין רמות ודרגות שונותכדי וגם  ,צריך דעת בחיים כדי לדעת להבדיל בין טוב לרע

 סיון רהב מאיר( - הסטטוס היהודי . )מעובד מתוךהטוב והרע בתוך
 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 התרומ - 19 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 סרטון ליום המשפחה

מהי צורת הרבים של "חמות"   ?מה ההבדל בין "אבא" ובין "אב" היום:ליום המשפחה שחל 
הדר לוי בשעשועון בנושא יום המשפחה והשפה   הקומיקאית ?י-ו-ה-ומה הקשר בין אותיות א

 .כאן לצפייה בסרטון לחצו העברית. ויש גם חבר טלפוני!
 

 ,םשלכ
 יעל נדלר

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

 חודש אדר - הגביע הנודד
                          ערכת משחקים בדרך אליכם.תעודות וברכות לבתי הספר שזכו בגביע הנודד לחודש אדר. 
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 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://lo.cet.ac.il/player/?document=ea87280e-4db0-43e2-bb8b-f591bab397b5&language=he&sitekey=ebaghigh

