
 

 

ספר במדבר, המתאר את המסע הגדול של עם ישראל לארץ ישראל, פותח בתיאור מבנה מחנה  
 ישראל במדבר:  

 
ד  ַיֲחנּו ְבֵני ִיְשָרֵאל: ִדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם ִאיׁש ַעל" גֶּ ל ִמנֶּ  ('ב', ב, )במדבר" .מֹוֵעד ַיֲחנּו ָסִביב ְלֹאהֶּ

 

   מנגד – מילת הקישור
 

המציין את תכונות   ,מביעה ניגוד ומילה ז .שייכת לקבוצת מילות הניגוד מנגד מילת הקישור 
  .הדגל, הצבע והאופי המיוחד לו פרטלכל  - בני ישראל חונים "איש על דגלו" .הדבר ההפוך

שהוא הזהות   ,אוהל מועד מלוכדים סביב מוקד אחד, –  ככללהם  ,השבטיםלמרות השוני בין 
    .סיון רהב מאיר( /הסטטוס היהודי :מעובד מתוך ) .המשותפת שמאחדת אותם כעם

 

 מילת קישור נוספת השייכת למילות הניגוד ומתאימה לתוכן הפסוק היא: מול.  
 

 מה הקשר?  
  מתואר סדר החנייה בפרשה .היא שבת פרשת במדבר  השבת שבין יום ירושלים וחג השבועות

גֶּד": המאחד אותם   ,לידי ביטוי  בירושלים האחדות עם ישראל בא . מֹוֵעד"-ָסִביב ְלֹאֶהל ִמנֶּ
. כך  לאחד סביבה את כל העם של ירושלים, עיר הקודש, אליה מופנות פנינו בתפילה. ביכולתה

אשר לדעת ה"שפת אמת" מרכזת את כולם מסביב לתכלית משותפת ומביאה   ,גם השבת
מהווה הכנה לקבלת התורה בחג השבועות   ,המשתקפת בשבת במדבר ,לאחדות. האחדות

   "כאיש אחד בלב אחד".

 מהפרשה גשר למילת קשר

 במדבר - 30 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 

 כיתה ה'ל -מיצבית 

כלי עזר   – המיצביתבאתר ראמ"ה פורסמה 
רמה  בב הפנימי ברמה כיתתית ו"למיפוי המיצ

 שכבתית.

 

 מאיר-עברית עם סיון רהבשיעור  –" ."להקשיב. לשאול. לדבר
ו'  -המיועדת לתלמידי כיתות ד' ,השבוע נפגשנו בחלק הראשון של סדרת ההרצאות המקוונות

 המפגש נחל הצלחה יוצאת דופן. מאיר. -בחמ"ד, בהנחיית סיון רהב
  ,יתקיים אי"ה החלק השני, 11:00, בשעה 2017במאי  29ד' בסיון תשע"ז,  ביום שני הקרוב,

שיעסוק בעמידה מול קהל ובהכנת דבר תורה. )ניתן להצטרף לחלק השני גם ללא האזנה לחלק  
 .  הטופס המקווןנא למלא את  -להרשמה  הראשון(. משך המפגש כארבעים דקות.

 

 מתוך התגובות שקיבלנו:
ללא כרטיסיות וללא הפעלות.   ,"סיון הוכיחה שגם הרצאות הן דרך למידה משמעותית-

 "!הילדים נהנו ורותקו לדבריה... מדהים
היא הציגה מספר טיפים ורעיונות שהשאירו    עברו חוויה מיוחדת מאוד... י"היום תלמידי-

 י... "יהמון חומר למחשבה אצל תלמיד
 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/SfatEmLekitaHei/Heb_5_2017_heb.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/SfatEmLekitaHei/Heb_5_2017_heb.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTpBLryU1gVxCkIjA-Zdb97JkOfKUWO5YvUYoQWNHL3Psng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTpBLryU1gVxCkIjA-Zdb97JkOfKUWO5YvUYoQWNHL3Psng/viewform

