
 :משה עולה להר ומרים ידיו לשמיים. פרשת בשלח מתארת את מלחמת ישראל בעמלק
  

ֵבִדים" ה כְּ חּו, ִויֵדי ֹמשֶׁ יהָּ -ַוִיקְּ לֶׁ ב עָּ יו ַוֵישֶׁ תָּ ן ַויִָּשימּו ַתחְּ בֶׁ יו; אֶׁ דָּ יָּ כּו בְּ מְּ חּור תָּ ַאֲהֹרן וְּ ד , וְּ חָּ ה אֶׁ ִמזֶׁ
ד חָּ ה אֶׁ יו , ּוִמזֶׁ ִהי יָּדָּ הַויְּ ש-ַעד, ֱאמּונָּ מֶׁ   (ב"י, ז"י, שמות) "בֹא ַהשָּ

  ֱאמּונָּה – המילה

שונות                                                                                                        מילה אחת ומשמעויות 
 ". ויהי משה ידיו באמונה פרושות לשמים בתפילה נאמנה ונכונה", מסור-מלשון נאמן: י"רש-
 .'משה האמין בעזרתו של ה, מלשון מאמין: בעל הטורים-
 .כמו דבר קיים בברית... שהיו ידיו עומדות וקיימות, מלשון אמנה: ן"רמב-
 אהרון וחור נשאו  ". ויהי אומן את הדסה"כמו שנאמר על מרדכי , מלשון אומן: אבן עזרא-
 .כמו אומן הנושא את התינוק, את ידיו של משה כל אחד  

, או שוברות מלחמה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה(: ח, ג, מסכת ראש השנה)ל "אמרו חז
ומשעבדין לבם לאביהם שבשמים , כל זמן שהיו ישראל מסתכלין כלפי מעלה, אלא לומר לך

והיו , ומסבירים שבמלחמה זו היו נתונים בניסיון קשה, היו מתגברים ואם לאו היו נופלים
                                                                                  .צריכים לסיוע של משה בתפלתו עליהם

 

   משמעות המילה בעברית של ימינו                                                                                                 
ה ן מציינות יושר "רוב המילים מן השורש אמ . ן"אמ והמילה אמת הן משורש המילה ֱאמּונָּ

  .וביטחון
ן ֱאמָּ ןוכך גם המילה הנרדפת , הוא מי שבוטחים בו נֶׁ ֵהימָּ  מְּ

נָּה  (מתוך האקדמיה ללשון עברית)הסכם וכתב התחייבות , ברית –ביסודה היא ֲאמָּ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

 משאל רחוב משעשע
ו בשבט שותלים "בט

? או נוטעים עצים
משעשע  משאל רחוב

 .ו בשבט"לט
, משמעות של מילים

תקינות , אוצר מילים
פירושי , ושם המספר

, ניבים ופתגמים

השלמת ניבים ואפילו 
 !הפיכת משפט לניב

יש גם דף פעילות 
 . לכיתה

 

“                                                                  סופרים הצעירים“אתר ה
רכזת בית . “הסופרים הצעירים”בהתרגשות רבה יוצא לדרך אתר 

י הקשת קוד “הספר יכולה להעלות סיפורים שנכתבו בבית הספר ע
לאחר השלמת . “שליחת סיפורים“הנחיות נוספות בלשונית . 4321

 .“תוכן הסיפור“את הסיפור עצמו ב“ להדביק”הפרטים יש 

 תאריך ידיעון

 בשלח-61-גשר לקשר
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 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

‘                                                                       ו-‘ה-‘מפגש ווירטואלי למורי עברית בכיתות ד
נקיים מפגש , בעקבות ההצלחה של המפגשים הקודמים ובקשות רבות

קידום כתיבה של טקסטים למטרות טיעון "ווירטואלי בנושא 
בשעה , 3142בפברואר  8, ו“ט בשבט תשע“כ, ביום שני, ה“אי "ושכנוע
 . בטופס המקווןהרשמה . 31:11

http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/0f75dc16-a5bc-4c59-9c32-ab45cdf6cbe0/#?page=content-1
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://docs.google.com/forms/d/1nU5LYuUIqk4O-WRJ79e2vTtUghzJyLbz_mBWek5-bZQ/viewform

