
 

קורות בני   מתואריםלאחר מכן  .הפרשה נפתחת במצוות פרה אדומה והלכות טומאת המת
 אהרן ועונשם:  ו חטא משה, מצוין בין השאר. ישראל במדבר סיני

הּו יָּדֹו ַוַיְך ֶאת ַויֶָּרם ֹמֶשה ֶאת"  ַמטֵּ ִים; ... ַהֶסַלע בְּ ֶאל ֶאל ַויֹאֶמר ה'  ַפֲעמָּ   לֹא ַיַען ַאֲהֹרן ֹמֶשה וְּ
ֶתם ִבי ל ֶהֱאַמנְּ אֵּ רָּ י ִישְּ נֵּ י בְּ ינֵּ עֵּ ִני לְּ ִדישֵּ ַהקְּ ן, לְּ כֵּ ִביאּו ֶאת לָּ ל ַהֶזה לֹא תָּ הָּ אָּ  ֶאל  ַהקָּ ַתִתי   ֲאֶשר ֶרץהָּ נָּ

ֶהם  י"ב(  -י"א ,כ' ,)במדבר "לָּ
 ַיַען – מילת הקישור

 משמעות מילת הקישור:
כבד שהטיל  היא מנמקת את הסיבה לעונש ה .שייכת לקבוצת מילות הסיבה יעןמילת הקישור 

שפירושו: זה המעשה )הכאת   יעןאבן עזרא: "נאמר כאן לשון כותב הקב"ה  על משה ואהרן. 
  .                                                        ויעיד שלא האמנתם בי" יענההסלע במקום לדבר אליו( 

 מילות קישור נוספות המתאימות לתוכן הפסוק הן: כי, הואיל ו.., משום ש.. ועוד.
 

 מה הקשר?
"בעבור    :לידי ביטוי  בדיבור הנלווה למעשהאשר בא , מאשים את משה ואהרן בחוסר אמונה ה'

מאופיין   ספר במדבר .שאמר לישראל שמעו נא המורים" ולא דיבר אל הסלע )אבן עזרא(
לא בחטאי דיבור מסוגים  מ( ובדיבורים רבים )אפילו בשמו של הספר נרמזת המילה "מדבר"

משה מקבל אל מול הסלע הזדמנות להראות  . שונים: מחלוקות, לשון הרע, בכיות חינם ועוד
חומרת   .מנצל אותהלכלל ישראל את הצד החיובי של הדיבור, דיבור לשם שמים, אך אינו 

העונש רוצה להזהיר אותנו מפני המשברים הגדולים היכולים לעבור על הפרט ועל הכלל אם  
 לא ישמרו על קדושת השפתיים.  

   ר נוי(משה ה -)מעובד מתוך אתר הניווט בתנ"ך.

 מהפרשה גשר למילת קשר

 חקת - 35 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

אנו רוצות להודות   ,רגע לפני שיוצאים לחופשה
לכל הרכזות על עבודה אינטנסיבית ומקצועית.  
צוות היחידה לחנוך לשוני בחמ"ד מאחל לכן  

 קיץ בריא ושמח.  

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                                   תכניתב םהודעה למשתתפי -ספריית פיג'מה 
מהמחנכות שהשתתפו בתכנית על דרכי   משובחשוב לנו לקבל  ,סיום שנת הלימודים עם

ספרך, נא  -התכנית פעלה בביתעת התכנית והמלצות להמשך. במידה שהשפעל ההפעלה, 
 ב'.  -כות כיתות א'נלמח הקישורי את העביר

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

                                                                מושב החינוך הלשוני בכנס מנהיגי חינוך - מה הסיפור שלך?
(, בבנייני  10.7.17לכנס מנהיגי חינוך, שיתקיים אי"ה בט"ז בתמוז תשע"ז ) ההרשמה נמשכת 

האומה בירושלים. להשתתפות במושב החינוך הלשוני יש לסמן באפשרויות "תפקיד" את  
 ".יסודי - האפשרות "מורה לחינוך לשוני

 בתכנית:   
                          אהרון רזאל - הסיפורים מאחורי השירים*    

                                                   מאיר-סיון רהב -"לשמוע, לשאול, לדבר"   תכניתההשקת *    
 חן מילר - יש ילד שכן ,אין ילד שלא*    
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