
תצא, ממשיכה בפירוט החוקים והכללים הניתנים לעם ישראל לקראת כניסתו לארץ. -פרשת כי
 בין החוקים הרבים מופיע גם החוק הבא:

יָת: ָעשִּ ֹמר וְׂ שְׂ ָפֶתיָך, תִּ ֲאֶשר  "מֹוָצא שְׂ יך" כַּ פִּ ָת, בְׂ רְׂ בַּ ָדָבה, ֲאֶשר דִּ יהָוה ֱאֹלֶהיָך, נְׂ ָת לַּ רְׂ )דברים,   ָנדַּ
 כ"ג, כ"ד(

ֲאֶשר מילת קישור:   כַּ

 משמעות מילת הקישור 
השייכת למילות האופן )תיאור(.  מוצא פה  כפי ש..  -מקבילה למילת הקישור  –כאשר המילה 

יש לקיים נדר היוצא מהפה. מילות קישור נוספות השייכות למילות האופן כפי שיש לקיים 
 ומתאימות לתוכן הפסוק הן: כפי ש.. באופן ש... בדרך ש...  בצורה ש..                          

 
 מה הקשר? 

כללית על כל מה שמוציא אדם מפיו בתוכן  ההוראה "מוצא שפתיך תשמור.." היא אזהרה
נדר הוא נדבה לא חובה, אך אם נדר חייב ובצורה, במהות ובסגנון, כמוהו כנודר נדר )השל"ה(. 

לכן נוהגים לומר על ההבטחות שאנחנו מבטיחים "בלי נדר". לפי הרמב"ן טעם המצווה לקיים. 
 שאדם יהיה אחראי על מוצא פיו. )מתוך אתר קהילת לומדי תנ"ך בחמ"ד( -

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 כי תצא-2-גשר לקשר       

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ו “השתלמויות בחינוך הלשוני בתשע
ד בחינוך הלשוני, שנשלחו בשבוע “בהמשך למידע אודות ההשתלמויות המקוונות של החמ

 ב מידע על השתלמויות מקוונות של המזכירות הפדגוגית בתחום החינוך הלשוני.“שעבר, רצ

 ‘מבדק חדש בכיתה ב
ב מידע ראשוני אודות מבדק חדש בעברית בכיתות “רצ

ה אחרי החגים. נא עקבו “כנסים למורות ייערכו בעז‘. ב
 אחר הפרסומים במחוזות.

 הערכה בתחום העברית
, יש לבנות את תכנית ההוראה בעברית בהתאם 6102מחודש מאי  ל“לחוזר מנכבהתאם 

לממצאי מיפוי ההישגים מסוף השנה שעברה. אין צורך לערוך מבחנים לכלל התלמידים 
 ב כמפורט. “בתחילת שנת הלימודים. את התלמידים המתקשים יש לבדוק בעזרת ערכת מעק

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 ‘ מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א
האגף לחינוך יסודי הפיץ בסוף שנת הלימודים הקודמת את ערכת המבדק של כיתה א' לבתי 

  להעביר את שתי משימות המבדק הראשונות. אוקטובר יש–הספר. במהלך החודשים ספטמבר
מדריך למורה, חוברת הנחיות  :נא לבדוק בבתי הספר את הימצאות ערכת המבדק על כל חלקיה

כמספר התלמידים, חוברות  01 - 9, חוברות משימות 8 - 0להעברת המשימות, חוברת משימות 
 .'תיעוד כמספר התלמידים, ספרון 'סיפור הנעליים

 16-9213669אם חסרות חוברות, יש לפנות אל מזכירת האגף לחינוך יסודי, שוש, טל': 
  16-9216029או בפקס: 

 .בפקס יש לציין: שם ביה"ס, סמל מוסד, כתובת, טלפון, אילו חוברות חסרות ומספר העותקים
 ‘(חלק ב‘, חלק אאון אודות המבדק )-ר עמליה בר“מומלץ לצפות בהרצאה של ד* 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2016-9-2-3-1-54.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RiCPW9mjjy8
https://www.youtube.com/watch?v=y279_nseGFw

