
 .י משה"מסופר על מעשה העגל ושבירת לוחות הברית ע" כי תשא"בפרשת 
 .תחילת הפרשה עוסקת במצוות מחצית השקל ובהוראות נוספות הקשורות למשכן

 
י " אכִּ שָּׂ ֵני-ֶאת תִּ ֵאל-רֹאׁש בְּ רָּׂ שְּ ֻקֵדיֶהם, יִּ פְּ ה, לִּ ׁשֹו ַליהוָּׂ יׁש ֹכֶפר ַנפְּ נּו אִּ תְּ נָּׂ  (ב"י', ל, שמות) ..."וְּ
 

א – המילה שָּׂ  תִּ
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 משה נצטווה לזקוף את קומתם הרוחנית של ישראל אחר  ,הרמת ראש  - נשיאת ראשמלשון . 1
 (.ו, מדרש תנחומא)מעשה העגל      

 הוא הנושה המבקש לגבות מישראל את חובם כלפיו אחרי חטא העגל      ' ה, נושה  -תשהמלשון . 2
 (.שמות רבה פרשה לט)ולחזור בתשובה      

בזכות . משום שעיקר מטרת מחצית השקל היא שישראל יתנו צדקה, "כי תספור"ולא “ כי תשא"נאמר 
צדקה תרומם : "כפי שנאמר, ישראל יכולים להרים את ראשם מן הבושה של חטא העגל, מצוות הצדקה

 ( ד"משלי י) "גוי

                המילה בעברית של ימינו                                                                                                        
א שָּׂ  (מילוג) .“השר נשא נאום חשוב" ,“אמר". 3 התחתן. 2הרים , החזיק, סחב. 1גוף שני עתיד , ָנָשא - תִּ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

                     הגביע הנודד                                                                                                                  
ישר . הגביעים במחוזות מחדשים את הנדידה בין בתי הספר המצטיינים בפעילות לקידום השפה העברית

.                                                                                                         ‘כוח לבתי הספר הנבחרים לחודש אדר ב
אורלי : מדריכה. חגית שגיא: רכזת. רון פכטר: מפקח. רוית ויינברג: מנהלת. מנשה. א.מ, “נטעים“-חיפה

                       .                                                                                                                            אמיתי
לירון : רכזת ומדריכה. אסתר קיזלשטיין: מפקחת. רבקה בוזגלו: מנהלת. ירושלים, “עמיטל“-י“מנח

                    .                                                                                                                            שלבלב
מרינה : מדריכה. לינדה לוי: רכזת. ורד ליבי: מפקחת. אליהו טויל: מנהל. שמש-בית, “לוין“-ירושלים

 .                                                                                                              דניאל

חגית : מדריכה. יעל יוספי: רכזת. שלום אדרי: מפקח. ליאת בוזגלו: מנהלת. כרמיאל, “מוריה“-צפון
                                           .                                                                                                                            דנינו
רחל : מדריכה. בת חן פרנקל: רכזת. גילה מסד: מפקחת. גילה ערוסי: מנהלת. רמלה, “אריאל“-מרכז

                                            .                                                                                                                            שר
תמי סבג : מדריכה. שרה הבר: רכזת. מיכאל פיקאר: מפקח. נחמה סגל: מנהלת. אשדוד, “ד“חב“-דרום
                                             .                                                                                                                            שושן

: מדריכה. ברוריה בריימן: רכזת. דלילה כהן: מפקחת. רוית זר: מנהלת. פתח תקווה, “נצח“-תל אביב
 מיכל דייקן

 תאריך ידיעון

 כי תשא-12-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
מפקחת על החינוך הלשוני 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ‘ו-‘כיתות ה-רשות היחיד ורשות הרבים

רשות היחיד  . יחידת הוראה חדשה פורסמה באתר תכנית הלימודים
 .‘ו-‘מתוך המעגל השני לכיתות ה ורשות הרבים

https://milog.co.il/%D7%A0%D7%A9%D7%90/e_533/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/rashutharabim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/rashutharabim.htm

