
 :הפרשה פותחת בפניית משה אל פרעה לפני מכת הארבה
 

רּוְך ה" ֹּאֶמר ִיְתרֹו בָּ ם ִמַתַחת ַיד ' ַוי עָּ ֲאֶשר ִהִציל ֶאְתֶכם ִמַיד ִמְצַרִים ּוִמַיד ַפְרעֹּה ֲאֶשר ִהִציל ֶאת הָּ
ִים דֹול ה. ִמְצרָּ ַדְעִתי ִכי גָּ ה יָּ ר ֲאֶשר' ַעתָּ בָּ ֱאֹלִהים ִכי ַבדָּ ל הָּ דּו ִמכָּ  (א"י-'י, ח"י, שמות) "ֲעֵליֶהם זָּ

 

דּו – המילה   זָּ
 

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
 .עשו מעשי רשע. הרשיעו-ברבים זדו, (י“רש)רשע -"זד"מלשון . 1
המצרים רצו להטביע את ישראל -"אשר בשלו בה נתבשלו(. "י“רש)תבשיל -"נזיד"מלשון . 2

 .ביאור סופם שטבעו בים סוף
 (. אבן עזרא)רעה  בכוונה -"זדון"מלשון . 3

 
כי '': מגיע למסקנה, יתרו שעבד עבודה זרה. סיפורו של יתרו  מהווה הקדמה ראויה למתן תורה

ויש שמסבירים , ו בשבט"פרשת יתרו חלה בכל שנה תמיד בסמיכות לט'' מכל האלוהים' גדול ה
 (7אתר ערוץ ).גם עם ישראל מתחדש בקבלת התורה בסיני, שלאחר שהטבע מתחדש

 
 המילה בעברית של ימינו 

דֹון .  ַרע ֵלב,  איש ָרָשע – זד ימֹות, ְבֹתם ֵלב - בלי כוונת זדון.  כוונה רעה -זָּ ְתמִּ  .בִּ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

ו “תשע-הגביע הנודד
 הבהרה

בתי ספר מוזמנים 
להגיש מועמדות 

בגביע ”ה ‘לזכיי
למנחות “ הנודד

המחוזיות עד ראש 
.  ‘חודש אדר א

יתחיל " גביע הנודד"ה
לנדוד במחוזות בראש 

 . ה“אי‘ חודש אדר ב

 .ב“פרטים ברצ

 “הסופרים הצעירים”אתר 
רכזת השפה יכולה . החדש החל לפעול“ הסופרים הצעירים”האתר 

יש להקיש קוד . “שליחת סיפורים“לשלוח סיפורים לפרסום בלשונית 
לתמיכה ניתן לפנות . שעות 21הסיפורים יתפרסמו באתר תוך . 1231

 .  “צור קשר”בלשונית 

 תאריך ידיעון

 יתרו-71-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

                                                                 הרצאות להעשרה 
יש מגוון של , של החינוך הלשוני תכנית הלימודיםבאתר 

 .   הרצאות להרחבת הידע האישי בתחום הוראת השפה

קו הגמר                                                                       -“מרוץ הצבי”
, ד"תחרות הכתיבה של ילדי החמ-"מרוץ הצבי"תאריך סיום -תזכורת
הסיפורים   את שני. 2112בפברואר  3, ו"ד בשבט תשע"כ... מתקרב

ד ואחד למסלול "אחד למסלול הדמויות השנתיות של החמ)הנבחרים 
 . יש לשלוח למנחה המחוזית( נושא חופשי

מסלולים ספרותיים                                                                              
ניתן ללמוד על מודל ייחודי “ מפגשים עם טקסטים”במדריך למורה 

המודל מאפשר למידה . “מסלולים ספרותיים”להוראת יצירות ספרות 
 . חווייתית ומשמעותית וניתן ליישם אותו על יצירות ספרות שונות

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/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/Harchavot/harzaot.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/MifgashimText.pdf





