
 

  החמישי בריעל הד .במעמד הר סיני ובמתן עשרת הדברות ,בין השאר ,פרשת יתרו עוסקת
 "זכור את יום השבת לקדשו" מוסיף הכתוב:

 
ת" שֶׁ ֵֽׁ י ש  ִּ֣ ת כ  ה ה' אֶׁ י֩ם ָעָשָׂ֨ ת ָימ  ם ְואֶׁ י  ת ַהָשַמִּ֣ ץ אֶׁ רֶׁ ת ָהָאָ֗ ר ָכל ַהָי֙ם ְואֶׁ י   ֲאשֶׁ ִ֑ יע  ֹום ַהְשב  ם ַוָיַָּ֖נח ַביִּ֣ ָבָּ֔

ן-ַעל ְך  כ ָ֗ ַרַ֧ הּו ה'ב  ֵֽׁ ְַֽיַקְדש  ת ַוֵֽׁ ת ֥יֹום ַהַשָבָּ֖  י'(, כ', )שמות "אֶׁ
 

 על כן – מילת קישור
 

 משמעות מילת הקישור: 
היא מסבירה כי כתוצאה מכך שהקב"ה   .שייכת לקבוצת מילות התוצאהעל כן מילת הקישור 

אותו   ותביום זה מעלות המייחד ותת העולם ונח ביום השביעי קיימסיים את מלאכת בריא
                                                                                                                 יום מבורך, יום קדוש וחז"ל הוסיפו )בתפילה( יום מנוחה.           :את מהותו ותויוצר

מתאימות לתוכן הפסוק הן: לפיכך, משום  המילות קישור נוספות השייכות למילות התוצאה ו
 .כך ועוד

 
 מה הקשר?

מבהיר כי ברכת היום   ,."..ברך על כן ...וינחמילת הקישור  "על ידי  נוצרהקשר בין המשפטים 
מפני שביום זה הופסקה כל מלאכה בעולם   ,של יום השבת המנוחההשביעי קשורה עם 

                                                                                                    )דעת סופרים על התורה( את היום הזה ולקדשו. לברךאפשר היה והחומרי 
הוא במרכז. הוא העיקר. הוא אינו אחד  מנוחתה וקדושתה, מחזירה לאדם את כבודו.  ,השבת

כל אלה כאילו אינם   -' ו הם הכול. העבודה, החובות, וכדומאלפי עובדים. האדם ומשפחת
 .)עפ"י אתר דעת(אחד  קיימים יום 

 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 יתרו - 18 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 שילוב מיומנויות שפה בהוראת תורה

בפרשת השבוע בני ישראל מקבלים את התורה. בהקשר של לימודי העברית אנו מקדמים את  
יכולת הילדים להבין את הפסוקים שהם לומדים. באתר תכנית הלימודים של החינוך הלשוני  

ן:אורית רוזנמ שהכינהישנן שתי מצגות חשובות ומומלצות ללמידה   

הנושאים המופיעים במצגת:   - היסודי הוראת לשון המקרא בשיעורי תנ"ך בבית הספר
תקופות בחיי הלשון העברית, מאפייני לשון המקרא, השתמעויות להוראה, השתמרות  

 לשון המקרא בשירי זמר, סדנה דידקטית.
הם  במצגת ישנה התייחסות לשניים מהתפקידים של טעמי המקרא:  - עמי המקראט

מהווים סימני פיסוק )או  והם  מילה )מלעיל או מלרע(במקום ההטעמה  מציינים את
 חלוקה( של הפסוק.

 בחמ"ד ניתן ללמוד על שני נושאים מרכזיים: היחידה לחינוך לשוניבאתר 

הקריאה בתנ"ך ובתפילה 
 הכנת דבר תורה לפרשת השבוע - הפרשהמסע אל 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/LashonTanach/lasonvetanach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/LashonTanach/lasonvetanach.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/TechnimChomreiLemida/pnimi.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/TechnimChomreiLemida/pnimi.htm

