
 :                              הראשון הוא דיני עבד עברי, בפרשה מפורטים חוקים העוסקים במצוות שבין אדם לחברו

נָׁם" י חִּ ְפשִּ א ַלחָׁ ת יֵׁצֵׁ עִּ ים ַיֲעֹבד ּוַבְשבִּ נִּ ש שָׁ י שֵׁ ְברִּ ְקֶנה ֶעֶבד עִּ י תִּ ם : כִּ ם  ְבַגּפֹֹואִּ א אִּ יָׁבֹא ְבַגּפֹֹו יֵׁצֵׁ
ּמו ְשּתֹֹו עִּ ה אִּ ה הּוא ְויְָׁצאָׁ שָׁ   (            'ג-'ב, א"כ, שמות) "ַבַעל אִּ

 

 ְבַגּפֹֹו – המילה
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 .שבא רק עם הלבוש שעליו, לבושו-כנף בגדו, בארמית כנף, (י"רש) גפאמלשון . 1
 .אין אדם אחר שתלוי בו -"שאין גוף אחר תלוי על גבו" ,(אבן עזרא) גוףמלשון . 2
 .ישאר כמות שהוא יחידי עד יציאתו לחפשי, (אור החיים)ידי יח, לבדו. 3
בראשי  -אם בראשי אברים נכנס: "רבי עקיבא אומר ,(מדרש מכילתא)אבר  – גףמלשון . 4

 .העבד יוצא מבית אדונו ללא נזקים באברי גופו ".אברים יצא

 

היא להפוך , וביניהם האיסור להמעיט מכבודו של העבד, מטרת החוקים החברתיים בפרשה
 (  ו“מצווה ס, ספר החינוך" )מלומדים ומורגלים במידת החסד והרחמים"ל, את הבריות

 

 המילה בעברית של ימינו 
   .בגפובכל יום אני מבקר את שכני הקשיש הגר : לדוגמא. לבדו – בגפו

 . גפיים: ברבים, (רגל, יד)אבר  – גף

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

הסופרים הצעירים               
מאות סיפורים הגיעו  

לפרסום באתר  
. הסופרים הצעירים

, עקב העומס הרב
יתכן ויהיו עיכובים 

בין זמן שליחת 
הסיפורים לבין  

הופעת הסיפור בפועל  
לאור ההצלחה . באתר

האתר נשאר , הגדולה
. פעיל לאורך השנה

בעתיד ניזום פעילויות  
 .                            נוספות

המילה האחרונה                                                                              
מורים  077ליותר מ “ המילה האחרונה”השבוע נשלח הגיליון השני של 

המעוניינים . ‘עד ו‘ הגיליון כלל מבחר חומרי הוראה לכיתות א. לעברית
 .מקווןלהירשם לרשימת התפוצה מוזמנים למלא את הטופס ה

 תאריך ידיעון

 משפטים-81-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

דיבור בציבור                                                                          -באופן יסודי
הנושא . של האגף לחינוך יסודי 'באופן יסודי' 2ב גיליון מספר "מצ

 . 'דיבור בציבור' תכנית -בו עוסק הגיליון הוא המרכזי

 מחקר הפירלס הבינלאומי
בעוד כשלושה חודשים יערך בארץ המחקר הבינלאומי באוריינות 

ניתן להתרשם  ה“ראמבאתר .  ‘קריאה בקרב תלמידי כיתות ד
 .מטקסטים ושאלות לדוגמא

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/
https://docs.google.com/forms/d/1uB4bjj_2Kkd7W2A-w5jG-GE9aCEuoVVa7DKIXmVZALE/viewform?c=0&w=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PIRLS_Dugma.htm





