
 

פרשת נשא עוסקת בחיים היומיומיים במחנה, בין השאר באדם הנודר להיות נזיר. על הנדרש 
 מנזיר  עם סיום ימי נזירותו נאמר:

 

ִזיר " ר ִיֹדר זֹאת ּתֹוַרת ַהנָּ נֹו ַלה' ַעל ֲאשֶׁ ְרבָּ ר קָּ ר ִיֹדר ְכִפיַּתִשיג יָּדֹו;  ִנְזרֹו ִמְלַבד ֲאשֶׁ ן  ִנְדרֹו ֲאשֶׁ כֵּ
ה ַעל ּתֹוַרת ִנְזרו  )במדבר פרק ו פסוק כ"א(  ".ַיֲעשֶׁ

 

ְכִפי –מילת הקישור   
 

 משמעות מילת הקישור 
מילת הקישור כפי שייכת למילות האופן. מילה זו מסבירה באיזה אופן על הנזיר לסיים את 

ימי נזירותו. על קיום נדר הנזיר אומר הרמב"ן: "וכפי נדרו אשר ידור בקרבנות, בין עשיר בין 
עני כן יעשה על תורת נזרו, לרבות ולא למעט."  אם היה עשיר - הוא יכול להרבות קרבנות, 

אך כיוון שנדר - אסור לו להפחית מהקורבנות, אפילו אם היה עני.                                            
                                                                         מילה אחרת השייכת למילות האופן ומתאימה 

 לתוכן הפסוק היא: כמו
 

 מה הקשר? 
"ִאיׁש ִכי : הנדר נאמר על .היא נדר, אוסר על עצמו דברים הנזירות, בה האדם –נדרו"  כפי"

ֵצא ִמִפיו ַיֲעֶשה" )במדבר ָכל ַהיֹּ ָברֹו כְּ ֹּא ַיֵחל דְּ עוצמת פסוק זה מלמד על . (', ג'ל ,ִידֹּר ֶנֶדר לה' ... ל
היכולת שלנו לעמוד מאחורי זו  .צריך לקייםאתה  –מה שהתחייבת  .כוח הדיבור שיש לאדם

על האדם לקיים  :בדיבור נצרכת גם בחינוך הילדיםחז"ל מלמדים אותנו שהזהירות  .דברינו
 יגדל אף הוא להיות אדם העומד בדיבורו.כך  .את הבטחתו לבנו

 מהפרשה גשר למילת קשר

 אשנ - 31 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
                                                 מאיר-רהב סדרת הרצאות עם סיון – ".לדבר .לשאול "להקשיב.

 ו'.-מומלצת מאוד לתלמידי כיתות ה'הסדרה סדרת ההרצאות המוצלחת עלתה למרשתת. 
השתיים האחרות.                             תא נפרסם בהמשך .בשלב זה ניתן לצפות בשתי ההרצאות הראשונות

                                                                                                 איך מראיינים? - כל אדם הוא סיפור
 איך מדברים בפני קהל? -ר דיבור בציבו

 

 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                                                                  אתר "הצעה לספר"
" לזכרו הצעה לספרמחדשים את הפעילות באתר " הספר, אנו לקראת חודש הקריאה ושבוע

מנע יכדי לה. מתפרסמות המלצות על ספרים שכותבים תלמידים באתר .אורי אורבך ז"לשל 
מבחינת התוכן או מוסכמות  ,בו תלמידים מפרסמים המלצות שאינן כתובות כראוישממצב 

תלמידים )קוד: האת ההמלצות שכותבים בעצמן  לפרסם מתבקשותרכזות השפה  הכתיבה,
                             תלמידים הקוראים המלצות שכתבו אחרים מוזמנים להגיב לאחר הקריאה.                 (.  1234

                                                                       .ישלחו לבתי הספריש ,בין התלמידים יוגרלו פרסים
 ,"הצעה לספר" מורכבת משני חלקים. החלק הראשון כולל ציטוט של קטע מהספר שימו לב:

שלושה משפטים. החלק השני כולל את ההמלצה  בהיקף של לפחות ,לפי בחירת התלמיד/ה
לפעילות כיתתית מומלץ להקרין  (. י לקרוא את הספראהמילולית של התלמיד/ה )מדוע כד

כדי לדון עם  ,תלמידיםשל מבוגרים והמלצות של וכן מבחר  שר החינוךבכיתה את ברכתו של 
 התלמידים על מאפייני המלצה טובה.

 

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://www.youtube.com/watch?v=iDVKT__zObQ
https://www.youtube.com/watch?v=teWHUP8DuVE
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%9A-%D7%96%D7%9C/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%99%D7%93%D7%90%D7%95/

