
 מטרת אנשי בבל הייתה:. פרשת נח עוסקת בשני סיפורים עיקריים: המבול ומגדל בבל
ֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהָבה ִנְלְבָנה ְלֵבִנים ְוִנְשְרָפה ִלְשֵרָפה ַוְתִהי ָלֶהם ַהְלֵבָנה ְלָאֶבן ְוַהֵחָמר   "ַוי

ֹּאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה .ָהָיה ָלֶהם ַלחֶֹּמר ֹּאׁשֹו ַבָשַמִים, ְוַנֲעֶשה-ַוי ָנפּוץ, ֶפן ָלנּו, ֵׁשם: -ָלנּו ִעיר, ּוִמְגָדל ְור
 ד'( -)בראשית י"א, ג' "ָהָאֶרץ-ְפֵני ָכל-ַעל

 ֶפן מילת קישור:

 משמעות מילת הקישור 
שייכת למילות המטרה. אנשי בבל בונים מגדל שראשו בשמיים לפרסום  פןמילת הקישור 

 שמם במטרה שיופץ בכל הארץ.  
מילות קישור נוספות השייכות למילות המטרה ומתאימות לתוכן הפסוק הן:  על מנת, 

 במטרה ש..., כדי ש... 
 

 מה הקשר? 
, מקשרת בין מעשה בניית המגדל בטכנולוגיה חדשה של חמר ואבן )פסוק ג'(  פןמילת הקישור 

לבין המטרה לפאר את עצמם בכל הארץ )פסוק ד'(. היכולת הטכנית הופכת אצלם מאמצעי 
למטרה. פרופ' נחמה ליבוביץ כותבת, כי בכל דור יש מגדל בבל. בכל דור גם יש סכנה של 

שיעבוד לטכנולוגיה העכשווית "האדם מנצל את החכמה שנתן לו האלוקים כדי לעשות לעצמו 
אלוהים מכל מיני סוגים.". השיעבוד והסגידה לטכנולוגיה עדיין קיימת בימינו. )מעובד מתוך 

 "הסטטוס היהודי"/סיוון רהב מאיר(. 

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 נח - 4 -גשר לקשר        

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 השתלמויות מקוונות
נותרו מקומות בהשתלמויות המקוונות בנושא 

ד ושל המזכירות “החינוך הלשוני של החמ
 ב פרטים וקישורים להרשמה.“הפדגוגית. רצ

 “עופרים”ל בדרך “הוראה אודות הרב גורן זצ -מפגש וירטואלי לרכזות שפה 
נרגשות לפתוח את ההרשמה למפגש הווירטואלי לרכזות שפה בנושא דמותו של הרב גורן זצ"ל 

ד “תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ“, מרוץ הצבי”בדרך "עופרים".  מפגש זה יפתח את 
 לשנה זו.

 .61:11,בשעה  6132בנובמבר  31המפגש יתקיים אי"ה ביום ראשון, י"ב במרחשוון תשע"ז, 
 . מחכות לך!בטופס המקווןההשתתפות מותנית בהרשמה 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 המילה האחרונה 
למורי העברית, שנרשמו לרשימת “ המילה האחרונה”בעוד כשבועיים יישלח הגיליון השני של 

התפוצה. רכזות יקרות, נא עודדו את מורי העברית להצטרף ולקבל עדכונים וחומרים חשובים 
 .בטופס המקווןל הפרטית שלהם. הרשמה “ישירות לתיבת הדוא

                                      שבוע העליות                                                                                                                  
. לרשימת יצירות ספרות בנושא, נא ללחוץ בחוזר מנכ"לפורסם  “ שבוע העליות”מידע אודות 

 . כאן. לרשימת טקסטים סיפוריים ומידעיים מספרי הלימוד, נא ללחוץ כאן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7yMvDprex-kjX4e5d96WjxfXdvNBLCI5AEbAuZnmy0SyOsQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwysZDOWHOkEMV23xGv8_DRRvRYxVuY8LbHo9_zGwgla6QQ/viewform
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-15/HodaotVmeyda/H-2016-1-9-15-1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/TokhniyetTalmidimOlim/aliot.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/yezirotlefinose.htm

