
תחילת שליחותו של , פרשת שמות עוסקת בשעבוד מצרים ובמינויו של משה כגואל עם ישראל
 . אליו בסנה' משה בהתגלות ה

ָליו" ָרא ַמְלַאְך ְיהָוה אֵּ ׁש-ְבַלַבת, ַויֵּ ׁש, ַוַיְרא; ִמּתֹוְך ַהְסֶנה אֵּ ר ָבאֵּ ה ַהְסֶנה בֹּעֵּ יֶננּו , ְוַהְסֶנה, ְוִהנֵּ אֵּ
 ('ב', ג, שמות" )ֻאָכל

 
 לבה -המילה 

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
 . בשלהבת אש ,להבהמלשון –י "רש. 1
 (.'בוער לה" )ליבי ער"מסמל את ליבם של ישראל , לבמלשון  -שפת אמת. 2
לא רק שאיננו נשרף אלא החל ללבלב ולהצמיח , קוץ יבש, הסנה, לבלובמלשון  –מכילתא . 3

 . עלים
,  דווקא בעת חולשתם ושפלותם.  ה לעמו ישראל"היא הביטוי לאש האהבה של הקב  לבת האש

)עמו אנוכי בצרה" ה דווקא בסנה השפל שכולו קוצים ולא "לכן מתגלה הקב(  טו,  תהילים צא" 
 (הרב יהושע שפירא), (ד"מדרש תנחומא שמות י)באילן גדול 

 
 המילה בעברית של ימינו 

 .החלק המהותי ביותר העיקר  .2מרכז  ; החלק הפנימי ביותר. 1 -  ִלַבה

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

‘                                                         ה-‘מפגש  ווירטואלי למורי כיתות ד
יתקיים  21:31בשעה , 2112בינואר  3, ו“ב בטבת תשע“כ, ביום ראשון

ה מפגש ווירטואלי בנושא קידום הבנת הנקרא  למורים המלמדים “אי
 .המקווןלהרשמה  נא למלא פרטים בטופס . ‘ה-‘עברית בכיתות ד

 תאריך ידיעון

 שמות-31-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 הרצאה בשידור חי עם נאוה מקמל עתיר-“מתחילים סיפור”
הסופרת נאוה מקמל עתיר פותחת שער לעולם הכתיבה ומגלה סודות 

בתום המפגש יהיו בידי התלמידים כלים ראשוניים . מחדר העבודה
ולהשתתף בתחרות כתיבת , בהם יוכלו להיעזר לכתיבת הסיפור שלהם

ה “ההרצאה תתקיים אי". מרוץ הצבי"ד "הסיפורים של ילדי החמ
תלמדי . 11:11בשעה  2112בינואר  13, ו"בשבט תשע' ג, ביום רביעי

 .בטופס המקווןההרשמה . מוזמנים להשתתף בשמחה‘ ו-‘כיתות ד

                                              גשר לקשר למורים לעברית                                                                        -“המילה האחרונה”
הושק ערוץ הקשר למורים , לרגל יום השפה העברית

.  “המילה האחרונה” -לעברית שנרשמו לרשימת התפוצה
נשלח חומרים או רעיונות להעשרת הוראת , מידי חודש

נא למלא  , להצטרפות. העברית לשכבות הגיל השונות
 .המקווןפרטים בטופס 

 יום הלשון העברית    
אתם מוזמנים 

לצפות עם  
התלמידים במפגש  

של האקדמיה  מקוון
...                         ללשון העברית וגם

המילה ”מיזם 
על ”באתר “ האהובה

  סרטון... וגם“ הגובה
( ירעם נתניהו)

 .  בפעילותהמלווה 

 חג עברית שמח                                                                                                            

https://docs.google.com/forms/d/19dXwLmcI5e1WXtl0N3g6RyvG3J6_Nt3Z2zrZUVhuTsk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/13_0hqwENBRLaDCDZBeKwWIxoMAtPcTG6C8pxr3ReYXA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1uB4bjj_2Kkd7W2A-w5jG-GE9aCEuoVVa7DKIXmVZALE/viewform?c=0&w=1
https://www.youtube.com/watch?v=ZOkAlqWB6W0
http://kids.gov.il/national/ivrit/
http://kids.gov.il/national/ivrit/
https://www.youtube.com/watch?v=Q70qTK65D1I
http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f8ec152a8-076b-421c-9108-e6c440450258#?page=content-1






 

 



 

  

 


