
 : ופותחת בציווי למשה, עוסקת בהוראות מדויקות לבניית המשכן“ תצווה”פרשת 
ה  " הְוַאתָּ ת ְתַצוֶּ ֵאל-אֶּ ִתית, ְבֵני ִיְשרָּ ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶּ יָך שֶּ אֹור-ְוִיְקחו ֵאלֶּ ִמיד :ַלמָּ   "ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ
 ('כ, ז"כ, שמות)  "

ה – המילה  ְתַצוֶּ
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 (.אונקלוס)לתת פקודה -ציווימלשון . 1
 (. אור החיים)משה הוא זה שמחבר ביחד את בני ישראל האור שהיא התורה  - צוותאמלשון . 2
 (.ם"הרשב)על כל הדורות לתת שמן למאור לכל שנה ושנה  -  צוואהמלשון . 3
 

לפני ( אתה)שכן אין זו דרך לשון המקרא להקדים כינוי גוף ,דופן-יוצאת" תצווהואתה "הצורה 
 .אלא אם יש בה משמעות מיוחדת, (תצווה)ציווי 

ה  : "בפסוק הְוַאתָּ ִמיד ְלַהֲעֹלת ֵנר.... ְתַצוֶּ המשמעות המיוחדת היא שהנר הוא סמל לדברי , "תָּ
    (.מדרש רבה פי-על)התורה שהם מורי דרך מעשיים לחיי האדם 

 

   המילה בעברית של ימינו                                                                                                        
ה  - תצווה .                                                                                                                גוף שני עתיד, ִצוָּ

.                                                                                                              הורה, פקד; נתן הוראה מחייבת. 1
 הוריש; רשם צוואה 2.

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

 השתלמות מקוונת בנושא 

דיבור בציבור                                                                              
הנכם מוזמנים להשתתף 

בהשתלמות מקוונת בנושא 
השיח )קידום השיח הדבור 

בדיון בין תלמידים , בכיתה
 (.ובדיבור בפני קהל

מטרות ההשתלמות הן 
הרחבת הידע ברמת מורה על 

סוגות )אודות השיח הדבור 
, אמצעים רטוריים, בדיבור

הקשר בין שפת המילים 
והן בכלים (  לשפת  הגוף ועוד

דידקטיים לקידום השיח 
פרטים נוספים . הדבור בכיתה

 .ב“במכתב הרצ

 תאריך ידיעון

 תצווה-02-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

 " יבור לדעת(צ)זכות הד"

יתקיים יום עיון , בפברואר 22, ו"תשע' ו אדר א"ט, ביום רביעי
לשון ”בראשון לציון במסגרת אירועי “ הדיבור בציבור”בנושא 

רכזות ומדריכות עברית , התוכן מותאם למורות. “בראשון
 .ב"פרטים נוספים בהזמנה הרצ. בבתי ספר יסודיים

 הגמר הגדול                        -”מרוץ הצבי “
מידי שנה עולים מספרי המשתתפים , “...עלה מעלה עלה”

 .ועולה איכות הסיפורים שנכתבים, “מרוץ“במסגרות ה
,               “הסופרים הצעירים”סיפורים פורסמו באתר  099-כ
בתי ספר שלחו סיפורים לתחרות המחוזית  259-כ

.                                                      שמות הזוכים יפורסמו בהמשך. והארצית
.    “מרוץ הצבי”ב ההזמנה לכנס הסיום החגיגי של “רצ

 .בואו בשמחה
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ש

את 
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http://milog.co.il/%D7%A6%D7%95%D7%94/e_1122/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99

