
 

 :מכת הארבה נאמר ,על המכה השביעית .םמתוארות שבע מכות מצרי בפרשת וארא
 

ר לֹא ָכֵבד ְמֹאד  .ִמְתַלַקַחת ְבתֹוְך ַהָבָרד ְוֵאׁש ַוְיִהי ָבָרד" ץ ִמְצַרִים,  ָהָיה ָכֹמהּו ְבָכל ֲאׁשֶׁ רֶׁ   ֵמָאזאֶׁ
 כ"ד( , ט', )שמות" ָהְיָתה ְלגֹוי

 

 ֵמָאז – מילת קישור
 

                                                                                                             משמעות מילת הקישור
                                                                      שייכת לקבוצת מילות הזמן.  ֵמָאזמילת הקישור 

כה זאת היא הניסית  . מהייתה כמכת הברדווסדה של מצרים לא יה מאזהיא מדגישה כי 
 . המנוגדים זה לזה כאש ומיםאת ביותר, המכילה את כל כוחות הטבע ואף 

 

 מה הקשר?  
יתה )מצרים( לגוי" מרמז כי יש מקומות אחרים בעולם  יה מאז.הפסוק ". ,לדעת הרמב"ן

עליהם אבנים  שירד עליהם הברד, כמו במלחמת יהושע וחמשת מלכי האמורי  "וה' השליך 
אבל בארץ מצרים הנס   .גפרית ומלח ואש -גדולות מן השמים" )יהושע י יא(, או בענין סדום 

מכה זאת עוצמתית מהמכות   .שאין הגשמים יורדים בה וכמובן לא הברד ,גדול יותר
היא מהווה כעין נקודת שיא מבחינת היותה השביעית ושבע הוא מספר המסמל   .הקודמות

  ,י"ד( ,ט'שמות, מהיותה כוללת צרות הרבה "אני שולח את כל מגפותי")  ,ריבוי, כמו כן
   (, נחמה ליבוביץ)עיונים בספר שמות

 מהפרשה גשר למילת קשר

  וארא - 15 -גשר לקשר 
 הפרשה

 ענייני דיומא

 לקראת ט"ו בשבט  
 ד'.-בכיתות ג' ברכה אחרונה מעין שלושלקראת ט"ו בשבט מומלץ ללמד את משמעות 

 .תפילת הנוטעו' מומלץ ללמד את -לכיתות ה'
 

 תשע"ז מתחיל לנדוד לשנת נודדהגביע ה
בהמשך למסורת, מתחיל סבב חדש של "הגביע הנודד". מראש חודש אדר, יחל הגביע לנדוד  

בין בתי ספר המצטיינים בפעילות בתחום הוראת העברית )עידוד קריאה/ תהליכי  בכל מחוז 
 (כתיבה/"מסע אל הפרשה"/ דיבור בציבור.

ה בגביע, באמצעות שליחת  דות לזכייהנדרשים רשאי להגיש מועמבית ספר העומד בתנאים 
 רצ"ב.קובץ הפרטים ב .תיעוד למנחה המחוזית

 הפתעה.יקבל כל בית ספר שזוכה בגביע הנודד  השנה, בנוסף לגביע ולתעודה,
 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 למנחים השתלמות מקוונת - קידום השיח הדבור
                                                                                         לרכזות ולמדריכות. ההשתלמות מיועדת

הדרכת מורים לעבודה על  , איכותי כיתה שיח ניהולהובלת מורים ל :נושאי הקורס
                                                                                                                . קהל בפני דיבור כישורי טיפוחול בכיתה דיון לניהול ,הוראה אסטרטגיות

  שימוש בו ויעשה מורים אל הידע העברת של אינטנסיבית מעשית בהתנסות ילווה הקורס
 .בשטח שלהם היההנחי מן יביאו שהמשתלמים בחומרים

 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ
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