
לפני יציאתו , פרשת ויגש עוסקת במפגש בין יוסף לאחיו וירידת יעקב וכל משפחתו למצרים
 . לדרך שולח יעקב את יהודה לבדוק מקום להתיישב בו בארץ גושן במצרים

ף "  י֙ו ֶאל־יֹוס ֵ֔ נָׁ ח ְלפָׁ ַ֤ ל  ה שָׁ תְוֶאת־ְיהּודָָׁ֞ ֶשן ְלהֹור ֹ֥ ה גּֽ ְרצָׁ ֹ֥ אּו א  ב ָ֖ יָׁ ה ו  ְשנָׁ ָ֖יו גּ֑ נָׁ  (ח"כ, ו"מ, בראשית" )ְלפָׁ
 

 להורות -המילה 
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 : י בשתי דרכים"מפרש רש להורותאת המילה 

 .יעקב שולח את יהודה לראות את המקום ולהכשירו למגורים -לשון ראיה  .1

יהודה נשלח להקים בית  –' לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה' -לשון הוראה  .2
 .תלמוד בטרם יבואו לשם

 
. יעקב שלח את יהודה לדאוג למקומות לימוד שיספקו חינוך יהודי לילדים שיגדלו בחברה זרה

כך ילמדו שעליהם לשאוף לחזור ולבנות . כל זאת כדי להעניק להם ערכי תורה וזהות יהודית
 (ל"הרב אהרן ליכטנשטיין זצ. )קהילה יהודית אמיתית בארץ ישראל

 
 המילה בעברית של ימינו 

ד. 1(. שם פועל)הֹוָרה  - להורות ְך, ִלמֵּ  סימן, הראה. 3  פקד, ציווה. 2  ִחנֵּ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

הקלטה                                                                 -מפגש ווירטואלי
להקלטה של המפגש הווירטואלי אודות  הקישורלבקשת רבים להלן 

 .“עופרים”דמותה של הרבנית קאפח בדרך 

 תאריך ידיעון

 ויגש-11-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

                                              יום הלשון העברית                                                                       
נקבע כיום מיוחד , יום הולדתו של אליעזר בן יהודה, א בטבת“יום כ

, השנה יתקיים יום הלשון העברית ביום שני. לכבוד הלשון העברית
לקראת יום הלשון העברית . 2112בינואר  4, ו"ג בטבת התשע"כ

וביום הלשון , ילמדו כלל התלמידים על אודות השפה העברית
 ל“בחוזר מנכ .העברית יקיימו מוסדות החינוך אירועים מיוחדים

 .פורסמו המלצות לגבי נושאים וחומרי למידה

                                              ‘                                                                       ו-‘לתלמידים בכיתות ד-הרצאה וחידון מקוון
תערך פעילות מקוונת לתלמידי , לרגל יום השפה העברית

הרצאה וחידון מקוון מחדר בן : בתכנית. ‘ו-‘כיתות ד
הפעילות תתקיים ". אקדמיה ללשון העברית"יהודה ב

בשעה , 2112בדצמבר  22, ו“ז בטבת תשע“בתאריך י, ה“אי
 .קישורפרטים והרשמה ב. 2:11

-עברית כשפה נוספת
  השתלמות מקוונת                                                                   

בעקבות הפרסום 
, אודות ההשתלמות

נרשמה כמות גדולה 
דבר שחייב , של מורים

התארגנות מנהלתית 
 . מתאימה

ב מספר הבהרות "רצ
לגבי סיום תהליך 
ההרשמה ופרטים 

אודות אופי 
 .ההשתלמות

https://drive.google.com/file/d/0B9QeBr_wBWycWXBDVmc3MFoyMDA/view?pref=2&pli=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-15/HodaotVmeyda/H-2015-4-9-15-2.htm
http://ecat.education.gov.il/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%25

