
 

 חיי שרהת פרש

 

אחיה (. ז"ד נ"כ, בראשית)וביקש להאיץ את יציאתם מחרן לכנען , עבד אברהם הציע לרבקה נישואים בשם יצחק
נשאל : ובכל זאת אמרו, אבל ביקשו להשהות את יציאתה לדרך ואת פרידתם ממנה, של רבקה הסכימו עקרונית

 . נבדוק אם היא מסכימה. אותה עצמה מה דעתה בנושא זה

  "נקרא לנערה ונשאל את פיה" –יטוי הב

  ז"נ, ד"כ, בראשית -מקור הביטוי

 הביטוי בהקשר לפרשה

 ".מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה: "י"רשמפרש 
יצא הדבר לא נוכל דבר ' מה: "אחר שכבר אמרו, לא יתכן שישאלו אותה אם רצונה להנשא ליצחק: כותב ל"שד

גם נראה שלא היה מנהג הקדמונים לשאול את פי (. 'נ, ד"כ, בראשית..." )ך קח ולךהנה רבקה לפני, אליך רע או טוב
וכמו שאנו רואים ביצחק שלקח לו . אלא האבות היו משיאים את הבנים מדעת עצמם, בניהם ובנותיהם בענין זה

וללכת  התלכי עתה מיד עם האיש הזה או תחפצי להתעכב(: ם"כדברי הרשב)אלא הטעם . עבדו אשה שלא מדעתו
       .אחר זמן עם אחרים

 

                                                                                                                                                       הביטוי בשפה העברית 
 געים בדברלא נקבל החלטות בלי השתתפות הנו, נשאל את בעל הדבר בעצמו

נקרא לנערה "ה מראש כדאי שנדבר על כך קודם כל אית, לתת למישהי תפקיד חדשאם אנחנו רוצים  :דוגמה
 ."ונשאל את פיה

 :ולענייני דיומא
מפגש ווירטואלי בו נדגים יחידת ל ניתן להרשם עד יום רביעי הקרוב -מפגש ווירטואלי לרכזות העברית .1

בחשוון ' ל ',ה ביום א"המפגש יתקיים בעז. ל"הלוי זצ םהרב חיילאור דמות של " עופרים"הוראה בדרך 
 .כאןלהרשמה נא ללחוץ . 31:11בשעה  3113בנובמבר  3 ,ד"תשע

. 'בימים אלו נשלחו חוברות מבדק הקריאה והכתיבה לתלמידי כיתות א -'מבדק קריאה וכתיבה בכיתה א .3
שם וטלפון של ,כתובת, ס"נא לשלוח פקס לשושי ובו שם בי, בית ספרך לא הגיעו מספיק חוברותבמידה ול

 .13-9613165מספר הפקס . חוברות חסרות' איש קשר ומס
לשאלות ןהדרכה ניתן  .פרס הצטיינות בהוראה ב קישור לקול קורא בנושא"מצ -פרס הצטיינות בהוראה .3

 .4911158-191: בטלפון ניידאו  annshapira@gmail.comל "לפנות לחנה שפירא בכתובת דוא
  .בטופס ההרשמהיש להירשם באופן מיידי . ד"ב מידע אודות מצעד הספרים תשע"רצ -צעד הספריםמ .8

 משלוח טופס ספר על -למדריכה המחוזית לספריות בתיבמייל להודיע  ישהרישום לצורך בקרת        
 .3113בנובמבר   19ד  "ב בכסלו  תשע"ההרשמה תסתיים ביום  שישי י. ההרשמה       

 
 

 ,שבת שלום                                                                      
 ,שלכן                                                                        

 
 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelna@education.gov.il 

 

 

 

 ד"בס
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