
 

 ויצאת פרש

היכרותו עם לבן , במסעו של יעקב לחרן: כגון, פרשת ויצא עוסקת במספר נושאים בקורות חייו של יעקב אבינו
 .תוך הדגשת אהבתו של יעקב לרחל נישואיו ללאה ולאחר מכן לרחל ,ומשפחתו

 

ת ָרֵחל" ר, ַויֱֶּאַהב ַיֲעקֹב אֶּ ַבע ָשִנים: ַויֹאמֶּ ֱעָבְדָך שֶּ  "ִבְתָך ַהְקַטָנהְבָרֵחל  אֶּ

 "ְבָרֵחל ִבְתָך ַהְקַטָנה" –הביטוי 

 ח"פסוק י ,ט"בראשית פרק כ   -מקור הביטוי

הוא ידע שרחל נועדה מן יעקב הגדיר במדויק ללבן במי מבנותיו הוא מעוניין לשאת אישה  -הביטוי בהקשר לפרשה
ניסה לדאוג לכך שלבן לא ירמהו לכן לא הסתפק בציון ו  השמים להיות בת זוגו לבניית הבניין הנצחי של עם ישראל

  .הבת הצעירה ,בתו של לבן, רחל: מפרט שלושה מרכיבים בזהות הבתשמה והוא 
רחל : ושמא תאמר". אעבדך ברחל: "אמר לו, לפי שיודע בו שהוא רמאי? כל הסימנים הללו למה"י "על כך אומר רש
". הקטנה: "תלמוד לומר? אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל: מרושמא תא". בתך: "תלמוד לומר? אחרת מן השוק

 ."שהרי רימהו, ואף על פי כן לא הועיל לו
 

ַטָנה - הביטוי בשפה העברית ָך ַהקְּ תְּ ָרֵחל בִּ  (ניבונכון נעמן אופיר) בתנאים ברורים ומפורשים היטב -בְּ
כך שלא יוכל להתחמק או , ר לחלוטין לצד השניהיום משתמשים בביטוי הזה כשרוצים לומר משהו באופן שיהיה ברו

שאינה מותירה , כלומר בצורה מדויקת, ברחל בתך הקטנהמסבירים לו את הדבר , במקרה כזה.לטעון שלא ידע
 .מקום לספקות

  

 :ולענייני דיומא
תודה מיוחדת לזהבה  .מפגש הווירטואליהמשתתפים בלעשרות  חישר כו -מפגש ווירטואלי לרכזות העברית .1

על התמיכה הטכנולוגית  לדני רמתי, להמחשההסרטונים שעמלו רבות להכנת התוכן ופלד וליעל שער 
 .ב המצגת והטקסטים לשימושכם"רצ .מרגשיםוקיבלנו משובים מאוד מפרגנים . ולביאטריס על ההדרכה

נועד לטפח את אהבת הקריאה ולהעמיק את הקשר עם יצירה ויוצרה ' אורח-סופר'מפעל   -סופר אורח .2
א "כ', יום א :הבקשות תשלהג מועד אחרון, שימו לב .באמצעות מפגשי תלמידים עם סופרים ומשוררים

 .ב פרטים אודות ההרשמה"רצ .21.11.12, ד"ו תשעכסל
ארגז "אנו שמחים להזמינכם ליום עיון  -"ד"ס היסודי בחמ"ארגז כלים להוראת ספרות בבי"יום עיון  .2

 בקמפוס בדצמבר 5, בטבת' ב, ה ביום חמישי"בעזשיתקיים  "ד"ס היסודי בחמ"כלים להוראת ספרות בבי
מחייבת רישום  ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך. רחובות, 5הרב שטיימן ' רח, ישראל אורות מכללת

 .תוכנית מפורטת תשלח לנרשמים .ב"בטופס הרצ
השנה אנו מזמינים אתכם ליצור כרזות . יוצאת לדרך" מרוץ הצבי"התחרות המסורתית  -"הצבי מרוץ" .1

   .ב הפרטים"רצ. מונותתוח אלינו שלובבתי הספר לפרסום התחרות 
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