
 

 ת ואראפרש

הם אינם אך לבני ישראל על כך ה מטיל על משה לבשר "הקב. פרשת וארא פותחת בבשורה לעם ישראל על הגאולה 
 "מקוצר רוח ועבודה קשה"שומעים לו 

ְלִתי  ...ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאִני ְיהָוה ְוהֹוֵצאִתי " ְחִתי ...ְוָגַאְלִתי ...ְוִהצַּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְולֹא ָש וַּיְ ...ְוָלקַּ ה ֵכן אֶׁ ֵבר מֹשֶׁ ְמעּ דַּ
ה  ל מֹשֶׁ  ('ט –' ו, 'ו, שמות" )ֵּמֲעבָֹדה ָקָשה ִמקֶֹּצר רּוח  אֶׁ

 קוצר רוח –הביטוי 
 'פסוק ט' ספר שמות פרק ו -מקור הביטוי

 הביטוי בהקשר לפרשה
 .   להאריך בנשימתו נו יכולואי רוחו ונשימתו קצרה, כל מי שהוא מיצר -מקצר רוח: מפרשי "רש

  .ובעבודה קשה שנתחדשה עליהם ,כי קצרה רוחם באורך הגלות ,ולא שמעו ולא הטו אזן לדבריו: ע כתב"ראב
 ,כאדם שתקצר נפשו בעמלו,רק שלא הטו אוזן לדבריו מקוצר רוח, ובנביאו' לא בעבור שלא יאמינו בה : בן כת"רמב

 ...רוח הוא פחדם שלא יהרגם פרעהוקוצר ה .וח לו אחרי כןורמדעתו שי, ולא ירצה לחיות רגע בצערו
, אם מחמת הצרה שהיו שרויים בה, הצד השווה שבכל הפירושים הוא שישראל לא שמעו אל משה בגלל קוצר רוחם

  .ואם מפחד פרעה, אם באורך הגלות
ידור דבריו כראוי כדי מפני קוצר רוח משה להתבונן בס,ולא האמינו ישראל לדברי משה..…ג מפרש אחרת"הרלב

ה להם זה המאמר באופן שיכנסו דבריו באוזניהם  ...שְייַּפֶׁ
ישראל לא שמעו אל משה בפעם הזאת גם כתוצאה מהעבודה הקשה שנתחדשה להם אחר פגישתו של משה עם 

  .של משה אבל גם כתוצאה מקוצר רוחו; פרעה

 
 הביטוי בשפה העברית      

                                .סבלנות –אורך רוח ד לבניגו חוסר סבלנות - קוצר רוח

 . חיכיתי בקוצר רוח לטיול השנתי: לדוגמא

 :ולענייני דיומא
" יתארח"מידי שבוע . חדש לשיתוף מהנעשה במחוזות בתחום הוראת העברית" גשר"השבוע נפתח  -"גשר למחוז".1

 .השבוע נתארח במחוז מרכז. מחוז אחר ויציג פעילות מאחד מבתי הספר או פעילות מחוזית
מה היא תכנית לעידוד קריאה ושיח משפחתי בנושאי 'ספריית פיג -מנחה מחוזית סיגל שאקי-מות'ספריית פיג

קה לתרבות יהודית במסגרת התוכנית מוענקים ספרי ילדים איכותיים בעלי זי. מיסודה של קרן גרינספון, ערכים
במסגרת התכנית כל ילד מקבל . 'ב-'מחוז מרכז משמש כפיילוט של התכנית בכיתות א, השנה. ולמורשת ישראל

 .בנוסף מתקיימת פעילות עם ההורים לאורך השנה. שי לספריית המשפחה, ארבעה ספרים לביתו

 ,יהוד -"במעלה", יבנה -"ר יעקבאבי",  קריית עקרון -"אוהל מאיר", יקיר-"יקיר: "ד"ס מהחמ"שמות בתיה
 .אריאל -"אור זבולון", לוד -"ם"רמב", בית דגן -"ם"רמב", רעננה -"בילו", רמלה -"אריאל"

 .נאוה מזרחימנהלת , יהוד, "במעלה" ס"ב דוגמא לפעילות מבי"רצ

תודה ". מרוץ הצבי"נותר חודש אחד למועד שליחת הסיפורים למנחה המחוזית במסגרת  -"מרוץ הצבי"כרזות ל. 2
" נתיב זבולון"ס "ממחוז ירושלים ששלחה דוגמא לכרזות שעוצבו על ידי התלמידים מבי נאוה מרמרושלמדריכה 
 .ממודיעין
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