
 

 תרו  ית פרש

. יתרו עוסקת בתחילתה בהצעת יתרו למשה למנות שופטים ולאחריה להכנת העם לקראת קבלת התורהפרשת 
. על כנפי נשרים  – הר סיניה מזכיר לבני ישראל את אשר ראו מה שעשה למצרים והביא אותם במהירות ל"הקב

  .לאחר ההכנה מתקיים מעמד הר סיני

ל־ָהא  " ה ָעָלה אֶׁ , ְלֵבית ַיֲעקֹבכֹה תֹאַמר  , ִמן־ָהָהר ֵלאמֹר' ַוִיְקָרא ֵאָליו ה; לִֹהיםּומֹשֶׁ
ם ם ְרִאיתֶׁ ר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים ,ְוַתֵגיד ִלְבֵני ִיְשָרֵאל׃ ַאתֶׁ ם ; ֲאשֶׁ ְתכֶׁ ָשא אֶׁ ַעל־ַכְנֵפי ָואֶׁ

ִרים ם ֵאָלי, ְנשָׁ ְתכֶׁ  (ד-ג, שמות יט" )ָוָאִבא אֶׁ

 
ִרים-הביטוי  ַעל ַכְנֵפי ְנשָׁ

 
 'פסוק ד ,ט"שמות פרק יספר  -מקור הביטוי

 הביטוי בהקשר לפרשה
בדגשים שונים אך  פרשנים רבים התייחסו למשמעותה. תמונת הנשרים הנושאים גוזלים על כנפיהם היא מטאפורה

 .דאגה ואהבה, שמירה, כמבטאת קירבה מיוחדת שבין הנושא והנשואיםכולם רואים במטאפורה 
לפי שמתיראים מעוף אחר , שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם, נשר הנושא גוזליו על כנפיוכ :י"רש

לכך נותנו , לפי שאין עוף פורח על גביו, אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם שיזרוק בו חץ, שפורח על גביהם
 ...בבנימוטב שיכנס החץ בי ולא : ומרא .על כנפיו

אפילו מדרך כף  ;ראו חיבתי בכם כרחם אב על בנים חביבים: אמר...,ה האריך בבחינת האהבההנ :ר החייםאו
 .ענני כבוד היו מוצעים תחתכם, רגליכם חסתי עליו ונשאתי אתכם על כנפי נשרים

כנשר שנושא את גוזליו , כי הייתם משוקעים בתהום טומאת מצרים ונשאתי אתכם מן העמק אל הרום :ם"ימלב
 .לרום שמים במקום שאי אפשר לשום עיט להגיע לשם

וזה , אשר לא ילך בו שום מין עוף אחר, כמו הנשר המוליך את בניו ברום האויר, דרך לא עבר בה איש :ספורנו
                                                 :אל הר האלהים המוכן לנבואה. ואביא אתכם אלי: להבדיל אתכם מכל העמים ועסקיהם להיות לי

 (נחמה ליבוביץ –י עיונים בספר שמות "פע)
  

                                              הביטוי בשפה העברית                                                                                                           

כן ש 'על כנפי נשרים'וגם בשם ', מרבד הקסמים'כונה בשם  ,0591-0595בשנים , מבצע העלאת יהדות תימן לישראל
 .כמו על כנפי נשרים טחוןיבמהירות ובבנסענו בכביש החדש  :דוגמה. עשה במהירות ובחשאיותהמבצע נ

 :ולענייני דיומא

ב תיאור פעילות בנושא פיתוח "רצ. יפה חן :חוזיתממנחה , הפעם ביקור במחוז ירושלים-"גשר למחוז" .0
  .שורנאוה מרמ: מדריכה, מנם פישר: ס"מנהל בי. במודיעין" ןונתיב זבול"ס "הבעה בכתב ובעל פה מבי

לב לדעת היא תוכנית המנהל החינוך הדתי לקידום ופיתוח  -למורי בית הספר היסודי" לב לדעת"סקר  .2
  .הוראה ולמידה משמעותית

  .ללמד באופן משמעותי, ביחד עם מורים נוספים, אנו מנסים לסייע לך" לב לדעת"ב

 .לשם כך חשוב לנו מאד לדעת במה נוכל לסייע לך באתר שייועד למורי בתי הספר היסודיים בחינוך הדתי

 .י להקדיש לנו כמה דקות למלא את השאלון/נודה לך אם תוכל

 .כאןללחוץ  בסקר נא להשתתפות .ידההשאלון הינו אנונימי למטרות שיפור הלמ

 ,שבת שלום                                                                    

 ,שלכן                                                                        

 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 

 ד"בס

https://docs.google.com/forms/d/1A7-a8JN69M6fwA_G2O-DiF-oydsIPljedRKgCUFxDWo/viewform
mailto:yaelna@education.gov.il

