
 

   משפטים  ת פרש

בנוסף ,  ביניהם דיני עבד עברי ואמה עברייה, בפרשת משפטים מפורטות עשרות מצוות בעיקר בין אדם לחברו
ה ומשה עולה שנית להר סיני "ברית בין עם ישראל לקב תבסוף הפרשה נכרת .מופיעות מספר מצוות בין אדם למקום

 .לקבל את לוחות הברית

ח ,ַאֶחֶרת-ִאם"  (א"י –א י "שמות כ)" ְוָיְצָאה ִחָנם ֵאין ָכֶסף לֹא יֲַּעֶשה ָלּה ֵאֶלה ְשָלש ְוִאם ....לֹו-ִיקַּ

 תינם אין כסף-הביטוי

 א"יפסוק  א "כשמות פרק ספר  -מקור הביטוי

  .תהוענקו הגנה וזכויות רבו ההעבריילאמה  -הביטוי בהקשר לפרשה
                                                                                       "! פדהאו , לבנךאו , לךיעד : שלוש אלה: "המדרש במכילתא מסביר

, לשאתה לאשה( או בנו)חייב הקונה , אם האב מוכר את בתו הנערה לאמה, בספר שמותעל פי דיני אמה עבריה 
היא  -ואם לא עמד בהתחייבויותיו , ק את צרכיההקונה חייב לספ .ואסור לו למכור אותה או להשיאה למישהו אחר
התורה דואגת לעתידה ולמעמדה של זו  ."אין כסף, ויצאה חינם: "יוצאת לחופשי בלי לשלם לאדוניה פיצוי כלשהו

 .שנמכרה להיות אמה

                                              הביטוי בשפה העברית                                                                                                           
                                                                        .ללא צורך בתשלום כספי; ללא תמורה, בחינם -  חינם אין כסף

 .חינם אין כסף הרחב גן החיות פתוח לקהל -אטרקציה בחול המועד: לדוגמא

 

 :ולענייני דיומא

ב "רצ. המחוזיתאותו מובילה יפה אילוז המנחה  ז דרוםוהמחוז המתארח השבוע הוא מח -"גשר למחוז" .1
ומצגת בנושא  דימונה, "נועם חיים"ס "מבי "מועדון קוראים"מצגת בנושא , "מרוץ הצבי"מצגת של כרזות ל

 .אשקלון, "אסף מימון"ס "מבי "טיפוח כתיבה"

ביום ראשון האחרון זכיתי להשתתף ביום למידה מחוזי -יום עיון לרכזות חינוך לשוני במחוז ירושלים .2
בית " אהבת ישראל בנים"ס "לרכזות חינוך לשוני במחוז ירושלים שארגנה המנחה המחוזית יפה חן בבי

העברית שמובילה תוכניות מקצועיות רכזת , יפה כהןישר כוח ל. גולדשטיין בניהולו של הרב מוטי ,שמש
 .ויצירתיות ולמוריה חלמיש מדריכת העברית שמלווה את בית הספר

הסיפורים  ".מרוץ הצבי"נותר שבוע אחד לשליחת סיפורים למנחות המחוזיות לתחרות  -"מרוץ הצבי" .3
. כאןנא ללחוץ " הסופרים הצעירים"בסיפורים שנשלחו לאתר  לצפייה. מאורגנים באתר על פי מחוזות

 . "CTRL 5"במידה והתצוגה לא מלאה יש ללחוץ על 

 ,שבת שלום                                                                            

 ,שלכן                                                                               

 יעל נדלר                                                                            

na@education.gov.ilyael 

 

 

 ד"בס
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mailto:yaelna@education.gov.il

