
 

המבול. ביום השלישי   ואחריה קורות בני האדם עד בריאת העולם  בפרשת בראשית מתוארת
 נברא עולם הצומח:  

 

ֶשב " א ָהָאֶרץ ֶדֶשא עֵׁ ֹּאֶמר ֱאֹלקים, ַתְדשֵׁ ץ ְפִרי עֶֹּשה ְפִרי ְלִמינֹו, ֲאֶשר  ַמְזִריַע ֶזַרעַוי בֹו  -ַזְרעֹו, עֵׁ
ן- ָהָאֶרץ; ַוְיִהי-ַעל  י"א( , א', )בראשית "כֵׁ

 

 ַמְזִריַע ֶזַרע, ַזְרעֹו   – משפחת המילים 
 

 המשמעות המשותפת למילים 
מסביר רד"ק:  ומשמעות משותפת. (  זר"ע, שורש משותף )ַמְזִריַע ֶזַרע, ַזְרעֹולמשפחת המילים 

בתוכו, כלומר  –בו  זרעו. אוריב  לתוספת ממנו, ( הנבנה)מזריעהפוַעל   אחר (זרע)  השם "בא
לפי החלוקה   דשא, עשב, עץ :ביום השלישי נזכרו שלושה מושגיםהזרע שממנו, יצא כמותו". 

  ואה מזריע זרע  -עשב   מתרבים ע"י נבגים(, )ולפי הרמב"ן ללא זרעהצמחים  ואה : דשאזוה
הצמחים בעלי זרע ופרי    ואה עץ פרי  אשר זרעו בו  .עם זרע אך ללא פרי -  חשופי זרעהצמחים 

 ווג זה מקובל במדע הבוטניקה בימינו. י ס  .הזרע-מכוסי
 

                                                                                                                                 מה הקשר? 
ה' מבקש לברוא מזרעו של העץ "עץ פרי" כך שהטעם יהיה לא רק בפרי אלא גם בעץ, אבל  

טעם רק בפרי. בעולמנו,  הארץ לא עשתה כן אלא הוציאה מתוכה רק "עץ עושה פרי" שה 
הגזע והענפים הם אמצעים והכנה להשגת הפירות. חלק אדיר מחיינו מוקדש   ,השורשים

  . כדי לחיות וכו'  ,להרוויח כסףכדי אנו לומדים כדי להשיג עבודה,  .להכנה לעץ ולא לפרי
בריאת העולם מציבה בפנינו מצב מושלם שבו אנו חשים את הטעם שיש בעמל ובמאמץ. זוהי  

 סיון רהב מאיר(  - )מתוך הסטטוס היהודי תזכורת שיש ערך גם לדרך.

 מהפרשה למשפחת מילים גשר

 בראשית  - 5 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא

, אני יוצאת לשבתון באיחור של  בעז"ה
חודשיים. סיגל שאקי תחליף אותי בתפקיד  

ותמשיך לשלוח את גשר לקשר במתכונתו  
 כבר מתגעגעת... . בכל שבועהרגילה 

 תש"פ   –מצעד הספרים  
מו  שריבתי הספר שי   600.  ףתש" – נוער" לנפתחה ההרשמה ל"מצעד הספרים לילדים ו
שלח  י₪. לזכאים ת  400ספרי המצעד תמורת   ראשונים, יזכו באפשרות לרכישת ערכה של

תאריך אחרון לרישום הוא יום  הודעה ופירוט הנחיות להזמנת הספרים ולמשלוח ההמחאה. 
 לכל הפרטים ולקישור לטופס ההרשמה   .2019בנובמבר   1,  ףשישי, ג' בחשון תש"

 

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 מפקחת על החינוך הלשוני בחמ“ד

                         המילה האחרונה                                                                                                                
יש מורים לעברית  אם האחרונה לשנה זו.  השלח אי"ה הגיליון השני של המיליבשבוע הקרוב י 

 .  קישורב רשםינא עודדו אותם לה  –לרשימת התפוצה  לא נרשמו   דייןבבית ספרכם שע 

 מינהל החינוך הדתי
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

                                                                                                                                         ורי העברית בנושא הרב ניסים זצ"ל רכזות ומ, וירטואלי למדריכותשיעור 
  3ביום ראשון, ה' בחשוון תש"פ,  החגים עברו ואנחנו נכנסים לתוך השגרה והמסורות שלנו. 

הדמות השנתית של  , יתקיים אי"ה המפגש הווירטואלי בנושא 20:00, בשעה  2019בנובמבר 
   , מספר המקומות מוגבל.קישורולהרשם ב החמ"ד בדרך "עופרים". מוזמנים להצטרף 

https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BooksParade2020.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe540dwUe-9n-X7vIMQvVumqSCTxTr-PhMuS1VuL-vHWJlN3Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezP2vh7LdpMqgoo-o1eXt_cErWI3n2DB66mdRs71z7A58COQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

