
 

פרשת בא עוסקת בשלוש המכות האחרונות שניתנו לפרעה: ארבה חושך ומכת בכורות..  
 כתוצאה ממכת הברד ולפני מכת הארבה קוראים עבדי פרעה:

 

ֹּאְמרּו " ֵאָליו ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש ַׁשַלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים ְוַיַעְבדּו ֶאת ה'  ַעְבֵדי ַפְרעֹּהַוי
 ז'(, י', )שמות "ֲהֶטֶרם ֵתַדע ִכי ָאְבָדה ִמְצָרִים

 

 ַעְבֵדי ַפְרעֹּה -הסמיכות 
 

 משמעות הסמיכות  
עבדים השייכים לפרעה. זהו צירוף   -משמעות של שייכות ַעְבֵדי ַפְרעֹּהלצירוף הסמיכות  

מזדמן לפי הצורך, אשר בו אין קשר הדוק בין הנסמך )עבדים( ובין הסומך)פרעה(, כל אחד  
  בית -מהם הוא חלק נפרד. )לעומת צירוף קבוע בעל משמעות שונה מכל אחד מחלקיו, )כגון 

 ספר, תחנת רכבת וכדו'(
 

 מה הקשר?  
כחלק מתפאורת הרקע המלווה את פרעה.   ,עבדי פרעהבסיפור יציאת מצרים, מתפקדים, 

בפרשתנו, לפני מכת הארבה חל שינוי בתפיסתם והם צועקים " ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש  
מצרים, הופכים עבדי פרעה להיות  ַׁשַלח ֶאת ָהֲאָנִׁשים .." תוך כדי התקדמות סיפור יציאת 

גיבורים בפני עצמם, הם מעריצים את משה.משחררים בפועל את עם ישראל וע"י כך  
משחררים את עצמם מרצונו של פרעה, בכך נראה כי יציאת מצרים לא הייתה רק שחרור עם  
ב  ישראל משעבוד אלא שחרור אוניברסאלי גדול יותר של עולם העבדות בכלל, על כך כותב הר

)מעובד מתוך אתר ישיבת  "יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו" קוק 
 חנה גודינגר( -מחנים

 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 בא - 15 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

                            דיווח ראשון-קוראים למיליון
מועד הדיווח הראשון על כמות הספרים שנקראו על  

בינואר.  11, שבטב' הידי תלמידי בית הספר הוא: 
 מחכים לכם. שלכם. של המחוז לשוניתכנסו ל

                                                                                                                    קוראים וכותבים
  חדשה: )לשונית "קוראים למיליוןו"תחרות כתיבת הסיפורים -המיזמים שלנו "מרוץ הצבי"

משתנה בראשון  הסיסמא . הרצ"בלב להנחיות -, בעיצומם. שימוספר"(-"מהנעשה בבתי
                                                                                                                                        הקרוב. 

ולהגביר את סיכויי התלמידים לזכות.   אגודת הסופריםמומלץ לשלוח סיפורים לתחרות של 
 ניתן לשלוח סיפורים עד סוף חודש ינואר.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                      ב'יחידה דיגיטלית לכיתה -ומדים לנהל את הזמןל
זו היחידה השלישית מתוך רצף של ארבע יחידות העוסקות ברכישת מיומנויות בסיס של  

. התלמידים יכירו בחשיבות  הזמן כמשאב יקרבנושא תוכן היחידה עוסק אוריינות דיגיטלית. 
 .  ערים לאופן שבו הם מארגנים את הזמן שלהם, ויהיו של ארגון זמן וביתרונותיו

                                                                                                  ט"ו בשבט באתר הספריה הלאומית
ופרחים מוגנים: פרטי מקור ומערכי שיעור באתר  על נטיעות, מסיבות, סדר ט"ו בשבט 

 . יש להתאים את התוכן לגיל התלמידים ולרוח החמ"ד.הספריה הלאומית

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://koriimlemilion.tik-tak.net/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%D7%9E%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%A9%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
http://www.rika.co.il/advice.html
https://lo.cet.ac.il/player/?document=cce28a52-d498-48fa-a5f1-93fa935e2c58&language=he
web.nli.org.il/sites/NLIS/he/Education/Pages/itemPage.aspx?ItemID=NNL03_EDUSP5526&utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a%205%20%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%90%d7%a8%202019&_atscid=3_2269_131076114_9755695_0_Tz3ztdwzzddadhpcddp

