
 

  

ביניהן  ו, ביציאת מצרים ובמצוות הראשונות שנתנו לעם ישראל, עוסקת בשלוש המכות האחרונותהפרשה 

הּוא ֵלאֹמר:" מצוות סיפור יציאת מצרים לדורות הבאים:  ּיֹום הַּ ְדתָּ ְלִבְנָך, בַּ ה   ְוִהגַּ שָּ ֲעבּור ֶזה, עָּ ֵצאִתיִלי ה'בַּ , , בְּ

ִים יָּה ִכי"  ."ִמִמְצרָּ ר-ְוהָּ חָּ ְלָך ִבְנָך, מָּ ה ֵלאֹמר--ִיְשאָּ יו  זֹאת:-מַּ ְרתָּ ֵאלָּ מַּ ִים, ִמֵבית   ה' הֹוִציָאנּוְבֹחֶזק יָּד --ְואָּ ִמִמְצרַּ

ִדים  )שמות פרק י"ג פסוק ח' ופסוק י"ד( "ֲעבָּ

ֵצאִתי, הֹוִציָאנּו - משפחת המילים  בְּ

נּו )גוף ראשון, מדבר(, ְבֵצאִתי משפחת המילים  :משמעות משפחת המילים )גוף ראשון, מדברים( הן  הֹוִציאָּ

עזבתי/ עזבנו את   :רש זה בגוף ראשון היאומש פעליםהמשמעות המשותפת ל  יצ"א.נטיות פעלים של השורש 

מכאן אנו למדים   ". לי"עשה ה'  - כי את נס יציאת מצרים אשרשימוש בגוף ראשון מדגיש  .בו שהינושהמקום 

אותה אנו מקיימים בליל ש, מצווה הוא יצא ממצרים""שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 

את החשיבות האמונית בהעברת המסורת מאב לבן ומדור לדור. ארבע הכוזרי מדגיש  מה הקשר? הסדר.

אביו  - "לפי דעתו של בןבמסכת פסחים מובא כלל דידקטי חשוב:  פעמים נזכר צו זה, כנגד ארבעה בנים.

על האב ועל המחנך להתאים את דרך הלימוד לאופיו וליכולותיו של הבן )מתוך עיונים בספר שמות  .מלמדו"

  .מופעלת בביה"ס של החמ"דברוח "והגדת לבנך",  "דור לדור יביע אומר",כנית ות. נחמה ליבוביץ(פרופ' 

 .המשפחתי והקהילתי של הדור הצעיר עם האוכלוסייה המבוגרת מחזקת את הקשרהתוכנית 
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ולעודד דיון בערכים  ,כנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספריםוספריית פיג'מה היא ת

הספרים כוללים הצעות לפעילויות משותפות של הילדים עם  .בחיק המשפחה ישראלית-ובמורשת יהודית

 :  אלהה בימים אלו מסתיימת ההפצה של שני הספרים להשגת המטרה. ההורים

 בו לומדים את הערך של "אין הביישן למד"., עיבוד חדש לסיפור תלמודי -"גינה על חמור" :כיתות א'

יש  חברתו הפילה שוש להוא מצונן.  .הארנב מרחשוון מרגיש לא טוב -"היום המצונן של מרחשוון" :כיתות ב'

  חברות וסיפור טוב.תרופת קסם עבורו: 

 נים על הספרים.  סרטול QR יש קודים בגב הספר

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 יחידות הוראה לטו בשבט
 ו "תמצאו יחידות הוראה לקראת ט באתר החינוך הלשוני של החמ"ד

 ט:שבב
 . ו' -ומיועדת לכיתות ה'במצגת היחידה מלווה  -"הנוטע תפילת" 

 .ו'-לכיתות ד'מיועדת  – "ברכה מעין שלוש"

 צעיריםהסופרים האתר 
שעברו תהליך משמעותי  תית לפרסום סיפוריהםימה אמימאפשר לתלמידים ב "הסופרים הצעירים"אתר 

  .לאתר יעלה את הסיפורים ,לבחירת הסיפוריםשאחראי  ,רכז השפה בביה"סוהתקדמו יחסית לעצמם. 

 . 5678 :הסמיהס
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