
 

ובמצוות הביכורים שבו היא פותחת    ,הברכה והקללה -  פרשת "כי תבוא" עוסקת בתוכחה
 :משום שהיא נאמרת קודם כניסתו של עם ישראל לארצובפירוט רב,  

ְלָך ולַקְחָת ֵמֵראִשית ָכל ְפִרי ... ֲאֶשר ה'   נֵתן ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאלֶהיָך ָתבוא ְוָהָיה ִכי"
ָעֵלינו  ַוִיְתנו ָלנו ויֵרעו אָתנו ַהִמְצִרים ַוְיַענונו ָלֶתת  ֲאֶשר ִנְשַבע ה' ַלֲאבֵתינו ...   ָלך  נֵתן ֱאלֶהיָך 

ִלי..   ָנַתָתה  ֶאת ֵראִשית ְפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֵהֵבאִתי ... ָלנו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזאת ַוִיֶתן ..ֲעֹבָדה ָקָשה.
 יא( - א, כ"ו,  )דברים"..ְלָך ה'. ָנַתן ַהטֹוב ֲאֶשר -ְוָשַמְחָת ְבָכל

 
 ֹנֵתן, ָלֶתת, ַוִיְתנּו, ַוִיֶתן, ָנַתָתה, ָנַתן - המילים משפחת 

 
 המשמעות המשותפת למילים  

  "נתון"פועל . הנת"ן שורש משותף  ֹנֵתן, ָלֶתת, ַוִיְתנּו, ַוִיֶתן, ָנַתָתה, ָנַתן  -למשפחת המילים 
מכוונת לרעיון מרכזי. המילה המנחה  ה  מילה מנחהפעמים בפרשת הביכורים היא   7החוזר 

לה החוזר  י היא יכולה להיות גם שורש של מ  .א סגנון ספרותי מיוחד, להבעת משמעותיה
המילה   .הבאת הביכורים נבחרה כמצווה הראשונה שיש לקיים עם הכניסה לארץונשנה.  

ר- "ָכל  :המנחה החוזרת בקטע באה להדגיש, כי בכתוב   היא הכוונה ,''ְלָך ה ָנַתן ַהטֹוב ֲאשֶׁ
ממנו מביאים  שוהוא כולל גם את יבולה השנתי   ,הארץ  -הגדולה של אלוקים  מתנתול

 הרב יששכר יעקובסון(   –מתוך בינה במקרא  )  )מרטין בובר(  .ביכורים
  

 מה הקשר? 
הוא הכרת    ויסוד מצווה ז , "שאינך כפוי טובה"  -הביכורים אומר רש"י )כ"ו, ג( על פרשת 

וכעת הוא מודה לו על כך. יש הרבה    ,אדם יודע שהצליח לגדל פירותיו בזכות הקב"ה -טובה  
אם רק תפקח את העיניים תראה   –טוב בחיים שלך. גם ברגעים קשים, במשברים כואבים  

קיך. קודם כל הכרחי להכיר בזה, כי זו  וה נתן לך ה’ אל את הטוב הז  .כמה טוב לך בחיים
)הרב אלעזר   לומר תודה. –פשוטו כמשמעו    –האמת, ועלינו להודות על האמת, וגם להודות  

 ישיבת ההסדר חולון(  ,אהרנסון

 מהפרשהלמשפחת מילים גשר 

 כי תבוא  – 3 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 המילה האחרונה 
"המילה  לקראת פרסום הגיליון הראשון של  

נא וודאו שמורי העברית בבית ספרכם האחרונה",  
י שגם הם יוכלו להישאר מעודכנים  נרשמו כד

 . כאןוחדשניים. להרשמה נא ללחוץ 
 

 ליונות קודמיםיג – גשר לקשר 
לבקשת רבים, העלנו את הגיליונות הקודמים של גשר לקשר לאתר היחידה לחינוך לשוני  
בחמ"ד. הגיליונות מסודרים לפי פרשות השבוע לנוחיותכם. בהזדמנות זו, תודה רבה לזהבה פלד  

 . "על הכנת מדור "שפה בפרשה

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                                                                                      לשוניאדה
מדור מיוחד   של ירעם נתניהו. באתר נפתח  "לשוניאדה"מוזמנים לבקר באתר 

פינות לשון, סרטונים משעשעים לחגי ישראל, הצעות   במדור יש .מורים חדר - מוריםל
 לפתיחים מצחיקים לשיעור ועוד. 

 

 מינהל החינוך הדתי
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe540dwUe-9n-X7vIMQvVumqSCTxTr-PhMuS1VuL-vHWJlN3Q/viewform
https://leshoniada.co.il/2019/08/15/%d7%97%d7%93%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%90%d7%93/

