
 

היא מתארת את תגובת העם   א מעמד הר סיני ועשרת הדברות,פרשת יתרו עיקר עניינה הו
 למעמד המרגש של מתן תורה ואת המפגש של יתרו עם משה.

 
רֹו " תְׁ ַמע יִּ שְׁ ָיןַויִּ דְׁ ה, ֵאת ָכלֹכֵהן מִּ ר ָעָשה ֱאֹלקים-, ֹחֵתן ֹמשֶׁ י ֲאשֶׁ ָרֵאל ַעּמֹו כִּ שְׁ יִּ ה ּולְׁ ֹמשֶׁ יא  -לְׁ הֹוצִּ

ת ם-ה' אֶׁ ָריִּ צְׁ ּמִּ ָרֵאל, מִּ שְׁ  א'(, י"ח, )שמות "יִּ
 
ָין - סמיכותה דְׁ  ֹכֵהן מִּ
 

 כות  סמימשמעות ה
ָין –השייכות  דְׁ ן(  יבמצב זה הסומך )מד .ירוף המחבר שני שמות בהתאם לצורךצהוא  ֹכֵהן מִּ

מפקד היחידה, מטוס קרב ועוד( יתרו, שהוא   -)כגון)כהן( מבחינת התפקיד.  מגדיר את הנסמך
ם ובא להידבק בשכינה. ה' קיבל  את  יכהן לעבודה זרה של מדין, עוזב את משרתו וכבודו בגוי

ה ה' יקבל את  שמו. ללמדנו כי על אחת כמה וכמעל פרשה  קראתשובתו, וזיכה את יתרו שתי
 .מצוות ה'השב בתשובה לאחר שעבר על אחת מ תשובתו של כל יהודי

 
 מה הקשר?

אבל הוא לא  ", ומע על קריעת ים סוף ומלחמת עמלקש"יתרו יושב בביתו ועפ"י פירוש רש"י: 
כשאר העמים, אלא קם ועושה מעשה. אנחנו יכולים לשמוע רעיונות   מסתפק בשמיעה בלבד,

יתרו שמע   .לא לעשות כלום בעקבות מה ששמענו אבל נפלאים וכיוונים חדשים ומלהיבים,
בכך לימד אותנו לא להסתפק בשמועות בלבד, צריך שהן גם יניעו   .ד החליט ליישם ולפעוליומ

 סיון רהב מאיר( –אותנו באופן מעשי לפעולה חיובית. )מעובד מתוך הסטטוס היהודי 

 מהפרשה סמיכותת גשר למיל

 יתרו - 17 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 הסיפור של כולנו –הסיפור שלי 

הסיפור של כולנו".   –כנית "הסיפור שלי ופיג'מה פתחה במיזם לבתי הספר הנמצאים בתספריית 
באתר   .וסיפורים שמבטאות את ההנאה שבקריאת ספרים תערוכות כרזות שיא המיזם הוא

כלים  ניתן למצוא רעיונות לפעילות בכיתה, פעילות עם ההורים והקהילה וגם  ספריית פיג'מה
 .  ומקורות השראה

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 2016דו"ח מבחני הפירלס 
  אוריינות להערכת לאומי-ביןה מחקר, ה2016לשנת  מבחני הפירלסבאתר ראמ"ה פורסם דו"ח 

מוצע  מנקודות ב 18בו נרשם פער של  2011'. "בהשוואה למחזור ד כיתה תלמידי של קריאה
הפער   2016ההישגים לטובת תלמידים בבתי ספר שבפיקוח הממלכתי, הרי שבמחזור המחקר 

 לפרטים נוספים ניתן לעיין בדו"ח.נסגר לחלוטין. 

 תשע"ט –גביע נודד 
  ,מצורפת מצגת הכוללת תבנית להגשת תיעוד על פעילות בית ספרית לעידוד קריאה להנאה

 יש לשלוח למנחה המחוזית. ה בגביע הנודד. את הרצ"ביבהצגת מועמדות לזכי

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 דיווח שני-קוראים למיליון
כמות הספרים   על לדווחעד יום שישי, נא 

שקראו תלמידי בית הספר מהדיווח  
 הקודם שלכם ועד תאריך הדיווח.

https://www.pjisrael.org/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
https://www.pjisrael.org/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/
https://www.pjisrael.org/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchanimBenLeumiyim/PIRLS_2016.htm
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/

