
 

 

על הוריו של  .ובמינוי משה לגאול את עם ישראל ,פרשת שמות עוסקת כולה בגלות עם ישראל בארץ מצרים
                                                                                                                                              משה נאמר: 

ִוי;" ית לֵּ ֶלְך ִאיׁש, ִמבֵּ ַקח ַויֵּ ִוי... ַוַתַהר ָהִאָשה-ַבת-, ֶאתַויִּ ן ַוִתְצְפנֵּהּו ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחים... ְוֹלאלֵּ ֶלד בֵּ ָיְכָלה עֹוד, -, ַותֵּ
ַקחַהְצִפינֹו,  ַבת ֹגֶמא...ַוָתֶשם ָבּה ֶאת-ַותִּ  ג'(-.)שמות פרק ב' פסוקים א'..ַהֶיֶלד-לֹו תֵּ

ַקח – משפחת המילים ַקח,  ַויִּ  ַותִּ

  :משמעות משפחת המילים

ַקחמשפחת המילים  ַקח)זכר(   ַויִּ המשמעות המשותפת .  לק"ח)נקבה(, הן נטיות פעלים של השורש , ַותִּ
שה יאבין בכמה מקומות בתורה מציינים את הקשר בין איש ל .העביר לרשותו :רש זה היאולמילים מש

אחת הדעות בתלמוד  ל פיע ועוד.  "שהיאיש לקח א" בביטוי 'ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני ְלִיְצָחק"לדוגמה 

 .ה(י)קני מקח)קונה( ו לקוח משמעו קנה, ומכאן גם המילים לקח הפועל

 מה הקשר?
 ."ותהר האשה" :" ועל אימו."וילך איש.. :על אביו נאמר .בסיפור הולדת משה לא נזכרו שמות הוריו 

לכן רק לאחר  .כשרונותיושחינכוהו כראוי וכיוונו אותו ליישם את  ,שבח להם :םשל הבן ה וריושמות ה
מכאן למדנו כי  .ו כ( ות" )שמ."ויקח עמרם את יוכבד.. :, נכתבו שמותיהםעם ישראל שנצטווה להיות גואל

עליו  .ים ולהכיר את כישרונו ונטיותיו של כל אחד מתלמידיוי"ערכו של המחנך נמדד ביכולתו לפקוח עינ

 ".צריך לעשות, אלא יורה להם איך לעשות וידאג שיעשוולא די שיסביר להם מה  ,לכוונו כך שיוכל ליישמם
 ( 1999 4)מתוך החינוך בדור משתנה / ביננפלד בשדה חמד 

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ
 שמות–16- גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 קוראים למיליון

הוא המועד השני לדיווח על מספר הספרים שקראו התלמידים בבתי הספר, במסגרת  יום שישי השבוע
שאליו שייך בית הספר, ולמלא את מספר  בטופס הדיווח של המחוזמיזם "קוראים למיליון". יש לדווח 

תמונות מרגשות המתעדות את  לשלוחהחלו בתי ספר הספרים שקראו התלמידים מאז הדיווח הראשון. 
 מבתי ספר לפידים מקרני שומרון ונתיב זבולון שמחת הקריאה בבית הספר. מצורפות תמונות במייל זה

  שבמודיעין.

 

 שיעור וירטואלי לתלמידים לעידוד קריאה

 

 

 ,בברכת שבת שלום

 סיגלית שאקי

Sigalitsh2@education.gov.il 

 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 סיפורו של חפץ -דור לדור יביע אומר

מצורפת הצעה למהלך הוראה עם התלמידים,  כנית "דור לדור יביע אומר",וגרת התבמס
כתיבת "סיפורו של  כתיבת סיפור בעקבות תחקיר על חפץ שעובר במשפחה. המקדמת

 , המחברת רגשית את התלמידסיפורמספרת ו כתיבה עיונית, תיעודיתמשלבת חפץ" 
 .למסורת המשפחתית

 

  

 

 

 

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 קול קורא ליוזמות חינוכיות לשנה"ל תשפ"א

משרד החינוך מציע לצוותי החינוך בבתי הספר להציע יוזמות 
מענק כספי, ליווי והנחיה ליישום היוזמה. זאת  חינוכיות ולקבל

הזדמנות נהדרת להציע יוזמות בתחום החינוך הלשוני ולקדם את 
 .לקישורהתחום בבית הספר. לקבלת פרטים יש להיכנס 

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://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=173&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2020%2F35&UTM_CAMPAIGN=MNK

