
 

מסופר בה על  ו פרשת וארא עוסקת בשליחות משה ואהרן להוציא את בני ישראל ממצרים,
  את הכאת מימי מצרים לפני מכת הדם מטיל הקב"ה על אהרון:  שבע המכות הראשונות. 

 

ֹּאֶמר ה' ֶאל" ֵטה-מֶֹּשה, ֱאמֹּר ֶאל-ַוי ָך ּונְּ ָך ַעל-ַאֲהרֹּן ַקח ַמטְּ ַרִיםֵמיֵמי -ָידְּ -ַנֲהרָֹּתם ַעל-ַעל ִמצְּ
ַעל אֵֹּריֶהם וְּ ַעל ָכל-יְּ ֵמיֶהם וְּ ֵוה ֵמיֵמיֶהם-ַאגְּ יּו--ִמקְּ ִיהְּ ָכל-וְּ ָהָיה ָדם בְּ ַרִים,  -ָדם; וְּ ֶאֶרץ ִמצְּ

 י"ט(, ז', ותשמ( "ּוָבֵעִצים ּוָבֲאָבִנים
 

ַרִים -הסמיכות   ֵמיֵמי ִמצְּ
 

 משמעות הסמיכות  
ַרִים בצירוף קיים יחס היכללות בין הנסמך לסומך. הסומך )מצרים( מגדיר את   ֵמיֵמי ִמצְּ

ם שונים  למקורות מי היא מילה מכלילה -מימיים ברבים( מבחינת השייכות. מ -הנסמך )מימי
ַאְגֵמיֶהם  -ְיֹאֵריֶהם ְוַעל-ַנֲהֹרָתם ַעל-ַעל : כלל. והפרט – מימי מצרים לתי"ומכדברי אבן עזרא: 

 "   ֵמיֵמיֶהם ִמְקֵוה-ְוַעל ָכל
 

 מה הקשר?
ן כותב רש"י: " לפי שהגן היאור על משה כשנשלך לתוכו אהר דייבעל הכאת מימי מצרים 

מדוע מידת הכרת   - השאלה המתבקשת היא לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים".
הכרת הטוב? אלא לא   אור "מרגיש" שיש צורך לחוש כלפיווכי הי  נטית לדומם?רלוו  הטוב

  -מדובר ב"גמול" ליאור או לעפר, אלא בהשרשת מידת הכרת הטוב המטיבה עם האדם עצמו 
אומלל הוא בעל העין הרעה ומאושר הוא   .ך ומפנים בנפשו את ערך הכרת הטובהאדם מתחנ

וע"י כך מפתח את המסוגלות להתבונן תמיד בנקודות   ,המוצא את הטוב הגדול והמרובה
את הטוב שבאנשים סביבו, ולא פחות חשוב מכך את האור, הטוב   - יפות אותנוהאור המק

 הרב שרגא פרוכטר( - אתר בני עקיבא :שבו עצמו. )מעובד מתוך
 

 מהפרשה סמיכותגשר למילת 

 וארא - 14 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 קול קורא ליוזמות חינוכיות תש"פ
מחכים ליוזמות שלכם בחינוך הלשוני. המועד  

 .28.1.19האחרון: כ"ב בשבט, 

 יום השפה העברית
של הרכזות במחוזות עם מגוון רעיונות יצירתיים  ות רבה הציפה את קבוצות הווטסאפ התרגש

 ל לאתר האינטרנט.   וומעניינים לפעילויות מיוחדות. בעז"ה בתקופה הקרובה נעלה הכ

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 תצרף-קוראים למיליון
  תצרף הפקנו ".ישראל היוםכבר כתבו עלינו בעיתון " האתגר הגדול עוד לפנינו. יצאנו לדרך.

את התצרף מומלץ להדפיס לכל   שילווה את המיזם. A4)פאזל( מיוחד המורכב משישה עמודי 
החליטו על יעד של מספר הספרים שתלמידי הכיתה צריכים לקרוא   כיתה בבית הספר.

לקראת סיום המיזם הם  ליעד, הם מקבלים חלק אחד מהתצרף, עד שהם הגיעו אם בשבועיים. 
 בהצלחה! יכולים להרכיב את כל התמונה.

 מושב החינוך הלשוני-כנס חדשנות פדגוגית בחמ"ד
  קיימנו. מומלץ לצפות בשלושת המושבים המוצלחים של החינוך הלשוני: המלצה בדקה-הבטחנו

יסכה דקל ותהילה   - דה בשלשותיאביב. למ-"מודיעים", תל ת הספרמנהל בי, יואב שמולביץ -
 ."כרמים", אלקנה ת הספררחלי הלוי, בי - מחוז צפון. הוראה אחרת בשיעורי עברית, גרסט

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://koriimlemilion.tik-tak.net/אודות-המיזם-ראשי/פרסום-המיזם-בישראל-היום/
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A4%D7%93%D7%92%D7%95%D7%92%D7%99/%D7%AA%D7%A6%D7%A8%D7%A3-%D7%A4%D7%90%D7%96%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F/

