
 

 

אחד הנושאים: בשורת  .של אברהם ולוט הםקורות חייבהפרשה עוסקת בהמשך תיאור נושאים שונים 
 :. על כך מגיבה שרהשרה על ההולדת בנםלהמלאכים לאברהם ו

 
ְצַחק " ּה ַותִּ בָׂ ִקרְּ ה בְּ רָׂ ם-ֶאל ה'ַויֹּאֶמר  ..שָׂ הָׂ רָׂ ה ֶזה   ַאבְּ רָׂ ָצֲחָקה לָׂמָׂ  השָׂ

ה  .. רָׂ ַכֵחׁש שָׂ ר ֹלאַותְּ י  ֵלאמֹּ  ט"ו( –)בראשית פרק י"ח פסוקים י"ב  ." ְָצָחְקת ַויֹּאֶמר ֹלא ִכי ..ִכי יֵָׂרָאהָצַחְקתִּ

י, ָצָחְקְת  משפחת המילים ְצַחק, ָצֲחָקה, ָצַחְקתִּ  .ַותִּ

  :המשמעות המשותפת למילים

י, ָצָחְקְת משפחת המילים  ְצַחק, ָצֲחָקה, ָצַחְקתִּ המשמעות המשותפת   .צח"קשורש של ההן נטיות פעלים , ַותִּ
צחוק יכול להיות צחוק עם  .המילה צחוק אינה מוגדרתצחוק.  –באה לידי ביטוי בשם העצם מאותו שורש 

רש"י מבחין בין  .כל רגש אחרמשמחה או מבוז וממישהו או צחוק על מישהו. צחוק יכול להיות מתענוג, 
הגדיר את המילה צחוק כ"שיתוף השם", כלומר, מילה צחוק של לעג. הרמב"ם בין צחוק של שמחה ל

 )אתר הניווט בתנך(  .לתופעות שונות שם משותף, -משותפת

 מה הקשר?
החיוך, הם כלי נשק יהודים עתיקים, המתגלים בימים קשים אלה. בהודעות המועברות ק וההומור, הצחו

הומור וצחוק. פרשת השבוע מלאה בקבוצות השונות, אנו מגלים לא מטח טילים, אלא מטח בדיחות מלאי 
בצחוק: אברהם ושרה צוחקים כשהם שומעים שבגיל מבוגר עומד להיוולד להם ילד, ולבסוף גם קוראים לו 

על עם ישראל להשתיק  .יצחק. הגישה השמחה, המחייכת והמאמינה הזו, היא שהביאה אותנו עד הלום –
עולם ולחנך את האנושות לצחוק של מאמינים את צחוקו הפרוע של ישמעאל, צחוק שהורס את יסודות ה

נּו  ִדיל ה' ַלֲעשוֹּת ִעמָׂ ֵננּו ִרנָׂה... ִהגְּ ׁשוֹּ חוֹּק ִפינּו ּולְּ ֵלא שְּ ֵמִחים –וטהורים, עד ליום שעליו נאמר: "ָאז ִימָׂ ִיינּו שְּ  ."הָׂ
יר(ד מתוך החלק היומי סיון רהב מא) מעוב  

 

 : תש"ף -לתלמידי קול קורא סיירת מרוץ הצבי
 .החמ"דלתלמידי  השנה ייפתחו מחדש הקורסים המקוונים

 ,מיועד לקבוצת תלמידים נבחרת ומצטיינת בכתיבה והוא  "סיירת מרוץ הצבי"הקורס הראשון יהיה 
ייפתח אי"ה בתחילתו של הקורס  מבתי"ס שונים, ברחבי הארץ הלומדים יחד באמצעות שיעור מקוון.

 .מצורף קול קורא המפרט אודות המיזם. חודש דצמבר. )כסלו(
 .טופס ההרשמהכדי להבטיח את מקומכם, נא קראו היטב את הדרישות, והירשמו ב

 

 

 בברכת שבת שלום,
 

 סיגלית שאקי
מפקחת על החינוך הלשוני 

 ד“בחמ
Sigalitsh2@education.gov.il 

 

 השתלמות בבית יציב -פיתוח מקצועי לרכזות שפה
השנה נקיים השתלמויות לרכזות שפה בבית יציב, במחזורים 

 שונים, לפי מחוזות. 
בסוף החודש תתקיים ההשתלמות במחוזות תל אביב ודרום. 

 ים. ספורמקומות  נשארו
 יש לפנות למנחות המחוזיות בנושא ההרשמה.

 
 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ

 וירא- 8 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 הדתימינהל החינוך 
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

גרה בתקווה שנזכה בעז"ה לחיי ש
 ובטוחים, מבורכים

 
 

 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdzJ4m_eMxalYoc_x4KAIYVegJorUt2BYmkIsvjmebgZSxXA/viewform

