
 .עקדת יצחק, ביניהם, פרשת וירא עוסקת במגוון נושאים

ה, ַוְיִהי” ת ִנָסה, ְוָהֱאֹלִהים, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ֵאָליו; ַאְבָרָהם-אֶּ ֹּאמֶּ ר ִהֵנִני, ַוי ֹּאמֶּ " ַאְבָרָהם ַוי
  (.'א, ב"כ, בראשית)

 ִנָסה – המילה
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 (.אבן עזרא)ניסה את אברהם כדי לתת לו שכר ' ה, "בחן"משמעות .1
 כדגל רם , עומד לנס עמים' כי הפועל הנפלא הזה שעשה אברהם בדבר ה”, “נס"מגזרת .2

 (.אברבנאל" )אליו גויים ודרושו ויביטו אחריו, ונישא   
בנוסף  לכך . ובראש השנה, את סיפור העקידה אנו מזכירים מדי יום בתפילת שחרית

, הייתה גם העובדה שהוא עשה זאת בזריזות בשמחה וברצון, שאברהם ציית לבורא העולם
 .וזכות זו היא העומדת לנו לעם ישראל לעד

 
 בעברית של ימינו" מנסה"משמעויות שונות למילה 

 .פ"ניסה את כוחו בלימוד בע –מבחן .1
 .התנסות קודמת שאדם רוכש עם השנים –ידע מקצועי קודם  -נסיון . 2
  ".זה היה ניסיון להצחיק"מעשה שתוצאותיו לא ידועות . 3

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

מורי העברית  -גשר לקשר
צוות החינוך הלשוני 

מזמין את מורי , ד"בחמ
העברית לקבל עדכונים 
שוטפים ישירות לתיבת 

 .ל האישית"הדוא

נא עודדו את מורי העברית 
בבית ספרכם להירשם כדי 

שיוכלו לקבל חומרי 
מידע , למידה רלוונטיים

אודות מפגשים מקוונים 
, ופעילויות מיוחדות ועוד

יש למלא את   -לרישום 
 .                           בטופס המקווןהפרטים 

  דיבור בפני ציבור                                                                   
ל שהתפרסם בתחילת השנה ובו מידע “ב קישור לחוזר מנכ“רצ

. ראשוני לגבי הטמעת נושא דיבור בפני ציבור במערכת החינוך
 . כאןלקריאה נא ללחוץ 

 תאריך ידיעון

 וירא-5-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

ו                                                                          “תשע-מצעד הספרים
תוכנית זו ייחודית . נפתחה ההרשמה למצעד הספרים לשנה זו

בכך שניתן לבחור את הספרים המוצעים אך ניתן גם לבחור 
הנרשמים הראשונים יכולים לזכות בערכת . ספרים אחרים

ספרים ובתי ספר השולחים תיעוד של הפעילות יכולים לזכות 
 .בסכום כסף לרכישת ספרים עבור הספריה הבית ספרית

בכסלו ' ח יום שישי: תאריך אחרון להגשת הטפסים: לב-שימו
.                                                 הקישורלמידע נוסף יש ללחוץ על . 21.11.12-ו ה"תשע

https://docs.google.com/forms/d/1uB4bjj_2Kkd7W2A-w5jG-GE9aCEuoVVa7DKIXmVZALE/viewform?c=0&w=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-14/HoraotKeva/K-2015-1-1-9-14-3.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/2016/2016.htm

