
מצליח בכוחות עצמו להסיר את יעקב . ליד הבאר, בפרשת ויצא מתואר המפגש בין יעקב ורחל
 .האבן הכבדה מעל הבאר

 
ת" ר ָרָאה ַיֲעֹקב אֶׁ ת, ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו-ַבת, ָרֵחל-ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ ל  , ַוִיַגש ַיֲעֹקב; ֲאִחי ִאּמֹו, צֹאן ָלָבן-ְואֶׁ ַוָיגֶׁ

ת ן-אֶׁ בֶׁ ת, ַוַיְשְק , ֵמַעל ִפי ַהְבֵאר ָהאֶׁ   ('י, ט"כ, בראשית)" צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו-אֶׁ
ל – המילה   ָיגֶׁ

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
                                                                                                             . את פי הבאר כאדם המעביר פקק מעל פי הצלוחית, חשף, יעקב גילה -לשון גלוי  -י "רש. 1
                                                                                                                     בעתיד יסיר מרחל את העקרות -במשמעות אלגורית , הסיר -(יב'ע)בראשית רבה . 2
 . השמחה הגבירה כוחותיו והסיר את האבן בקלות, לשון גילה ושמחה – אמרי שפר. 3
 

-מקבל יעקב תכלית חדשה לחייו ומתחיל את שליחותו בשושלת עם', מתוך החלום והתגלות ה
יעקב קם וגולל את האבן ,  "איש תמים יושב אוהלים"מ,  משליחות זאת הוא שואב כוח. ישראל
                                                                                                                                           .הכבדה

 בעברית של ימינו" יגל"משמעות המילה 
 ". הזוג הצעיר יגילו וישמחו כל בני המשפחה בחתונת"לדוגמא , יעלוז, ישמח

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

 מפגש ווירטואלי                   
נקיים מפגש , כמידי שנה

רכזות , ווירטואלי למדריכות
ומורי עברית כפתיחה 

לתחרות כתיבת סיפורים של 
 ".מרוץ הצבי"ד "ילדי החמ

במפגש יוצג מהלך הוראה  
העוסק בדמות השנתית של 

ד ובסופו התלמידים "החמ
 .כותבים סיפורים לתחרות

ה ביום "המפגש יתקיים בעז
 23, ו"א בכסלו תשע"י, שני

.                                21:31בשעה  2112בנובמבר 
.                                    כשעה וחצי -אורך המפגש

להרשמה יש למלא פרטים 
קישור . המקווןבטופס 

למפגש ישלח לנרשמים 
 . ל“בדוא

 על הניסים                                                                                                 -לקראת חנוכה
ליחידת הוראה בנושא תפילת  קישורמצורף , לקראת חנוכה

 .ד“באתר החינוך הלשוני של החמ, .“על הניסים”

 תאריך ידיעון

 ויצא-8-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

 יום עיון בספרות ילדים ונוער
, ב הזמנה לכינוס שנתי בנושא ספרות ילדים ונוער“רצ

בדצמבר  13, ו“בטבת תשע‘ א, ה ביום ראשון“שיתקיים אי
ההשתתפות אינה כרוכה . במכללת דוד ילין בירושלים 2112

 . בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש

מעוז צור                                                                             
, הכולל מגוון טקסטים, “מעוז צור”דוגמא לדף מעוצב בנושא 

ב “הדף מיועד לתלמידי חט(. העמוד השני) קישורניתן לראות ב
מעגל שני )ד “בחמ‘ ו-בממלכתי אך מתאים לתלמידי כיתות ה

 .מומלץ ליצור דף דומה לתלמידכם(. בתכנית הלימודים

https://docs.google.com/forms/d/1Y9n5dmhJlwwbqTzs6s2MSZkhW9NP0tM5vEJmfYReaS4/viewform?c=0&w=1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/TechnimChomreiLemida/pnimi.htm
http://www.morasha.org.il/APPS/Public/GetFile.aspx?inline=yes&f=Files/6202BF2E-DF58-4347-9B32-1ECFD84803A3/B8FE2AF3-36FE-4584-9A4B-4EA94407D625/743E72D6-7B3B-4E4D-B21B-5C92497901EE/08C8B1DA-5C3A-4F39-889A-8B4E99EE7DDB.pdf&n=%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%D7%99%25D

