
 

 

 

הוא ו ,בסולם ויורדים העולים ,על מלאכי האלוקיםחולם הוא בדרכו  .מספרת על נדודיו של יעקב הפרשה
 נודר נדר: ומקבל את ברכת ה' 

 
ַדר ם  ֵלאֹמר: ֶנֶדרַיֲעֹקב,  ַויִּ ְהֶיה ֱאֹלקים-אִּ י הֹוֵלְך, ְונַָּתן יִּ י ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאֹנכִּ ַרנִּ י, ּוְשמָּ דִּ מָּ י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּוֶבֶגד -עִּ לִּ

לֹום, ֶאל י ְבשָּ ְלֹבש ְוַשְבתִּ י, ֵלאֹלקים-לִּ יָּה ה' לִּ י; ְוהָּ  כ"א(-)בראשית פרק כ"ח פסוקים כ'.ֵבית ָאבִּ

ַדר משפחת המילים   ֶנֶדר,  ַויִּ

 : למיליםהמשמעות המשותפת 

ַדרמשפחת המילים   .נד"ר, הן נטיות פעלים של השורש ֶנֶדר,  ַויִּ
ַדר " מתהפך הזמן  אמצעותהבו ,וו ההיפוךמשמשת היא  ,בלשון המקרא כאשר ו' נוספת בתחילת הפועל -"ַויִּ

פתח  כלל בדרך הוא ניקוד ו' ההיפוך מעתיד לעבר  .. )בימינו: הלך, נדר("וידר" ",וילך"–מעתיד לעבר כגון 
מציינים זמן עתיד )בימינו: אתן,  -"ואמרת", "ונתתי"לעומת זאת, הפעלים המקראיים:  .ולאחריו דגש

רש זה היא ומשהמשמעות המשותפת למילים ו הוא שם עצם -ֶנֶדרא. וומנוקדים בדרך כלל בשו תאמר(
 .הוחייב לקיימ התחייבות שאדם נוטל על עצמו

 
 מה הקשר? 

ברכה ושמירה. תגובת יעקב המיידית היא לנדור נדר, אשר בו  - מבשר ליעקב שני דבריםבחלום בבית אל ה' 
את  -הוא מבקש שה' יקיים את הבטחתו. בקשה זאת חשובה להבנה כי כל ברכה מצריכה שני מרכיבים 

עשיו את  "ויבז - יצחק רצה לברך את עשיו הבכור, אך עשיו לא קיבל הרצון לתת ואת הרצון לקבל. לדוגמה,
אתר כיפה ). 'בכך הוא מפגין את רצונו המלא לקבל את ברכת הוהבכורה". יעקב בנדרו חוזר על הבטחת ה' , 

( על הרצון לתת ועל הרצון לקבל, כותב ר' משה פיינשטיין במשנתו החינוכית כי כל מחנך גאולה טברסקי -
למקבל התלמיד  את הלימוד. כך יהפוך להעניק ולהאהיב על תלמידיו את רצונו לתתהוא כאהרון הכהן אשר 

את הלמידה, אשר תרחיב את עולמו הפנימי והאישיותי. )מתוך החינוך בדור משתנה / ביננפלד בשדה  ברצון
 (  1999 4חמד 

 

 

 ,בברכת שבת שלום
 סיגלית שאקי

מפקחת על החינוך הלשוני 
 ד“בחמ

Sigalitsh2@education.gov.il 
 

 החמ"ד לחדשנות פדגוגיתכנס 
יתקיים כנס החמ"ד  18.12.19כ' בכסלו,  יום רביעי ב

הווירטואלי לחדשנות פדגוגית. בכנס יתקיים מושב של החינוך 
חשף למיזמים ינ שבומב .הלשוני ובו יתקיימו שלוש הרצאות

 חדשניים בתחום.
 . דרכי רישוםלמצורפת ההזמנה לכנס ו 

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ

 ויצא- 11 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“בחמהיחידה לחינוך לשוני 

 יחידות הוראה בחינוך הלשוני מתוקשבות
ידות הוראה מתוקשבות המותאמות גם לחמ"ד. חבאתר של החינוך הלשוני יש קישור לי

דות תילמדנה שהיחי היא המטרה .ה' והנושאים ביחידות מגוונות -ב' תהיחידות מיועדות לכתו
 ליחידות. קישורמצ"ב במסגרת שיערי עברית. 

 מתבקשים לפנות למנחה המחוזית. בתי"ס שאינם יכולים להיכנס ליחידות המתוקשבות,

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/learning/Pages/teaching-learning-materials.aspx

