
 

פרשת ויצא עוסקת בקורות יעקב בדרכו לחרן, בחייו עם לבן הארמי ובעזיבתו אותו. על רחל  
 מספר הכתוב: ,נשותיו של יעקב ,ולאה

 (י"ז, כ"ט בראשית) ".יַפת ַמְרֶאהְיַפת תַֹּאר ו   ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה"
 

 ַמְרֶאהַפת יְ  - הסמיכות
 

 משמעות הסמיכות  
 

משמש כמעין תואר של  ַפת יְ בסמיכות זאת הנסמך  .היא סמיכות תיאורית ַפת ַמְרֶאהיְ הצירוף 
  ,)יופי( והסומך הוא שם עצם )מראה( תכונה . בסמיכות מסוג זה, הנסמך הואַמְרֶאה הסומך

 .  אליו מצורף התואר המתאים לתכונה
 זיו". יופי, שהיה לה מאור פנים, - "ויפת מראה על תכונה זאת של רחל אמנו אומר רש"י:

 
 מה הקשר?

 

כמידת   יראת שמיםהיופי שנשתבחה בו רחל הוא נוי של  נו רחל ולאה.ימותישונות היו א
ח התשובה זכתה  והדמעות ובכבכוחן של . בעל תשובהלאה ניחנה במידה של  .צדיק גמור

מאור פנים, ואילו בעל התשובה מסומל בחוזק. כל  ב ,להינשא ליעקב. צדיק גמור מסומל ביופי
  - בנה של רחל, יפה מראה ,לדוגמא יוסף .מהות מופיעה אצל בניהןיתכונה שהופיעה אצל הא

ח בתשובה  המאפיין יראת שמיים. על ראובן בן לאה  העידו חז"ל שהיה הראשון בעולם שפת
אף בן בנו, הושע הנביא, פותח פתח של תשובה לעם, כפי שנאמר: "שובה ישראל עד ה'  ו

מהות תרמה לבניה מעלות ותכונות  יכל אחת מהא .כן שאר הבנים. אלוקיך" )הושע י"ד, ב'(
  נעלות, ובזכות כולן ניצב עם ישראל ומתקיים לדורי דורות.
 מעובד מתוך אתר "אחינו" על פ"ש()

 לסמיכות בפרשהגשר 

 ויצא - 8 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד - "מרוץ הצבי"

כוח לכל המשתתפים במפגש הווירטואלי אודות הרב נריה ז"ל בדרך "עופרים". מפגש זה   ישר
-את אות הפתיחה לתחילת תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד "מרוץ הצבי" על מהווה

  ,אישית ובית ספרית עבור התלמידיםהתחרות מהווה מסגרת של חגיגה . ז"ל שם צבי כורך
כל שנה אנו מתרגשים מחדש משמחת היצירה  בהלומדים להביע את עצמם באופן יצירתי. 

 שרון של ילדי החמ"ד.  יטיפוח הכמו
, מצופה שבתי הספר  (2019בפברואר  3) טתשע" לך התקופה הקרובה, עד כ"ח בשבטהבמ

  יש לשלוחיעסקו בכתיבת סיפורים ויערכו תחרות פנים בית ספרית. את הסיפורים הזוכים 
 למנחה המחוזית.  

מזמינים את  . אנו ברוח "בית חינוך כמשפחה", אנו עורכים מסלול מיוחד "חמ"ד בתפוצות"
פרטים   להשתתף בתחרות. ,לרגל עבודה או שליחות של הוריהם, ילדי החמ"ד השוהים בחו"ל

 מומלץ לפנות למדריכות הבית ספריות לתכנון התהליך. רצ"ב.קובץ הב
 שלכן,  

 יעל נדלר
yaelna@education.gov.il 

 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

אודות הרב נריה ז"ל   ,מפגשים וירטואליים לתלמידים
 בדרך "עופרים"

מפאת חוסר מקום, נאלצנו לדחות   .תודה לכל הפונים
 יפורסמו פעילויות נוספות. בעתידרבים מכם. בעז"ה 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ


