
 

לאחר בריאת אדם    .המבול בריאת העולם ואחריה קורות בני האדם עד מתוארתבפרשת בראשית 
 וחוה מברך אותם הקב"ה ואומר: 

אּו ֶאת בּו ּוִמלְּ רּו ּורְּ ֹּאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים פְּ הָ ָהָאֶרץ, וְּ -"ַוי שֻׁ  ..." )בראשית א' כ"ח( ִכבְּ
 

הָ  :המילה שֻׁ  ִכבְּ
 

 המילה בהקשר לפרשה  
הָ "המלה "שואלת מה פירוש  פרופ' נחמה לייבויץ שֻׁ מושג שהוא  כיבוש? הרי היא מלשון "ִכבְּ

מביאה פירוש  היא ומיד מי יכבוש אותו"?  הזוג האנושי הראשון יחידי נברא בעולם"מלחמתי, והלא 
כולם אחים  שכן כדי למנוע מלחמה בין העמים השונים , לעתידהיא ממסכת סנהדרין ל"ז: הכוונה 

, שלא יאמר אדם  מפני שלום הבריותבני אב אחד. וכדברי המשנה: "לפיכך נברא אדם יחידי... 
 " לחברו: אבא גדול מאביך

 
 מה הקשר?

אין פירושו   כיבוש ,ואומרת: יפה פירש הרמב"ןפירוש נוסף " מביאה נחמה כיבושבהקשר למושג "
לא פעולת הרס והשמדה, אלא פעולת בניין    .השממה כיבושמלחמת אדם באדם, להרע לו, אלא 

ריסון בעלי החיים, תרבות הצמחייה וניצול אוצרות טבעיים, זוהי קבלת הזכות כגון ויצירה 
 להשתלט על הבריאה. 

 

 מהפרשהה גשר למיל

 בראשית  - 4 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא 

 חודש חשוון –המילה האחרונה 
  ריכזנו עבורכם מגוון של יחידות הוראה וחומרים נוספים המתאימים לשיעורי עברית בחודש חשוון

שאילת  פעילות של "דור לדור יביע אומר", בין היתר  . בגיליון תוכלו למצוא ו' –לשכבות הגיל ב' 
גשמים, שבוע העליות, יום פטירת רחל אמנו, יום הזכרון ליצחק רבין וחג הסיגד. נא להעביר למורות  

 העברית בבית ספרכם. 
 

 מר בשבוע העליותלדור יביע אודור 
שלב את "תוכנית דור לדור יביע אומר" עם קידום מיומנויות  לקראת שבוע העליות אנו ממליצים ל

, מבית ספר  סיפורים מבית אבאו': -שפה. באתר שלנו יש דוגמאות של שני בתי ספר המיועדות לכיתות ד'
 עטר בדימונה.- ביוזמת בית ספר בן ראיון של דור הסביםעריכת  "הראל", ראשון לציון 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

  מפגש להורים –קוראים למיליון 
מאחר ורוב קריאת הספרים מתרחשת בבית, אנו מזמינים את הורי תלמידי בתי הספר היסודיים  

בחמ"ד למפגש מיוחד בו ינתנו ידע וכלים, כיצד הם יכולים לעודד את ילדיהם לקרוא ספרים. המפגש  
 בזום. רצ"ב ההזמנה. 20:00באוקטובר בשעה  26יתקיים אי"ה ביום רביעי, א' בחשוון, 

 האם הגעתם ליעד?  – דיווח אמצע –קוראים למיליון 
" של בית ספר  מועדים לקריאהבתקופת החגים את הפעילות הייעודיות כגון "התרגשנו לראות 

באוקטובר יש לדווח על כמות הספרים שנקראה   30וון, עד יום ראשון, ה' בחש"תחכמוני" בנתניה. 
זו הזדמנות לבדוק את  .  כםבטופס המחוז שלשימו לב לדווח בבית הספר במסגרת "קוראים למיליון". 

למצופה. עכשיו כשמתחילה אי"ה שגרת למידה זה הזמן "להגביר הילוך"   עצמכם איך אתם ביחס
   ולוודא שהתלמידים קוראים ספרים.

 מינהל החינוך הדתי 
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

https://dorldor.hemed.org.il/%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%90/
https://dorldor.hemed.org.il/%d7%9e%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%9d/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02fHi8EREJApuAWtc9rFNEK1AACRc22vfZcz2q3cPvRbyGippwDNWcnk7D2UKQ8AhRl&id=100046113222810
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/

