
 

בין השאר מסופר על לבן המרמה  .ועד שובו אליה הפרשה מתארת את קורות יעקב בחרן מיום שיצא מארץ ישראל
 את יעקב ומשיא לו את לאה במקום את רחל, לטענתו של יעקב הוא עונה: 

ֹּא ֹּאֶמר ָלָבן, ל יָרה. ַמֵלא "ַוי ְפֵני ַהְבכִּ יָרה לִּ ְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְצעִּ ֹּאת  ֵיָעֶשה ֵכן בִּ ְתָנה ְשֻבַע ז ֹּאת.. ְונִּ )בראשית  " . ְלָך ַגם ֶאת ז
 כ"ז(-כ"ט, כ"ו

 
ְתָנה :המילה  )נתינה(  ְונִּ

 
 המילה בהקשר לפרשה:  

ְתָנהמדוע אומר לבן  אמור לתת אותה ליעקב? עפ"י המפרשים זה שהוא , ואביה של רחלהוא בלשון רבים? הלא לבן  ְונִּ
 השונים קיימות שתי אפשרויות לפרש את המילה:  

ְתָנהאבן עזרא:   ,  עתיד זמן  עבר ל זמן  יחיד( וה"ו" היא "ו" ההיפוך מ   , גוף שלישי   , עבר   , )בניין נפעל   נתן –   ְונִּ
 . תינתן לךכלומר היא  

ְתָנה רש"י:   בור. דעת רש"י  מקובלת על  י רבים( וה"ו" היא "ו" הח   , ראשון )בניין קל, עתיד, גוף    אנחנו ניתן  –   ְונִּ
 רוב הפרשנים.  

 
 מה הקשר?

לא יכול  הוא  לבן משתמש בשפה לא ברורה בדרך העורמה. הוא אומר ליעקב כי הוא כפוף למנהג המקום ולכן  
ומעביר אותה לאחרים.  לבן בורח מאחריותו האישית למעשה המרמה  .  הצעירה לפני הבכירה ביתו  לו את    לתת

שתייך הוא  מאחראי למעשיו, ולא הציבור שעצמו כנגד זה אומרים חז"ל כי האדם .  זוהי התנהגות בלתי מוסרית 
 אליו.

על כך כותבת נחמה ליבוביץ:" בשאלה דקדוקית קטנה כרוך לימוד גדול של מוסר, כי אין שאלת דקדוק לחוד ותוכן 
 ורעיון לחוד, הכל תורה היא ולימוד היא צריכה"  

 

 מהפרשהה גשר למיל

 ויצא  - 10 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא 

 הלוידליה  –טיפעלון ופרידה ממפמ"ר עברית 
תוכלו לצפות בסרטון שהוצג   קישורב ית דליה הלוי הפורשת לגימלאות.ובו דברי פרידה של מפמ"ר עבר טיפעלוןפורסם 

 כבר מתגעגעים.  .של דליה בתפקיד מוקה שלנו לפועלה הרברכה עהעוהוקרה כבכנס מנהיגי חינוך 

 ספריםשל  ענק  –ערב של עברית 
.  ספרים   של  ענק:  בפלטפורמה  דיגיטליים  ספרים   יצירת  על  הדרכה  תנתן  בו   בזום   הדרכה  למפגש  מוזמנים  העברית  מורי

.  מה הרש  לאחר  בחינם  בפלטפורמה   להשתמש  ניתן   ד" החמ  ילדי  של  הסיפורים  כתיבת   תחרות  - "  הצבי  מרוץ"תקופת  ב
 למפגש קישור. 20:00 בשעה בדצמבר 7  בכסלו ג"י רביעי ביום ה"אי  יתקיים ההדרכה מפגש

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 ו-כיתות ג  – ר לדוראוגדן מתכוני חנוכה העוברים מדו
 .  אוגדן מתכוני חנוכהמוזמנים לצפות בפעילות של בית הספר "תחכמוני" מרחובות בנושא יצירת 

 . 

 בוביץ כהשראה לכתיבת סיפוריםדמותה של פרופ' נחמה לי –פתיחה מפגש  –מרוץ הצבי 
תהיה "יריית הפתיחה"   'ו – ד'מפגש חגיגי לתלמידי כיתות אי"ה יתקיים  בשעה תשע בדצמבר 7בכסלו ם רביעי י"ג ביו

 .קישור למפגשלתחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד. 

 

 מינהל החינוך הדתי 
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

 איריס צבריעם  ב-ורי כיתות אממפגש ל  – ערב של עברית
המפגש  " הידע הלשוני בתהליכי הוראה למידה והערכה בסימן חג החנוכה בנושא:" קידוםמפגש העצמה לימודית 

 .  פגשקישור למ .בזום ויימשך כשעה 00:20בשעה   2022/12/5יתקיים אי"ה ביום שני י"א כסלו תשפ"ג 

 צא לדרךג יותשפ"ץ הצבי ומר
 .  קישורבהרשם בתי ספר שטרם נרשמו לתחרות מוזמנים ל ות תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד. ע אודרצ"ב מיד

https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/homepage/tipalon11-22.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1cCQaAauZR4
https://edu-il.zoom.us/j/82147609469
https://dorldor.hemed.org.il/%d7%9e%d7%aa%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fedu-il.zoom.us%2Fj%2F81965847399%3Fpwd%3DZnZZNFhLMzRyU2VVbWhjQmNabFNZZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw2vrOVhRY3Trg1WfXTRU4NL
https://edu-il.zoom.us/j/8960271682
https://forms.gle/1L9Mf8v1Eku13Ky57

