
 

לאחר שקם   ,בעיקרה בשליחות משה להושיע את בני ישראל ממצרים פרשת שמות עוסקת
התעצמותם של בני  על קובל על מספרם ו. הוא עליהם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף

ֹּאֶמר ֶאל" :ישראל ל ַעּמֹו: ַוי ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ה ַעם בְּ ָעצּום  ִהנֵּ ּנּוַרב וְּ ָמה לֹו.. . ִממֶּ ַחכְּ ,  א' ,)שמות ."ָהָבה ִנתְּ
 י'(-ט'

 

ּנּו - מילת היחס  ִממֶּ
 משמעות מילת היחס  

ּנּומילת היחס  האות נון נבלעת ובמקומה   רבים. גוף שלישי נסתרב  מןהיא נטיית המילה  ִממֶּ
היא דוגמא למילה שבה מילת   ממנו. המילה ּנּומֶּ ִמ , םכֶּ ִמ  :בא דגש באות שאחריה. לדוגמא

זהר מפני אי הבנת דברי  ייש לה  ',(.  לדברי פרופ' נחמה ליבוביץמן+מן+נוהיחס מוכפלת ) 
לבני ישראל    - מם היתרוןמנו היא מפרעה. מתרגמים שלא מבני עמנו הסבירו כי המם במילה 

מנו היא  מיתרון מספרי על המצרים. המפרשים )רמב"ן, רמב"ם ועוד( הבינו כי המם במילה 
למה שהיינו   ביחסגדול  של בני ישראל לפי זה, מספרם .מ"מאותיות היחס בכל ,מם  היחס

  :רוצים ואין יתרון מספרי לבני ישראל, אלא המיעוט הבלתי מורגש הפך למיעוט ניכר. )מתוך
 עיונים בספר שמות(       

 

 מה הקשר?  
ההתעצמות וההתרבות הבלתי   בזכותהפכו עם רב  ,בשבעים נפששירדו למצרים  ,בני ישראל

א ָהָאֶרץ, אָֹּתם"" .היו בכל מקוםהם  רגילה.  ובתי   תיאטראות"שנתמלאו בתי  - ַוִתָּמלֵּ
דמות  יהרצון של בני יעקב להיטמע בתרבות המצרית ולה .(קרקסאות מהם" )ילקוט שמעוני

תוך זמן קצר למיעוט   הפכהמשפחה שהייתה מקורבת לשלטון,  .לשנאת ישראל םלה גר
על ראשו. גלות מצרים היא הדוגמה המקורית   ריחפהשסכנת השמדה  ,מדוכא ומשועבד

אתר דעת ומקורות   –)הרב אלחנן סמט  .והקלאסית לשאר הגלויות, ודוגמה לשנאת היהודים
 נוספים(

 מהפרשה גשר למילת קשר

 מותש - 13 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

                                 חלבעברית על קרטוני 
למילים עבריות  האם נתקלתם באיורים 

 לפרטים  ? חלב על קרטוני תמחודשו

   חדש! –חדר היוועצות למורים 
לבחירת  נתונים למורים להיוועץ עם מומחית בתחום החינוך הלשוני. נושאי ההיוועצות 

מקוונת, ומתבצעת  ההיוועצות היא  .הם בוחרים את הנושא ויוזמים את השאלה -המורים 
 .כאןלהרשמה נא ללחוץ  .בשעות הערבפעמיים בשבוע 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 העבריתשבוע 
 :מציגה את הצדדים המשעשעים והקורצים של השפה העבריתה ,פעילות מתוקשבת
מאחורי המילים ומשמעותן, הקשר בין הצליל של המילה למשמעותה,  הסיפור שמסתתר 

  המילים הארוכותנסו להגיד את מות: דוג נקודות למחשבה הקשורות למילים בעברית ועוד.
יֶהם רֹועֹותֵּ ֶשִבזְּ יֶהן, ּוכְּ גֹולֹותֵּ נְּ ַתרְּ ֶשלְּ ִלכְּ  ...בעברית כמו וְּ

  ועוד.זמזום, צלצול, ליקוק כגון  מילים שהצליל שלהן מחקה את המשמעות שלהןאוסף 
ח וקבוצת קניוני עופר חברו למסע פרסומי המרומם את קרנה של העברית. במסגרת  "מט

שיתוף הפעולה, מוצבים ברחבי הקניונים שלטים מגוונים ובהן אמירות משעשעות ומשחקיות  
 שקשורות לתופעות בשפה העברית ושיגרמו לאנשים לחייך וליהנות.

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://hebrew-academy.org.il/2017/12/25/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%91/
http://mentor.lnet.org.il/
http://lo.cet.ac.il/player/?document=ff33e1ff-45f3-47cc-bff8-3f9d0b8e3521&language=he

