
פרשת חיי שרה פותחת בפטירת שרה ומסיימת בפטירת אברהם. בתווך היא עוסקת בשליחת 
 אליעזר למצוא אישה ליצחק. הוא פוגש את רבקה ליד הבאר: 

 

א ְמַעט ֹּאֶמר ַהְגִמיִאיִני נָּ ּה; ַוי אתָּ ֶעֶבד ִלְקרָּ ץ הָּ רָּ ך. -"ַויָּ ה ֲאדִֹּני;  ַמִים ִמַכדֵּ ֹּאֶמר ְשתֵּ ַות
ר ּה ַעל ,ַוְתַמהֵּ ּה-ַותֶֹּרד ַכדָּ הּו -יָּדָּ ֹּאֶמר,   .ַוַתְשקֵּ ב ַגםַוְתַכל, ְלַהְשקֹּתֹו; ַות -ַעד ִאם ,ִלְגַמֶליָך ֶאְשאָּ

 י"ט(-)בראשית כ"ד, י"ז  "ִלְשתֹּת ִכלו

 גם מילת קישור:

 משמעות מילת הקישור 
שייכת לקבוצת מילות תוספת וצירוף. היא מדגישה את טוב הלב של   - ַגםמילת הקישור 

 את גמליו של העבד למרות שלא התבקשה.  גםרבקה המשקה 
 מילות קישור נוספות השייכות למילות הצירוף ומתאימות לתוכן הפסוק הן: אף, בנוסף ועוד.  

 

 מה הקשר? 
רלב"ג מדגיש, כי בקשת אליעזר נועדה לבדוק את מידת החסד של רבקה. היא מתנדבת 

ממשיכה ומשקה את הגמלים, פעולה המצריכה  ובנוסףמעצמה לתת לו לשתות ככל שיחפוץ 
 שאיבה חוזרת ונשנית.

מרבקה למדנו: "כי ראוי לשואל שישאל פחות מצורכו שלא להטריח, וראוי לנדיב שיוסיף 
 ויעשה לשואל די מחסורו או יותר" )ספורנו( 

 )מעובד מאתר בר אילן/לשכת רב הקמפוס פרופ' שאול רגב(

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 חיי שרה - 7 -גשר לקשר        

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ז יוצא לדרך“מרוץ הצבי תשע
ד. מדי שנה מאות ילדים “תמיד מרגש לפתוח את תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ

 ב מידע אודות התחרות ולוח הזמנים.“משתתפים בפעילות בהנאה רבה. רצ
ו )בצד “מהטקס המרכזי של הזוכים בשנת תשע בסרטוןבאתר הסופרים הצעירים ניתן לצפות 

המיועדת להקרנה “ מתחילים סיפור”עתיר -שמאל( ובהדרכה מרתקת של הסופרת נאוה מקמל
 בפני התלמידים )בצד ימין(.

 “הסופרים הצעירים”
במקביל לתחרות, פתחנו את האפשרות לפרסום סיפור של כל תלמיד ותלמידה. הרעיון הוא 

י רכזת השפה  “לפרסום התוצרים. שליחת הסיפורים לפרסום מתבצעת ע“ במה אמתית”לאפשר 
 .  4321. קוד שליחת הסיפורים: כאןבבית הספר 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 ‘יחידת הוראה מתוקשבת לתלמידי כיתות ד -חג הסיגד 
“ צלילים מאתיופיה בחג הסיגד”מוזמנים לזמן לתלמידים פעילות חווייתית ומעניינת בנושא 

במסגרת יחידות הוראה מתוקשבות.  לא נדרשת סיסמת כניסה. המדריך למורה מופיע בצד 
 שמאל למעלה.

 ו“ב בעברית תשע“ממצאי מיצ
ו. בתי ספר רבים “ב בעברית שנערכו בשנת תשע“זכינו להצלחה רבה בהישגי המיצ‘, ברוך ה

 ה לעלות מעלה מעלה. “התקדמו באופן משמעותי. שנזכה בעז

http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/4360-2/
http://lo.cet.ac.il/player/?document=d01878d8-e5d7-4ebc-9b39-1dad82f025fe&language=he&sitekey=ebag

