
פרשת "כי תבוא" פותחת במצוות הבאת הביכורים. פרי הביכורים הוא סמל להשתרשות 
 הפסוקים הבולטים שאומר מביא הביכורים הוא: אחד וצמיחה בארץ.

ָרֵאל " ָך ֶאת ִישְׁ ָך ִמן ַהָשַמִים ּוָבֵרְך ֶאת ַעמְׁ שְׁ עֹון ָקדְׁ ִקיָפה ִממְׁ ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה ָלנּו  ֵאתוְׁ ַהשְׁ
ָבש ָת ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּודְׁ ַבעְׁ  )דברים, כ"ו, ט"ו(  "ַכֲאֶשר ִנשְׁ

 ֵאתוְׁ  מילת קישור:

 משמעות מילת הקישור 
מקבילה למילת הקישור וכן, השייכת לקבוצת מילות תוספת וצירוף.  -.. ומילת הקישור 

בסיום ברכתם, הכוהנים מבקשים שהקב"ה יברך את עם ישראל וכן את אדמת הארץ.                            
מילות קישור נוספות השייכות למילות הצירוף ומתאימות לתוכן הפסוק הן: כמו כן, אף, 

 וגם.                            
 

 מה הקשר? 
הרב קוק התפילה לברכת העם והאדמה מדגישה את הקשר של עם ישראל לארצו. אומר 

עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות  בקשר חיים: ".. ארץ ישראל קשורה ב"אורות" עמ' ט'
 . הקשר בין העם לאדמתו מוליד ומצמיח את האומהעם מציאותה", 

יהי רצון שבפרוס השנה החדשה תתקיים בנו ברכה זאת ותתקבל בקשתנו "ונתת שלום בארץ 
 ושמחת עולם ליושביה". 

 
  צוות החינוך הלשוני מאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה טובה ומבורכת, שנת עשיה והצלחה,

 שנה שבה ימלא ה' כל משאלות ליבנו לטובה.

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 כי תבוא-3-גשר לקשר       

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

תתפרסם “ גשר לקשר”המהדורה הבאה של 
 ה לאחר החגים.“אי

 שי לתלמידים -הצעה לספר 
כפי שהבטחנו, ערכנו הגרלה בין התלמידים שפרסמו המלצה על ספר במסגרת הפעילות באתר 

 ל.“לזכרו של אורי אורבך ז“ הצעה לספר”
וכל התלמידים שפרסמו “( מה הספר שלך?)”התלמידים שעלו בהגרלה קיבלו תיקי שרוכים 

 “(. קריאה זה הסיפור שלי)”המלצה קיבלו סימניה מגנטית 
 ישר כוח לכל בתי הספר שזימנו לתלמידים את הפעילות באתר.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 המילה האחרונה 
את “, המילה האחרונה”בימים הקרובים יקבלו מורי העברית, שנרשמו לרשימת התפוצה של 

המילה ”הגיליון הראשון לשנה זו. רכזות השפה מתבקשות לפרסם את התוכן על הכרזה 
 שבחדר המורים.“ האחרונה

 באופן יסודי 
 קריאה מהנה!“. באופן יסודי”ב העלון המקוון של האגף לחינוך יסודי “רצ


