
פרשת לך לך מתארת אירועים בחיי אברהם. בין השאר אברהם מוותר ללוט על חבל ארץ כדי 
 להימנע מריב ואומר:

 

ַהָיִמין  ִאםַהְשמֹאל ְוֵאיִמָנה וְ  ִאם"ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָפֶרד ָנא ֵמָעָלי 
  ט'( ,יג ,בראשיתְוַאְשְמִאיָלה" )

 אם מילת קישור:

 משמעות מילת הקישור 
שייכת למילות תנאי. היא מקשרת בין שתי ההצעות של אברהם ללוט:                 אםמילת הקישור 

ֵאיִמָנה  -1 מֹאל וְּׂ ִאיָלה.                                                                                  - 2ִאם ַהשְּׂ מְּׂ ַאשְּׂ ִאם ַהָיִמין וְּׂ וְּׂ
בתנאי ש...  מילות קישור נוספות השייכות למילות התנאי ומתאימות לתוכן הפסוק הן:

 ובלבד ש... אלא אם כן...

 

 מה הקשר? 
פי הכלל הידוע "ראשון חולק, שני בוחר" המבטיח -בתנאי הוויתור ללוט, אברהם נוהג על

הגינות בכך שלראשון תהיה מוטיבציה לחלק באופן שוויוני והוגן, כי אם לא יעשה כן, השני 
 יבחר את החלק הטוב יותר )אתר מכללת שערי משפט(. 

לדעת אברהם, הוא רשאי לוותר על חלקים מהארץ ללוט וזרעו יצטרך להסתדר בהמשך עם 
המצב שנוצר. הקב"ה אינו מסכים למהלך זה, כי כל הארץ, גם החלק שהוא ויתר עליו ללוט, 

יז(   –ולזרעך עד עולם.." )בראשית יג, יד  לך אתננה הארץ אשר אתה רואה כל שייכת לו "..
 )הרב אורי שרקי(

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 לך לך - 5 -גשר לקשר        

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ב עברית“מפרט מיצ
‘ ב בעברית לכיתות ה“פורסם מפרט המיצ

 . ה“באתר ראמ

 “עופרים”ל בדרך “מפגש וירטואלי לרכזות שפה: הוראה אודות הרב גורן זצ
לנרשמים יישלחו פרטי כניסה למפגש הווירטואלי. במידה שנרשמת ולא קיבלת פרטים, נא כתבי 

 zehavapeled@gmail.comל לזהבה פלד “הודעת דוא

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 המילה האחרונה 
רכזות יקרות, נא עודדו את מורי העברית להצטרף ולקבל עדכונים וחומרים חשובים ישירות 

 .בטופס המקווןל הפרטית שלהם. הרשמה “לתיבת הדוא

                                                             עלון ההכלה: מוח, למידה ומה שביניהם                                                                                           
 ב עלון מרתק בנושא מוח ולמידה. מומלץ מאוד! קריאה מהנה.“רצ

 ז “מצעד הספרים תשע
הנרשמים הראשונים,  066ז. רק טופס מלא, אשר יגיע בין “תשע למצעד הספריםהזדרזו להירשם 

תאריך אחרון   ₪. 066יזכה את בית הספר באפשרות לרכישת ערכה של ספרי המצעד תמורת 
  26.11.2610ט במרחשוון תשע"ז, “לרישום: יום ראשון, י

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/97A27BE0-2248-4CF7-8AAB-5D3EA8633502/212559/xxEVR0175thSOFmifrat.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwysZDOWHOkEMV23xGv8_DRRvRYxVuY8LbHo9_zGwgla6QQ/viewform
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/

