
 

אחיו ובין יוסף  בין בהם המפגש המיוחד בין יוסף ל ,פרשת ויגש ממשיכה לתאר את אירועי יוסף
 על מפגש זה נאמר: .אביול
 

ְרַכְבּתֹו ַוַיַעל ִלְקַראת ִיְשָרֵאל ָאִביו ֹגְשָנה ַוֵיָרא ֵאָליו ַוִיֹפל ַעל ַצָואָריו ַוֵיבְ " ְאֹסר יֹוֵסף מֶּ ְך ַעל  ַויֶּ
 (ט"כ ,ו"מ, בראשית)  "עֹודיו ַצָואָר 

 

 עֹוד: מילת קישור
 

שייכת לקבוצת מילות התוספת. אומר הרמב"ן:   עוד מילת הקישור : משמעות מילת הקישור
יותר ממה שבכה עליו   עוד" היא תוספת על העיקר, לכן בראות יעקב את יוסף בכה עליו עודכל "

 כל הזמן שלא ראהו.  
 למילות התוספת ומתאימה לתוכן הפסוק היא: בנוסף.מילת קישור נוספת השייכת 

 

 מה הקשר?
  ,משפט כוללהיא האם הפסוק הוא  ,השאלה הלשונית תחבירית, אשר עליה נחלקו הפרשנים

והמושא של   משפט מחובראו האם הפסוק הוא  ,בו הנושא בשני חלקי הפסוק הוא יוסףש
, יש  עוד  הרמב"ן, ממילת הקישורהפך לנושא החלק השני? לפי  - ישראל –תחילת הפסוק 

להסיק שהבוכה הוא ישראל. מכיוון שמוזכר השם ישראל ולא יעקב, נראה שלא רק דמעות גיל  
את ארץ האבות ויורד עם בניו   העוזב ,אלא גם דמעות חרדה וכאב של אבי האומה ,הן אלה

 ימה. החשש לעתיד האומה מטריד אותו אפילו ברגע זה.  ימצר
 (נחמה ליבוביץעיונים בספר בראשית, )

 מהפרשה גשר למילת קשר

 ויגש - 12 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

                                                                 כיתה ב' מבדקית
ניתן להוריד את המבדקית להזנת ממצאי  

.  אתר ראמ"המ כיתה ב'של המבדק החדש 
 באתר ישנה מצגת הסבר. כדאי להיעזר בה.

                                                           תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד "מרוץ הצבי"
נשלחה אל בתי הספר.   תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד "מרוץ הצבי"ל ת פרסוםכרז

הכרזה לא הגיעה, צרו קשר עם המנחה המחוזית.                                                        במידה ש
י הספר למנחות  תלאור פניות רבות, נדחה מועד הגשת הסיפורים הזוכים של ב :לבשימו 

                           (2017בינואר  27) זתשע" כ"ט בטבתעד הסיפורים ניתן לשלוח את המחוזיות. 
". הזדרזו לפרסם את  הסופרים הצעיריםאצלנו כולם זוכים בפרסום באתר "לא פחות חשוב: 

 הסיפורים של כלל התלמידים.

 שלכן,
 

 יעל נדלר
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelna@education.gov.il 
 

                                                                                                                              חודש השפה העברית
פעילויות מיוחדות בנושא   בחוזר מנכ"לפורסמו , כ"א בטבתחל בלקראת יום השפה העברית, ה

לחנך לאהבת העברית ולשימוש ראוי ותקני בה בדיבור ובכתיבה,   המטרה היא .השפה העברית
להעמקת הידע הלשוני וכישורי השפה ולהבלטת חשיבותה של השפה העברית בתחייה הלאומית  

 היהודית, במורשת ובמקורות היהודיים, בתרבות ובחברה בישראל.

                                                                                                                                                 סיירת "מרוץ הצבי"
ישר כוח  יבתכנית חדשנית ומרתקת.  ,השבוע החלו לפעול קורסים מתוקשבים לתלמידים

 מוזיקנט.למדריכות המלוות את התכנית: דבורה פרידמן, נעמה טורם, יפית פינקוביץ וחיה 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Safa_Bet.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Mivdak_Safa_Bet.htm
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/craza.pdf
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://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-15/HodaotVmeyda/H-2017-5-9-15-4.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-15/HodaotVmeyda/H-2017-5-9-15-4.htm

