
בפגישת יעקב עם עשו אחיו, המאבק במלאך, מות יצחק ופטירת רחל  פרשת וישלח עוסקת
 הנקברת בבית לחם ויעקב מציב מצבה על קברה:  

 
ֶחם. וא ֵבית לָּ ה, הִּ תָּ רָּ ֶדֶרְך ֶאפְּ ֵבר בְּ קָּ ֵחל; ַותִּ ת רָּ מָּ ה ַעל  "ַותָּ ּה-ַוַיֵצב ַיֲעֹקב ַמֵצבָּ תָּ ֻברָּ וא --קְּ הִּ

ֻבַרת ֵחל, -ַמֶצֶבת קְּ  כ'( -ה, י"ט“בראשית לַהיֹום" )-ַעדרָּ

 עד מילת קישור:

 משמעות מילת הקישור 
 

שייכת לקבוצת מילות הזמן. "עד היום" משמעותו ללא הגבלת זמן. קבר  - ַעדמילת הקישור 
 רחל יעמוד לרשות עם ישראל, לתפילה לכל הדורות.

 

 מה הקשר? 
ציון הזמן "עד היום" מבהיר לנו כי אין כאן עניין פרטי של רחל אמנו, אלא ענין כלל ישראלי. 
יעקב קבר את רחל בבית לחם, כיון שראה שגלות ישראל העתידית תעבור שם וקיווה שרחל 
תחוש את צערם של בניה ותתפלל עליהם. רחל אמנו מגלמת את העוצמה בהשתדלות לעורר 

רחמי שמים. קברה נהפך לציון דרך עבור עם ישראל. מאז ומתמיד הגיעו אנשים להתפלל 
 בקבר רחל ולבקש רחמים בעיקר בי"א בחשוון, יום פטירתה.   

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 וישלח - 01 -גשר לקשר        

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

                                              סדרת הרצאות בנושא קידום שטף קריאה                                                                                            
של  קידום דיוק וקצב קריאהאנו נרגשות להזמין אתכן ללמוד מתוך סדרת הרצאות בנושא 

שושן )מדריכה במחוז דרום ודוקטורנטית באוניברסיטת חיפה(. סדרת -המרצה תמי סבג
.  ההרצאות בנויה ללמידה אישית וכוללת יחידות לתרגול אישי של האסטרטגיות הנלמדות

ההנחה בבסיס הסדרה היא שעלינו, המורים, להתייחס בתהליכי ההוראה לתהליכי פענוח לצד 
  תהליכי הבנה, הן במליאה והן במתן מענה דיפרנציאלי לקבוצות לומדים.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

         ‘                                                                                                                            המבדק החדש לכיתות ב
הרצאה ‘: יש שתי הרצאות מעניינות בנושא המבדק החדש לכיתות ב תכנית הלימודיםבאתר 

 און  והרצאה של אילנה מסט, מנחה מחוזית בממלכתי במחוז חיפה.-ר עמליה בר“של ד

במכללת דוד ילין                                                                           -השנתי לספרות ילדים ונוער  הכינוס
, יתקיים עולמות מתחברים בספרות ילדים ונוערהכינוס השנתי לספרות ילדים ונוער בנושא 
.                                                                   11.91.92בחנוכה, ביום חמישי, כ"ט בכסלו תשע"ז, 

  .כאןלתכנית הכינוס ולהרשמה, נא ללחוץ 

“                    ד“להיות מורה מקוון בחמ”השתלמות 
 ב.“מומלצת ביותר! כל הפרטים בקובץ הרצ
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