
 

בין היתר, בסיום חייהם של יעקב ויוסף. כאשר מודיעים ליוסף שאביו   ,פרשת ויחי עוסקת
 חולה הוא בא לבקרו:  

ר ְליֹוֵסףַהְדָבִר ַאֲחֵרי ַוְיִהי " ֹּאמֶּ ה, ַוי ה; ַוִיַקח ִהנֵ  ים ָהֵאלֶּ תה ָאִביָך חֹּלֶּ ת ְשֵני ָבָניו ִעּמֹו אֶּ ה אֶּ    ְמַנשֶּ
ת ְפָרִים ְואֶּ    א'( ,מ"ח, )בראשית ".אֶּ

 
 ַאֲחֵרי – מילת קישור

 
   משמעות מילת הקישור

בפסוק זה המילה   .לות הבעת סדר ולקבוצת מילות הזמןשייכת לקבוצת מי אחריהמילה 
ולאחר מכן מצוות   שני אירועים: יוסף מקיים  מצוות כיבוד אבשל סדר הקובעת את  אחרי

ביקור חולים. סדר זה משמעותי להבנת ערכה של מצוות ביקור חולים. מילת קישור נוספת  
    .השייכת למילות הבעת סדר ומתאימה לתוכן הפסוק היא: אחר כך

 
 מה הקשר?

יוסף מקיים מצוות כיבוד אב ונשבע,   במפגש הראשון .יוסף נפגש עם יעקב אביו פעמיים
ְקֻבָרָתם" של אבותילקבלבקשת אביו,  במפגש זה יעקב לא   .)'ז ל"בראשית מ( ו ור אותו "בִּ

ְשָרֵאל .יכול היה לשבת ְשַתחּו יִּ ֹּאש   ככתוב: "ַויִּ הדברים   אחרי" ". במפגש השניַהִּמָטהַעל ר
  ַוִיְתַחֵזקמעו כי אביו חולה, ממהר יוסף לבקרו ביחד עם בניו. במפגש זה נאמר: "בשוהאלה", 

ב ַעל ַהִּמָטה ִיְשָרֵאל   " כלומר, הוא היה יותר בריא בעקבות ביקור החולים של יוסף. .ַוֵישֶּ
מצוות   .)ב"מ ל' ע"ב (נוטל אחד מששים מחוליו ,כל המבקר את החולה :מכאן למדו חז"ל

שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה,    כיבוד הורים ומצוות ביקור חולים  נקבעו כדברים
 והקרן קיימת לו לעולם הבא.

 מהפרשה גשר למילת קשר

 ויחי - 13 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

                              יום הלשון העברית גם למבוגרים 
סדנאות, הרצאות, סיורים, מפגשי   – יום פתוח

בקטעי   –הדרכה אישיים ומופע 'פואטרי סלאם' 
 העברית. שירה מדוברת מקוריים לכבוד יום

                                                           תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד "מרוץ הצבי"
לתחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד "מרוץ הצבי" נשלחה אל בתי הספר.   כרזת פרסום

במידה שהכרזה לא הגיעה, צרו קשר עם המנחה המחוזית.                                                        
                           (2017בינואר  27) זתשע" כ"ט בטבתעד ב: ניתן לשלוח את הסיפורים שימו ל

". הזדרזו לפרסם את  הסופרים הצעיריםלא פחות חשוב: אצלנו כולם זוכים בפרסום באתר "
 הסיפורים של כלל התלמידים.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                                2017בינואר  19יום הלשון העברית, כ"א בטבת תשע"ז, 
                                 .תחמיצואל  - האקדמיה ללשון העבריתמגוון גדול של פעילויות באתר 

                                                                                                                         פעילויות חדשות: 
מחודשות של האקדמיה   תריסר כרזות ססגוניות הנושאות מילים  - העברית במרחב הציבורי

                          .צביעו לכרזות שאהבתם במיוחד. המתנוססות בשלטי חוצות ברחבי הארץ
עברית מחודשת החביבה עליכם, איירו לה איור משעשע ומקורי  בחרו מילה  - האיורים שלכם

  .האקדמיה ללשון העברית ושלחו אל

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%96_%D7%9C
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%96_%D7%9C
http://hebrew-academy.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%91%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94/
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://mevakrim.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%9B%D7%90-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94/
http://mevakrim.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%9B%D7%90-%D7%91%D7%98%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94/
http://hebrew-academy.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96/
http://hebrew-academy.org.il/2017/01/01/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%9B%D7%9D/

