
פרשת "וירא" עוסקת בנושאים שונים ומשמעותיים, ביניהם בקשת שרה לגירוש ישמעאל 
 והגר. אברהם אינו מסכים, אך הקב"ה מעמידו על טעותו: 

 
ֹּאֶמר ֱאֹלקים ֶאל ֹּאַמר ֵאֶליָך  -ֲאָמֶתָך-ַהַנַער ְוַעל-ֵיַרע ְבֵעיֶניָך ַעל-ַאְבָרָהם, ַאל-"ַוי כֹּל ֲאֶשר ת
י ָשָרה, ְשַמע ְבקָֹּלּה: ָקֵרא ְלָך ָזַרע כִּ ְצָחק, יִּ  " )בראשית, כ"א, י"ב( ְביִּ

 כי מילת קישור:

 משמעות מילת הקישור 
שייכת לקבוצת מילות הסיבה. היא מסבירה את הסיבה שהקב"ה דורש  כימילת הקישור 

              מאברהם לשמוע בקול שרה.                                                                                                       
מילות קישור נוספות השייכות למילות הסיבה ומתאימות לתוכן הפסוק הן: מפני ש... הואיל 

 ו... ועוד.  

 

 מה הקשר? 
על הקשר בין דרישת ה' לשמוע בקול שרה והסיבה לדרישה זאת אומר המדרש "אברהם היה  

. שרה  קלטה טוב יותר את המשמעות "כי ביצחק ('שמות רבא פרשה אטפל לשרה בנביאות" )
. לכן זכתה שרה ששמה יהיה יקרא לך זרע", כי יש כאן עם חדש, ארץ חדשה ותורה חדשה

.קשור בייסוד האחיזה בקרקע ארץ ישראל, ובהתחלת קיום ההבטחה האלוקית לאברהם
 )מעובד מתוך "הסטטוס היהודי"/ סיון רהב מאיר(

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 וירא - 6 -גשר לקשר        

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 יזמים חינוכיים-קול קורא
ליזמים חינוכיים להצטרף למסלול  קול קורא

 החממות. כדאי!!!

 “עופרים”ל בדרך “מפגש וירטואלי לרכזות שפה: הוראה אודות הרב גורן זצ
“ מודל“הקלטת המפגש המקוון, הסרטונים והחומרים הנלווים מחכים למשתתפים במפגש באתר 

המיוחד שנפתח עבורכם.  תודה לכל המפרגנים בסוף המפגש, ותודה מיוחדת לצוות שעמל ויצר 
הרכזת הארצית  -מומחה בתחום טכנולוגיה בהוראה, זהבה פלד  -את המפגש המוצלח: דני רמתי 

מנחה  -ושרה ברוך “ עופרים”המדריכה הארצית של תכנית  -יעל שער “, עופרים”של תכנית 
 מחוזית לשפה במחוז מרכז.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 זה כל הסיפור -ספר 
המוקדש כולו לנושא הספר. הגיליון עוסק “, לב לדעת”מבית  בין השורותגיליון פורסם 

בהיבטים שונים של הספר בעולם בית הספר, במקומו ובחשיבותו של הספר בעולם של 
אינטרנט וטלפונים חכמים ובתפקידה של הספריה בבית הספר. בגליון זה מדובר מעט על 

עצות מעשיות לחיבור  -הדרכים לעורר אצל ילדינו ותלמידינו אהבת קריאה וספר ולסיום 
  מרתקים במיוחד. מומלץ!!! הסרטוןהמאמרים ו .התלמידים לעולם הספרים

                                                      עלון ההכלה: מוטיבציה ללמידה                                                                                                  
ב עלון מרתק נוסף בנושא מוטיבציה ללמידה בהוצאת מוריה טלמור, המרכזת את היחידה “רצ

 לטיפול בפרט, וצוותה. מומלץ מאוד! לא להחמיץ. קריאה מהנה.
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