
 

 לך לךת פרש

 . שללמסרב לקחת לעצמו מן ה הוא, פודה את לוטאברם לאחר ש

 
ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון ֲהִרמִֹּתי ָיִדי ֶאל   ֶלְך ְסדֹּםמֶ  ַויֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל .ָלְך  ִלי ַהֶנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ֶתן  ַאְבָרםַויֹּאֶמר ֶמֶלְך ְסדֹּם ֶאל "

בראשית " )ַאְבָרםתֹּאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִתי ֶאת  ָלְך ְולֹּא ֲאֶׁשר ֶאַקח ִמָכל ְוִאם ַנַעלִמחּוט ְוַעד ְשרֹוְך ִאם  .קֵֹּנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

 ('כג-'כא ,'יד

 "מחוט ועד שרוך נעל" – הביטוי

 ג"ד פסוק כ"בראשית פרק י -מקור הביטוי

לכאורה היה על אברהם לומר מחוט שהוא דבר קטן עד זהב ויהלומים שהם דברים  -בהקשר לפרשההביטוי 
 ?                                   גדולים ומהו חוט ועד שרוך נעל

 א כי אם היה נוקט אברהם בלשון הזאת היה עוד דרך להבין ולהתפשר איתו שיקח"פירש הרב קרלנשטיין שליט
אבל בדבר זה נתכוון אברהם לומר לו שלא יקבל ממלך סדום מאומה אפילו לא את הדבר הקטן , דבר קטן כלשהוא

 ."מחוט ועד שרוך נעל"ביותר 
 

זכו בניו לשתי , "מחוט ועד שרוך נעלאם : "בשכר שאמר אברהם אבינו": במסכת חולין דף פט מובאים דברי רבא
אברהם אבינו לא רצה לקחת  :י את דברי הגמרא"מפרש רש . "ורצועה של תפילין, לחוט של תכלת: מצוות

אף ראו ל "חז  .ציצית ותפילין: זכו בניו לשתי מצוות, משום כך! מפני שלא רצה ליהנות מן הגזל, מאבימלך מאומה
 .למצות עליה לרגלרמז " נעל"ב
 

 " מחוט ועד שרוך נעל"- הביטוי בשפה העברית
 כל מה שכלול כל דבר וחפץ אפילו ערכו פעוט  -
 .המתארים את המרחב מן הקצה אל הקצה, שני קצוות -

 

 :ולענייני דיומא
 :לשים לב נא .להשתלמויות בעיצומהההרשמה  -ד"השתלמויות תשע .1

 . וגם בטפסים המקוונים "אופק"רשם גם במתווה של ילה יש .א
. השתלמויות המקוונות מיועדות למורים שסיימו שנתיים השתלמות בנושא תוכנית היעדיםה .ב

 . ב פרטי התקשרות"רצ -ההשתתפות מותנית באישור המנחה המחוזיות
לפרטים . כאןד נא ללחוץ "והשתלמויות ייעודיות למורי חב" עופרים"רשמה להשתלמות תוכנית לה .ג

 zehavapeled@gmail.com מרכזת ההשתלמויות, נוספים ניתן לפנות לזהבה פלד
  בטופס רישום המקוון במלא פרטים יש ל" ד"ס היסודי בחמ"וראת ספרות בביה"להרשמה להשתלמות  .ד

 ל"בדוא" אורות"מרכזת ההשתלמות במכללת , ר יעל שגב"לפרטים ניתן לפנות לד
yael100segev@gmail.com. 

  http://morim.cet.ac.il יש ללחוץ" שפה בהוראת תורה שילוב מיומנויות"השתלמות להרשמה ל .ה
 

ושמחים להזמינכם להשתתף במפגש , אנו משיכים במסורת זו השנה -מפגש ווירטואלי לרכזות העברית .2
המפגש יתקיים . ל"ות של הרב חיי הלוי זצלאור דמ" עופרים"ווירטואלי בו נדגים יחידת הוראה בדרך 

 .בהמשךיפורסמו פרטים נוספים , שריינו את התאריך. בשעה  2113בנובמבר  3, 'ביום אה "בעז
 .כאןללחוץ נא להאזנה . הרצאה משודרת להעשרת הידע המקצועי -קריאה וכתיבה בגיל הרך .3

 

 ,שלכן                                                                        
 

 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelna@education.gov.il 
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