
 

 תכנית "דור לדור יביע אומר" בהיבט של חג "הסיגד"
 "דור לדור יביע אומר"', ו -כנית ארוכת טווח לתלמידי כיתות ה'ד מוביל ת"צוות החינוך הלשוני של החמ

כרונות יהעלאת ז ות מבוגרות משמעותיות במשפחה, לשםמפגשים בין תלמידים לבין דמוי שבמרכזה
 חקרנית. המשפחתית במעגל השנה, תוך טיפוח מיומנויות שפה ולמידהותיעוד המורשת 

דורי, על ידי יצירת דיאלוג עם דמות של מבוגר משמעותי -זוק הקשר הרביהזדמנות לח הואחג הסיגד 
 מסמך. הב "מצ בכל עדות ישראל.במשפחה 

 

 .פיתוח מקצועי לרכזים ולמורי שפה
התחילו ההשתלמויות הווירטואליות למורי שפה בחמ"ד  השבוע

 וההיענות והתגובות מהמפגשים הראשונים טובים מאוד.
יש עדיין מקום להשתלמויות מקוונות נוספות ומומלץ מאוד 

  להשתלמויות   הקישור"ב ולהירשם. מצ

לאחר משא ומתן על קנייתה  ,במערת המכפלה הונקברמן העולם  שהסתלקההפרשה נפתחת במות שרה, 
 :מעפרון החיתי

ִשיא ֱאֹל" ָמֵענּו ֲאֹדִני, נְׁ תֹוֵכנּוקשְׁ ַחר --ים ַאָתה בְׁ ִמבְׁ ֶלה -ֹלא ִקְברוֹ -ֵמֶתָך; ִאיש ִמֶמּנּו, ֶאת-ֶאת ְקֹבר, ְקָבֵרינּובְׁ ִיכְׁ

ָך   )בראשית פרק כ"ג פסוק ו'(".ֵמֶתָך ִמְקֹברִממְׁ

 ְקֹבר,ִקְברוֹ,ִמְקֹבר, ְקָבֵרינּו משפחת המילים

 פת למילים: תהמשמעות המשו
המשמעות המשותפת .  קב"ר, הן נטיות פעלים של השורש ִמְקֹבר ִקְברוֹ, ְקֹבר,, ְקָבֵרינּומשפחת המילים 

מתוך חסד של אמת.  הטמנת גופת המת באדמה. אברהם מבקש לקבור את שרהרש זה היא ולמילים מש
את "במקום שקוברין  :הרשב"םמסביר . במקום מכובדקבורה  - "קברינובני חת מציעים לו את "מבחר 

 ממנו" קברו את איש ימנע לא" זאתלמרות  -רלב"גהומוסיף  ,"שרי הארץ

 מה הקשר?
אברהם  )בר' י ג טו (, אךלך אתננה ולזרעך עד עולם" ..."כי את כל הארץההבטחה האלוקית לאברהם היא: 

 ומבקש לקנותהנם, ימתנת חכ מסרב לקבלה לרשותו. הוא מערת המכפלה אינו מנצל זאת ואינו מעביר את
 תפדהבמשפט "ציון  אומר הרד"ק: נאמר:האם איננו סומך על טוב ליבם של בני חת?  ". אך"בכסף מלא

בהגינות אך יש לפדות אותה  ,הארץ שייכת לישראלמנם על פי הדין וא, )ישעיהו א' כז(בצדקה" ושביה
 . בהגינות ובצדק, איש החסד, אברהם אבינו נוהג  לאורך כל הפרשה .ובצדק

", ללמוד יביע אומר "דור לדורכנית ווהת ,"ערבות הדדית"נושא השנתי שנזכה, במסגרת ה יהי רצון
את חשיבות הקשר הבין  ולהטמיע בתלמידינו ,אברהם אבינו בפרטשל ממידותיהם של אבותינו בכלל ו

                                                                                                                     (התורם לחיזוק ערכי הנתינה והחסד. )מעובד מתוך אתר כיפה הרב יעקב פילבר ומקורות שונים ,דורי

 בה פתוחה כל מערת המכפלה לתפילת יהודים. ו ,"היא "שבת חברון "חיי שרה"שבת 
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