
 .פרשת חיי שרה מתארת את פטירתו של אברהם
 
ה ְיֵמי ְשֵני" ר ָחי-ְוֵאלֶּ ים :ַחֵיי ַאְבָרָהם ֲאשֶּ ים ָשָנה ְוָחֵמש ָשנִׁ ְבעִׁ ַוָיָמת ַאְבָרָהם   .ְמַאת ָשָנה ְושִׁ

ף; ָזֵקן ְוָשֵבעַ , ְבֵשיָבה טֹוָבה ל ַוֵיָאסֶּ  ( 'ח-'ז, ה"כ, בראשית)" ַעָמיו-אֶּ
 

ף – המילה  ַוֵיָאסֶּ
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 ( ע"ראב)אברהם התחבר לנקברים ממשפחתו , חיבור של האחד עם האחרים ,לשון קיבוץ. 1
 (י"רש)' ואספתו אל תוך ביתך'כמו ( בית העלמין)לשון כניסה אל הבית . 2
 (ם"הרמב)הנפטר מוסיף ומשאיר לעולם ערכים מאורח חייו ,לשון הוספה. 3
 (ק"רד)כלו חייו , סוף חייו –והיא לשון כילוי . סוף -ף-ס-שורש א. 4
 

אינם אובדים לאחר , התכנים הרוחניים שהוציא האדם לאור והמעשים הטובים שעשה בחייו
  (שקלים -ירושלמי )אלא נאספים ללבבותינו ושבים לפכות בנו ולהחיות אותנו , לכתו

 בעברית של ימינו" אסף"משמעויות שונות למילה 
 אסף כסף לצדקה –קיבץ צבר  -
 אסף יתום אל ביתו  –הכניס למקום מסויים  -
 אסף חברים למשחק משותף –זימן יחד , כינס -
יו" -  (.מקור הביטוי בנוהג לקבור אדם לצד נקברים מבני משפחתו) לעולמו הלך -" נֱאַסף ֶאל ַעמָּ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

מורי העברית  -גשר לקשר
צוות החינוך הלשוני 

מזמין את מורי , ד"בחמ
העברית לקבל עדכונים 
שוטפים ישירות לתיבת 

 .ל האישית"הדוא

נא עודדו את מורי העברית 
בבית ספרכם להירשם כדי 

שיוכלו לקבל חומרי 
מידע , למידה רלוונטיים

אודות מפגשים מקוונים 
, ופעילויות מיוחדות ועוד

יש למלא את   -לרישום 
 .                           בטופס המקווןהפרטים 

  השתלמות מקוונת                                                                   -ויקיפדיה
הנגשת ב מסמך ובו מידע אודות השתלמות מקוונת בנושא “רצ

 . ויקיפדיה ותכניה למורה ככלי פדגוגי וכאמצעי למידה
 .‘ו-‘ההשתלמות מיודעת למורי כיתות ד

 תאריך ידיעון

 חיי שרה-6-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

                                               תלקיט כתיבה                                                                        -הערכה חלופית 
 ל“לחוזר מנכתלקיט כתיבה משמש כלי להערכה פנימית בהתאם 

, בשנת לימודים זו. בנושא מבחנים פנימיים, (2112בספטמבר  1)
נבחר תלקיט הכתיבה כאחד מהכלים בו יוערכו התלמידים 

.                                                                                          בתחום הכתיבה
.                        כאןנא ללחוץ -למסמך הכולל את הרציונל וההנחיות

 .כאןנא ללחוץ -המלצות להערכת תלקיט הכתיבה
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http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5E05487C-246A-40CD-BED9-3E6FCE718C60/206877/resource_1342061242.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/5E05487C-246A-40CD-BED9-3E6FCE718C60/206412/11615.pdf

