
 

פטירתה וקבורתה של שרה, מציאת אישה ליצחק ופטירתו של   הואפרשת חיי שרה עיקרה של 
 הפרשה פותחת בפטירתה של שרה:   .אברהם

ְהיּו " הַויִּ רָׂ י שָׂ ים ַחיֵּ ים ָשָנה ְוֶשַבע ָשנִּ ה ְשֵני ֵמָאה ָשָנה ְוֶעְשרִּ רָׂ י שָׂ  א'(, כ"ג, )בראשית ".ַחיֵּ
 

 

ה -  הסמיכות רָׂ  ַחיֵּי שָׂ
 

 משמעות הסמיכות    

לסמיכות זאת קיים קשר של   .שמות לפי הצורך שני המחבר צירוף היא  חיי שרההסמיכות 
שרה. )בניגוד לסמיכות   שלהיא מדגישה כי מדובר בהזכרת חייה  - שייכות לשני השמות

 , שהוא איננו הבית של הקפה(.  "בית הקפה" כמוהמהווה צמד בעל משמעות שונה,  ,רגילה

אלא   ,לא מסופר על חייה של שרהבפרשה  .עומד בניגוד מוחלט לתוכנה חיי שרהשם הפרשה 
. השפעתה ומורשתה של שרה  "אברהם עם שרה הם אחד" :מסביר המהר"ל  .על מותה

ויש המשך ונוכחות לפעילותה לאחר מותה, לכן ראוי לומר כי היא עדיין   ,ממשיכות להתפתח
 (אתר כיפה ,הרב יאיר בן מנחםחיה )מתוך מאמרו של 

 

 ?הקשר מה
כל אחד בנפרד, במקום לציין כי נפטרה בגיל   חיי שרההתורה מפרטת את ספירת השנים של 

מאה עשרים ושבע. מסבירים חז"ל: בגיל מאה שרה הייתה כבת עשרים ובגיל עשרים כבת  
בתחושת רעננות של דף חדש. אמר ר' נחמן   ,תמיד נקייה מחטאיםושבע, תמיד צעירה 

הוא עדיין תינוק בעיני עצמו ועל ידי זה מוסיף   - " ..כל מה שמזקין הצדיק : מברסלב
נזכור גם אנו כי חיים ארוכים הם חיים   .ואלה הם חיים ארוכים באמת" בעבודתו כל פעם...

 סיון רהב מאיר( -)מעובד מתוך הסטטוס היהודישבהם כל רגע הוא התחלה חדשה. 

 פרשהלסמיכות בגשר 

 חיי שרה- 6 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 השתלמויות בבית יציב
  לבית יציב כמדי שנה, גם בתשע"ט נצא

להשתלמויות לרכזות שפה בחמ"ד. פרטים אצל  
 מספר המקומות מוגבל. המנחות המחוזיות.

  המקווןמפגש קישור ל –הרב והרבנית נריה 
על דמויות   ,בדרך עופריםמקוון מפגש הנרשמו ל ץרכזות ומורות לעברית מכל רחבי האר

  4, כ"ו במרחשוון תשע"ט ,ביום ראשוןיתקיים אי"ה  . המפגשהרב והרבנית נריה ,החמ"ד
       .קישורב להירשם ישלהשתתפות במפגש  .20:00בשעה , 2018בנובמבר 

 עקבו אחר הפרסומים.  .השנה נעביר גם שיעורים לתלמידים
 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 ו'-כיתות ד'ל – חדשון מקוון בעברית
הוא מביא ידיעות חדשותיות   .ו'-הוא עיתון המיועד בעיקר לתלמידי כיתות ד' החדשון

מעובדות לילדים וכן כתבות בנושאים שעלו בחדשות. החדשון כתוב בעברית קלה ובניקוד  
בתוספת ביאורי מילים ומושגים. לחלק מהכתבות אפשר גם להאזין. התלמידים   ,חלקי

 .מוזמנים לקרוא, להרחיב את הדעת, לטפח את החשיבה ולהעשיר את השפה

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://talpiot.unicko.com/meetings/931078907
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/mafmar/hadshon.htm

