
 

הפרשה פותחת בניסיון הראשון   .פרשת לך לך עוסקת כולה בחלק הראשון של חיי אברהם
 מצווה לעזוב את ארץ מולדתו: . אברםםההניסיונות שה' מנסה את אבר המתוך עשר

 
ֹּאֶמר "  ".ֲאֶשר ַאְרֶאךָ  ָהָאֶרץ ֶאל  ֵבית ָאִביָךְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמ  ַאְבָרם ֶלְך ֶאל ה'ַוי

 א'(, י"ב, )בראשית
 

    ֵבית ָאִביָך כותיהסמ
   הסמיכותמשמעות 
הסומך )אביך( מגדיר את הנסמך )בית(   ושב ,צירוף של שני שמות היא  ֵבית ָאִביָך הסמיכות

הבית של אביך. לשון המקרא היא לשון חסכונית לעומת   - מבחינת השייכות או הקניין
בתורה, משמעותו משפחה   בית אבהמילה "של" אינה קיימת בה. הצירוף . העברית בת ימינו

 .  מצומצמת או מורחבת, חלק משבט
 מה הקשר?

למה נכתב   :המפרשים שואלים .בית אביואת מולדתו ואת אברם נקרא לעזוב את ארצו, 
עונה    .כיוון שאדם יוצא תחילה מביתו ,הרי סדר ציווי העזיבה צריך להיות הפוךסדר הזה? ב

על כך הכלי יקר: "ה' פונה אל אברם כדרך שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל  
עזיבת   - הקל ביותר -1 .הקל אל הקשהמ - עשה לו ג' חלוקות" ל כןאת המשימה בבת אחת, ע

עזיבת בית    -3 - מגיע השלב הקשה ביותרואז  עזיבת המולדת - קשה קצת יותר -2 הארץ, 
 אבות. הנפשו קשורה במשפחה ובנחלת  הרי ,אביו

לבחור בדרך   על המורה: כך נודעת חשיבות גם לשיקול הדעת הדידקטי של המורהבדומה ל
 ההוראה מהקל אל הכבד, דרך המסייעת בהבנת הנלמד ומאפשרת חוויות של הצלחה.  

 

 פרשהלסמיכות בגשר 

 לך לך – 4 -גשר לקשר 

 דיומאענייני 
 מצעד הספרים תשע"ט יוצא לדרך

.  כאןפרטים אודות ההרשמה נא ללחוץ למצעד הספרים לשנת תשע"ט יוצא לדרך. למידע ו
בתי הספר שטופס ההרשמה שלהם יגיע   600בהקדם האפשרי.  טופס ההרשמהשימו לב למילוי 

נו על הקריטריונים לקבלת ערכות מוזלות, יהיו זכאים לרכוש ערכה* של  בין הראשונים ויע
הראשונים שירשמו ויענו על   10 -7בתי ספר במדדי טיפוח  100  .₪ 400ספרי המצעד במחיר 

לעיון     .הקריטריונים לקבלת ערכות מוזלות, יהיו זכאים לסבסוד נוסף במחיר הערכה
 .  באתר ספריות בתי הספרברשימת ספרי המצעד פורסמה 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 כנס חדשנות פדגוגית בחמ"ד
יתקיים בעז"ה כנס וירטואלי בנושא חדשנות   2018בדצמבר  19בתאריך י"א בטבת תשע"ט, 

במסגרת הכנס יוצגו שלוש יוזמות/פעילויות המבטאת חדשנות פדגוגית  פדגוגית בחמ"ד. 
  בהוראת עברית. מורות המעוניינות להציג בכנס מוזמנות לפנות למנחה המחוזית. המורות

ההרשמה אצל המנחות המחוזיות עד יום  הדרכה מקצועית. ליווי ושיבחרו להציג יקבלו 
 באוקטובר. 25חמישי, ט"ז בחשון תשע"ט, 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/books-parade.aspx
https://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=https://services.education.gov.il/FormServerTemplates/EDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_AinTet.xsn
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BookList2019.aspx

