
. עוסקת בתחילת תהליך היווצרותו של עם ישראל עם הופעתו של אברהם אבינו, פרשת לך לך
 .צדק המברך את אברהם לאחר נצחונו במלחמה-בין השאר מסופר על מלכי

  
ֹּאַמר ,ַוְיָבְרֵכהּו" ֹּאֶמר ַאְבָרם ...ָוָאֶרץ ָשַמִיםקֵֹּנה , ָברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון  :ַוי : ֶמֶלְך ְסדֹּם-ֶאל, ַוי

 (          ב"ט וכ"פסוקים י, ד"י, בראשית)“ ָשַמִים ָוָאֶרץ קֵֹּנה ,ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון-ֲהִרמִֹּתי ָיִדי ֶאל
 קֵֹּנה – המילה

 שונות  מילה אחת ומשמעויות 
 (.י"רש" )י עשייתן קנאן להיות לו"ע( "פועל)כמו עושה  "קנה". 1
 (ן"רמב)בעלות כעובדה ולא כפעולה ( תיאור מצב ולא פועל)במשמעות קניין שייכות  "קנה". 2

ל , ל ֶעְליֹון-ל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא א  -ָהא  : "בתפילת שמונה עשרה בברכת האבות אומרים ּגֹומ 
ה מתגלה אלינו בגדולתו כבעל העולם "בפתיחת התפילה הקב". ַהֹּכל קֹוֵנה(וְ ), ֲחָסִדים טֹוִבים

 . ובגודל מעשיו כבורא
 

 בעברית של ימינו" קונה"משמעויות שונות למילה 
 משלם כסף תמורת סחורה או רכוש  .1
 " קונה ידע רב" -מעשיר את עצמו .2
 " קונה את הרעיון" -מאשר  .3
 " קונה את מה שנאמר" –מאמין  .4

 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 

‘                                                                  ה-ו‘ ב בכיתות ב“מפרט מיצ
. ‘ובכיתות ה‘ בכיתות בה פורסמו מפרטי המיצבים “באתר ראמ

המפרט מייצג את התחומים המוערכים ופירוט המימדים בכל 
 . מוצג המשקל של כל  תחום, בנוסף. תחום

 תאריך ידיעון

 לך לך-4-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

‘                                                                          מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א
כל ערכה . ערכות המבדקים הגיעו לבתי הספר, בשעה טובה

 : מכילה
, הנחיות להעברת המשימות, "סיפור הנעליים", מדריך למורה

.                                                                               כמספר הכיתות - 1-8משימות 
כמספר  -9-11ומשימות  1-8חוברת תיעוד לתלמיד משימות 

.                                                                                          התלמידים
 . ב“במידה ויש חוסרים נא למלא את הטופס הרצ

https://docs.google.com/forms/d/1uB4bjj_2Kkd7W2A-w5jG-GE9aCEuoVVa7DKIXmVZALE/viewform?c=0&w=1
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/97A27BE0-2248-4CF7-8AAB-5D3EA8633502/206811/00EVR0162thSOFmifrat.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/97A27BE0-2248-4CF7-8AAB-5D3EA8633502/206816/00EVR0165thmifrat.pdf

