
, ד"ל -'פסוקים א, א"ביום הראשון של ראש השנה הקריאה בתורה בספר בראשית פרק כ
 . בפקידת שרה ובלידת יצחק עוסקת 

 
ר, ַוַיַעש ְיהָוה ְלָשָרה,ַכֲאֶשר ָאָמר, ָשָרה-ֶאת ַָּקדפַויהָוה  " בֵּ ן . ַכֲאֶשר דִּ ֶלד ָשָרה ְלַאְבָרָהם בֵּ , ַוַתַהר ַותֵּ

ְזֻקָניו ד, לִּ ים-ֲאֶשר, ַלּמֹועֵּ ֶבר ֹאתֹו ֱאֹלהִּ  ('ב-'א, א"כ, בראשית) "דִּ
 

 ָפַקד – המילה
 

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
פקידתן של שרה ". ואין פקידה אלא לשון זכירה": ן"מסביר הרמב -"זכר"פקד במשמעות . 1

מדגישה את מהותו , זכר את שרה' הקריאה בתורה על כך שה. ה"הייתה בר( בהפטרה)ושל חנה 
כל  פוקדמעשה עולם ו זוכראתה " -ה"של היום הבא לידי ביטוי בתפילת זיכרונות במוסף לר

                                                                                                                                  ".יצורי קדם
ה "הקב. מלשון פיקדון" פקד"מדרש רבה מסביר את המילה  -"פיקדון" פקד במשמעות . 2

אמר להם , (שרה גיירה נשיםואברהם גייר אנשים ) השיב לשרה ואברהם מידה כנגד מידה
                                                                                                                 ."פקד את שרה' וה" -נפשות אני פורע לכם, נפשות הפקדתם אצלי: ה"הקב

שכשם שפקד ’ מבקשים מההיא חלק מהתפילה בה אנו  ה"י מסביר כי  קריאת התורה בר"רש
 .ביום זה את שרה ואת חנה כך גם יפקוד אותנו ויזכנו לחיים טובים

 המילה בעברית של ימינו 
המפקד פקד על : לדוגמא, נתן הוראה, ציווה –הוא במשמעות  פקדהשימוש הנפוץ במילה 

 .חייליו להתייצב למסדר
  

 . לשנה טובה ומתוקהה "ה יזכרנו ויפקדנו לטובה ונזכה בעז"יהי רצון שהקב

כר

 מילה מהפרשה

 תאריך ידיעון

 ראש השנה-1-גשר לקשר       

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ו “השתלמויות בחינוך הלשוני בתשע
 . ו“בחינוך הלשוני לשנת תשע( קישור לרישום מוקדם להשתלמויות מקוונות)ב מידע “רצ

. מידי שבוע, "גשר לקשר"את מסורת פרסום , ה"גם בשנה הקרובה נמשיך בעז, כמידי שנה
עם השנים ' המטרה המקורית היתה ליצור ערוץ תקשורת ועדכון עם רכזות שפה אך ברוך ה

 .מנהלים ומפקחים, התרחב קהל היעד למורים
המשפיעות על , בחלק הראשון נביא דוגמא מפרשת השבוע למילה שיש לה משמעויות שונות

 (.בהזדמנות נעסוק במשמעות הדבר להוראת תורה)פרשנות הפסוק 
 .ד"ס היסודי בחמ"נביא עדכונים והנחיות הקשורים להוראת העברית בבי, בחלק השני

לקחה , המנחה המחוזית במחוז דרום-יפה אילוז, השנה חלו שינויים בצוות המנחות המחוזיות
פרשה , ממחוז תל אביב, ואלישבע פרידמן, באשקלון“ מצפה הימים”ס “על עצמה לנהל את בי

מנחה -אנו מודים להן על תרומתן הייחודית ומקבלים בברכה את מירב אפריאט. לגמלאות
.                                          אביב-מנחה מחוזית במחוז תל-ואיילת כהן, מחוזית במחוז דרום

 .ד“ב קובץ עם פרטי התקשרות לצוות החינוך הלשוני בחמ“רצ
 .ה לאחר החגים"יחל בעז, “גשר לקשר”פרסום השוטף  של 

 ,שלכם

 yaelna@education.gov.ilד         “מפקחת על החינוך הלשוני  בחינוך היסודי בחמ, יעל נדלר



                       


