
 

בשורת הולדת יצחק, הפיכת סדום ועמורה,  :פרשת וירא עוסקת במספר נושאים משמעותיים
 ועוד. בתחילת הפרשה יושב אברהם בשיא החום בפתח אוהלו ומצפה לאורחים: עקדת יצחק

ָליו ה'" ָרא אֵּ ב  ַויֵּ הּוא ֹישֵּ א וְּ רֵּ י ַממְּ ֹלנֵּ אֵּ ַתחבְּ ל פֶּ ֹחם ַהיֹום ָהֹאהֶּ  א'(, י"ח, )בראשית" .כְּ
 

ַתח הסמיכות ל-פֶּ  ָהֹאהֶּ
 

  הסמיכותמשמעות 
 .חלק משלםא צירוף של שני שמות שיש בהם קשר של וה  פתח האהל צירוף הסמיכות

חלקו )פתח( הפתח של האהל. רש"י מסביר את הוא הסומך הוא השלם )האהל( והנסמך 
היה זה היום השלישי למילתו של אברהם ואומר כי  בפתח האהלחשיבות הדגשת הישיבה 

ניס אורחים פתח האהל ולא בתוך האהל כדרך החולים, כדי  להכבולמרות זאת היה יושב 
 לביתו.

 

 מה הקשר?
דווקא בשעת קירבה זו של ה'  .ומדבר עם הקב"ה בכבודו ובעצמו בפתח האוהלאברהם יושב 

מלאכים. אברהם צריך להחליט אל מי לתת את לבו, אל  - ואברהם מביא ה' אליו אורחים
. לכך את אורחיו וזוכה להסכמתו של ה'קודם הוא מחליט לקבל  .האורחים או אל הקב"ה

  .בכך מודיע אברהם לעולם ולכל הדורות כי החסד וטובת הזולת הם המימוש האלוקי
 דוד דרומר(  -)מעובד מתוך הנקודה השבועית

 
הוא , לנתינה ולדאגה לזולת, לחנך לחסד הלכה למעשה. החינוך לחסד ,המחנכים ,תפקידנו

אותו לאדם הופכת  הנותן, פעולת החסד מתקנת אתהבסיס לשלמות האישית של האדם. 
  )הרב שי פירון(                                                      היודע להקשיב לקול שוועת אחיו ורעיו. ,רגיש וקשוב

 

 פרשהב לסמיכות גשר
 וירא - 5 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 ונוער כנס הפנקס השביעי לספרות ילדים
ספרות ילדים ונוער יתקיים ל 7-כנס הפנקס ה

חשוון תשע"ט, מראביב ביום חמישי, כ"ג ב-בתל
 .קישורפרטים ב. 2018בנובמבר  1

 

 מפגש וירטואלי –הרב והרבנית נריה 

ע"ש צבי כורך )אנו מזמינות אתכם להירשם לשיעור מקוון ברוח תכנית "עופרים" כמדי שנה, 
 .זו, הרב והרבנית נריההשנה החמ"ד של העל דמויות  (ז"ל

 .20:00בשעה , 2018בנובמבר  4, כ"ו במרחשוון תשע"ט ביום ראשוןהשיעור יתקיים אי"ה 
וכך תקבלו הפרטים גמת נפש מיותרת, אנא הקפידו על מילוי מדויק של ועל מנת להימנע מע

 .את המידע והחומרים לכתובת הדוא"ל שהזנתם
  .בטופס המקווןהרשמה  .מצפים לראותכם בשיעור המקוון

 עקבו אחר הפרסומים.  .השנה נעביר גם שיעורים לתלמידים

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 הקלוז

הוא כלי דידקטי, העשוי לתרום לפיתוח הכושר הלשוני של התלמידים, ובעיקר בתחום  "קלוז"
ין ולצפות ניתן לקרוא חומר מעני ,, הגב' דליה הלויבאתר מפמ"ר עברית .הבנת הנקרא

 בסרטונים. מומלץ ביותר. 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://ha-pinkas.co.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99-%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%A8/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffp_v-O_aEind559D05DYdT04CqJu3oYOx5Ymk0GVFWeq7SQ/viewform
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/Harchavot/kloz.htm

