
 רחל בדרך  כורעת. מגלותו בחרן מיום שובו לארץ ישראל יעקב הפרשה מתארת את המשך קורותיו של
 .אך מתה בלדתה ונקברת בבית לחם בנימין ללדת את

ל" ית אֵּ בֵּ ְסעּו מִּ י, ַויִּ ְבַרתעֹוד -ַוְיהִּ ל; ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ָהָאֶרץ-כִּ ֶלד ָרחֵּ ְדָתּה, ַותֵּ ל, ַוָתָמת ...ַוְתַקׁש ְבלִּ ; ָרחֵּ
ר ְבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ָקבֵּ ית ָלֶחם, ַותִּ וא בֵּ  (ט"י–ז "ט, ה"ל, בראשית)" הִּ

 
ְבַרת – המילה   ָהָאֶרץ-כִּ

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
.                                         פירושה מרחק-"ברת"ו, היא כף הדמיון" כ"האבן עזרא מפרש ש(. י"רש)תיאור מרחק . 1
                    .מדובר בתקופה בה האדמה סדוקה ומנוקבת כמסננת עקב מזג האוויר(. י"רש)מסננת -כברה. 2

משעות הבוקר ועד עצירה , תיאור זמן הליכה קצר(. ן"רמב)להאכיל -"להברות"מלשון , תיאור זמן. 3
 . לארוחת בוקר

כתיאור מרחק " לכברת הארץ"מפרשים וחוקרים רבים עסקו בזיהוי מקום קבורת רחל בהתייחסות 
יעקב  צפה ברוח הקודש כי זוהי הדרך שבה יעברו בני ישראל בדרכם , ל“פי חז-על. או תיאור זמן

רחל מבכה , קול ברמה נשמע': שנאמר,  ובעוברם על יד קבר רחל היא תבכה את מר גורלם, לגלות
 (א“ל, ירמיהו)' בניה על

 הביטוי בעברית של ימינו 

 כברת ארץ, היא בריאה חדשה ויחידה במינה:"כתב” מדינת היהודים“הרצל בספרו  -חלקת ארץ. 1
 ". מובטחת

 .“יחד כברת דרך ארוכה כשותפים להצלחה צעדנו”חלק מהדרך , מרחק -צירוף לשון  -כברת דרך. 2

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

השתלמויות 
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מתחילות 

ההשתלמויות 
המקוונות של 

לאור . ד“החמ
, הרישום הרב

פתחנו קבוצות 
נוספות כך 

שנותרו מספר 
מקומות 

פרטים , פנויים
 .ב“ברצ

  מפגש וירטואלי 
ד בדרך “המפגש הווירטואלי בנושא הוראת הדמות השנתית של החמ

 22, ו“ז בכסלו תשע“י, נדחה מסיבות טכניות ליום ראשון הקרוב, “עופרים”
בבעיות . ה עד סוף השבוע“קישור ישלח בעז. 21:01בשעה , 2112בנובמבר 

או זהבה     danielram55@gmail.comל “טכניות נא לפנות אל דני בדוא
zehavapeled@gmail.com. 
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 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

                                               ה                                                                      “ב עברית תשע“הישגי תלמידים במיצ
 :  ה“ב תשע“בעברית במיצ‘ ד בכיתות ה“הישג היסטורי לתלמידי החמ

כמקצוע היחיד בו , ‘ה צוין מקצוע העברית בכיתה ה“בדוח של ראמ
נסגר הפער בהישגים בין תלמידים בפיקוח הממלכתי לבין  , לראשונה

ההישג הוא פרי עבודה מאומצת של  .דתי-תלמידים בפיקוח הממלכתי
!                      ישר כוח למורי העברית-שותפים רבים לטובת ילדי ישראל

 . ו“ה נעשה ונצליח גם בשנת תשע“בעז




