
 

לקראת מותו מצווה אברהם את עבדו למצוא אשה לבנו יצחק. משרתו של אברהם מקבל את 
 המשימה ומקבל הוראות חיפוש:

ֲעִני... ִכי ֶאל לֹא "... ְכנַּ ה, ִלְבִני, ִמְבנֹות הַּ ח ִאשָּׁ ְרִצי ְוֶאל ִתקַּ ְדִתי אַּ ק"  מֹולַּ ה, ִלְבִני ְלִיְצחָּׁ ְחתָּׁ ִאשָּׁ קַּ ְך; ְולָּׁ לֵּ , תֵּ
 ד'(. -)בראשית כ"ד ג'

ְדִתי )מֹוֶלֶדת(   המילה  מֹולַּ
 

 המילה בהקשר לפרשה  
 .  מולדת –כדי להבין את שליחותו של אליעזר עלינו לברר את משמעות המילה 

בית אב, כפי שהעבד  מספר   -היא: למשפחה מולדתהרמב"ן מסביר שיתכן שמשמעות המילה 
ית ָאִבי" )פסוק מ'(.   למשפחתה של רבקה על צוואתו של אברהם "ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני, ִמִמְשַפְחִתי ּוִמבֵּ

פרופ' נחמה   מקום הולדתו של האדם. -כפי שאנו משתמשים בה כיום  מולדתרש"י מפרש את המילה 
, לכן  למקום הולדתורש"י, מפני שהעבד לא נשלח לכתובת מסוימת, אלא  לייבוביץ מקבלת את פירוש

 גם בחן את התנהגותן של בנות המקום.
 

 מה הקשר?
השאלה המתבקשת היא "למה ציווה אברהם שלא ייקח אישה מבנות הכנעני שהיו עובדי עבודה זרה  

 שגם הם היו עובדי עבודה זרה?  מולדתואלא רק מארם נהריים 
 אנשי כנען לא היו רק עובדי עבודה זרה אלא בעיקר חסרי מוסר, רעים וחטאים. 

מה. לעומת זאת, אנשי ארם נהרים האמינו  המעשים הרעים משפיעים על אישיותו של האדם ושל האו
 באלילים אך לא היו מושחתים כמו בני כנען כך שניתן להשפיע עליהם לשנות את דעתם ואמונתם.   

 

 מהפרשה  גשר למילת קשר

 חיי שרה – 8 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא 

 בי"ס שחקים, אשדוד – קוראים למיליון
יוזמה מקורית בבי"ס שחקים באשדוד. ברוח הבחירות לכנסת, ניתנה  

כל הכבוד  לתלמידים הזדמנות לבחור את הספר שהמורה תקריא בקול.  
 פרטים ברצ"ב. . חואקין כרמית: מנהלתול פרץ רחלי: רכזת ל

 

 דור לדור יביע אומר 
בבית החינוך "מעלה שמעוני" בראשון לציון, בנו תכנית בה כל שכבת גיל מתמקדת בהיבט שפתי אחר בתכנית 

 להמחשה. רצ"ב מצגת . דוד בן נתי :מנהלול אודי יעלישר כוח לרכזת עברית דור לדור יביא אומר. 

 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 חג הסיגד
על ברכיו דור שלם חינך  שאת יונה בוגלה,  פוגשים  בו  " בשיתוף בית אבי חי  אגדות אמיתיותפודקאסט "הפרק ב

 .ידם ולצאת למסע נדודים מפרך מאתיופיה לישראלשל תלמידים ששאבו ממנו את הכוח לשלוט בגורלם ובעת

 כסלו – 3 –המילה האחרונה 
 המתאימים לחודש כסלו.רצ"ב קובץ המילה האחרונה עם קישורים לחומרי הוראה 

 מינהל החינוך הדתי 
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

 מה קורה כשאני קורא?  
". תודה מיוחדת עידוד קריאההמפגש לתלמידים פורסמה באתר החינוך הלשוני בחמ"ד תחת הכותרת " מצגת  

 ": זהבה פלד, יעל שער ודני רמתי.  לצוות "עופרים

 כיתות א' עם איריס צברי   חומרים ממפגש למורי
 רי. . תודה גדולה לאיריס צב"הסתו"הנה הגיע "קסם הקריאה" ומצגות רצ"ב 

https://www.bac.org.il/blog/?postID=14858
https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-hol/language/Pages/tejanim.aspx

