
 

 וכן בקשר עם לוט:  אברהם אבינוהפרשה עוסקת בתיאור קורות חייו של 
" .ָלֶשֶבת ַיְחָדו ָנָשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ְולֹא ְוֹאָהִלים ּוָבָקר ָהָיה צֹאן ַאְבָרם ֶאתְוַגם ְללֹוט ַהֹהֵלְך "

 ו'(  -)בראשית, י"ג, ה'

 "ִעם" במשמעות  ֶאת מילת היחס
 

 משמעות מילת היחס  
  'את', עשויות להתחלף זו בזו. בפסוק הנ"ל מילת היחס  'עם'ו 'את'שתי מילות היחס  בתנ"ך

דוגמא נוספת   .אברם עם: לוט ההולך 'ִעם' את מה?  כאן משמעותה היא –איננה עונה לשאלה 
יו" ֶאת"ַויֵֶּלְך ְיהּוָדה  ְמעֹון ָאחִׁ   :בנטיותמקובלת גם " את)שופטים א, יז(.  מילת היחס " שִׁ

 עברית(ה)האקדמיה ללשון . ''הלכתי אתך' ובמשלב גבוה יותר גם 'הלכתי עמך
יל  ְוַאף" כמו בארמית 'ִעם'מקובלת מילת היחס  בספרות חז"ל   ַאְבָרם" ִעםְללֹוט ְדָאזִׁ

   )אונקלוס(
 

 מה הקשר? 
לדברי   .את אברם""  על הליכתו של לוט עם אברם כבר נכתב בפרק הקודם, כאן נוסף הצירוף

הרב   תוספת זו מסבירה כי מה שגרם לעושרו של לוט, הוא הליכתו עם אברם. הרכוש ,רש"י
"אנשים אחים   :ם מלוט. אברם מוותרהוא הרקע לסכסוך בין הרועים ולפרדת אבר

בזאת מתגלה  .אברם נותן ללוט חופש לבחור מקום .חוויתור מעמדת כזה אנחנו")פסוק ח'(. 
על פני חיים ביחד תוך חיכוכים  המעדיף פרידה ,ם, רודף שלום וותרןאברם כאדם חכ

 ומריבות.

 מהפרשה גשר למילת קשר

 לך-לך  - 4 -גשר לקשר 
 הפרשה

 ענייני דיומא

 המילה האחרונה
  ,"המילה האחרונה"לקראת פרסום העלון הבא של 

נא עודדו את המורים   ,לעבריתמיועד למורים ה
רשם לקבלת העלון במייל  ילעברית מבית ספרכם לה

. העלון כולל כלים להוראה ומידע  בטופס המקוון
 מקצועי בתחום הוראת העברית.  

 שבוע העליות
                                                                               והפעם שני סרטונים לשבוע העליות.                                    

 ה חדש.הסרטון מציג ילד שמתגייס לסייע לעול   -של ערוץ מאיר )נדרש מנוי(  ניידת חלומות

איך טסים בתנ"ך, מה הקשר בין ארץ  סרטון של מט"ח, בהפקת ירעם נתניהו: " - ו'-לכיתות ה
. הקומיקאית הדר  "זבת חלב ודבש לטחינה והאם יש קשר בין פורטוגזית מדוברת למילה ויזה

   .כאן לשעשועון ולפעילות מלווה לחצו לוי בשעשועון בנושא שבוע העליות והשפה העברית.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 הרב גץ ז"לבנושא מפגש מקוון למורי עברית 

נדגים מהלך הוראה   . במפגשכמדי שנה, נערוך גם השנה מפגש מקוון לרכזות ולמורי העברית
המפגש יתקיים אי"ה    "ל, הדמות השנתית של החמ"ד.צדמותו של הרב גץ ז לבדרך "עופרים" ע

  .20:00בשעה  ,בנובמבר 5ביום ראשון, ט"ז בחשון תשע"ח, 

 .באוקטובר 29עד יום ראשון, ט' בחשוון,  בטופס המקווןההרשמה 

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe540dwUe-9n-X7vIMQvVumqSCTxTr-PhMuS1VuL-vHWJlN3Q/viewform
http://meirkids.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94/78310/v
http://lo.cet.ac.il/player/?document=e2a36f2a-fb89-4aa1-994d-c9aad6d9cc6c&language=he
http://lo.cet.ac.il/player/?document=e2a36f2a-fb89-4aa1-994d-c9aad6d9cc6c&language=he
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenaILv2MkKm3xV4XGls8_szXIKT3PmTmFjlC-Xpe8JsZ5EIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenaILv2MkKm3xV4XGls8_szXIKT3PmTmFjlC-Xpe8JsZ5EIA/viewform

