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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-13-בהעלותך
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת בהעלותך  -זכריה פרק ב' מפסוק י"ד עד פרק ד' פסוק ז'.
רּוחיָ ,אמַ ר יְּהוָה צְּ בָ אֹותִ .מי ַא ָתה
" ...זֶה ְּדבַ ר-יְּהוָהֶ ,אל-זְּ רֻ בָ בֶ ל לֵאמֹר :ל ֹא בְּ חַ יִל ,וְּ ל ֹא בְּ כֹחַ כִ י ִאם בְּ ִ
הַ ר הַ גָדֹול לִפְּ נֵי זְּ רֻ בָ בֶ ל ,ל ְִּמישֹר; וְּ הֹוצִ יאֶ ,את-הָ ֶאבֶ ן הָ ר ֹאשָ הְּ -תשֻ אֹות ,חֵ ן חֵ ן לָּה" (זכריה ,ד' ,ו'-ז')
הביטוי  -חן חן
הקשר בין הפרשה להפטרה -הקשר בין הפרשה וההפטרה הוא "המנורה" והרמזים לעתיד
הקשורים בה .אזכור המנורה בפרשה תמוה שכן על עשיית המנורה דובר בספר שמות.
הרמב"ן מסביר כי המצווה הנשנית בפרשתנו היא לא רק חזרה על צו אלא גם כעין יעוד ורמז
לעתיד( ,רמז לנס השמן שיתרחש בחנוכה) .בהפטרה ,המנורה בחזיונו של זכריה דומה למנורה
במקדש כפי שהיא מתוארת בפרשה ומרמזת על עתיד חידוש העבודה בביהמ"ק.
זכריה מנסה לעורר את זרובבל ,שהיה ממובילי העליה בתקופת כורש ,לסיים את בניית בית שני
הכוללת גם את המנורה .זרובבל יפעל בכוח ההשגחה האלוקית (ללא צורך בכוח או בצבא) אשר
תגרום לכל "הר" (מכשול) העומד בדרכו ,להתפוגג .סיום בניית הבית השני היא הנחת אבן
הראשה ,אז יריע כל העם תרועת שמחה והבעת תודה – "תשואות חן חן לה"(.מעובד מתוך חזון
במקרא/הרב יששכר יעקובסון ).
הביטוי בשפה העברית
חן חן  .1 -ביטוי להבעת תודה ,לדוגמא " :חן חן לך חברתי הטובה על שעזרת לי"
 .2חן מרובה ,שפעת חן ,לדוגמא" :חן חן למקום זה מנוחה ושלווה בו" (מנדלי מוכר
ספרים) (מתוך אוצר הלשון העברית/כנעני)

ענייני דיומא
הערכה של מיצ“ב פנימי
באתר ראמ“ה התפרסמו דוגמאות של הערכה
לתוצרי כתיבה של תלמידים במיצ“ב הפנימי
בכיתות ב‘ וה‘ .הדוגמאות מסייעות מאוד
להמחשת תהליכי הערכה של תוצרי כתיבה.
כיתה ב'  -דוגמאות להערכת בכתיבה
כיתה ה‘-דוגמאות להערכת הכתיבה

ספרי לימוד בעברית
רצ“ב מכתב ובו הנחיות בנושא בחירת ספרי
לימוד חדשים בעברית בחמ“ד .במכתב יש
קישור לחוזר מנכ“ל בנושא וכן קישור
לרשימת הספרים המאושרים .כפי שנכתב,
מומלץ לחכות לאמצע חודש יוני כיוון שיש
ספרים נוספים שיאושרו.

קורסי קיץ
לצערנו לא יכולנו להיענות לכל המבקשים לקיים
קורסי-קיץ .בתי הספר שנבחרו יקבלו מכתב ובו
הנחיות ההפעלה .פרטים אצל המנחות המחוזיות.

כינוס ”מילים“ -מחוז צפון
השבוע נערך כנס במחוז צפון בהשתתפות
המחמ“ד ,מפקחים ,מנהלים ורכזות,
בארגון אפרת עמיצור-המנחה המחוזית
וצוות המדריכות .בכנס חולקו תעודות
ופרסים לזוכים ב“מרוץ הצבי“-רצ“ב.

קייטנות דיגיטליות
המורים שנרשמו להשתלמות המקוונת עובדת
במרץ על הכנת קייטנות קיץ דיגיטליות לילדי
החמ“ד בדגש על החינוך הלשוני .פרטים בקרוב.
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