בס“ד

מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-03-נשא
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת נשא -שופטים פרק י"ג פסוקים ב' – כ"ה
" ַוי ִַּקח מָ נֹוחַ ֶאת-גְּ ִּדי הָ עִּ זִּ ים ,וְּ ֶאת-הַ ִּמנְּחָ הַ ,ויַעַ ל עַ ל-הַ ּצּור ,לַיהוָה; ּומַ פְ לִא ַלעֲׂשֹותּ ,ומָ נֹוחַ וְּ ִּא ְּשּתֹו
ר ִֹּאים " (שופטים ,י"ג ,י"ט)
הביטוי  -מפליא לעשות
הקשר בין הפרשה להפטרה -הקשר בין הפרשה להפטרה היא מצוות הנזירות .בתורה המצווה
אינה חובה אלא תלויה ברצונו של האדם .בהפטרה המצווה היא צו מגבוה המוטל על הורי
שמשון ע"י מלאך ה' המפליא לעשות בעת מתן האות לאימות הצו.
שימושו של השורש פ.ל.א בבניין הפעיל נדיר מאוד בתנ"ך ,הוא נמצא רק בקשר למצוות הנזירות,
בתורה" :איש או אשה כי יפליא לנדר נדר נזיר( "....במדבר ,ו' ,ב') ובהפטרה -המלאך מצווה על
שמשון נזירות" :ומפליא לעשות ומנוח ואשתו רואים" (שופטים ,י"ג ,י"ט).
אבן עזרא מסביר את הפועל "פלא" בהקשר לנזירות" :יפריש או יעשה דבר פלא כי רוב העולם
הולכים אחרי תאוותם" .ה"פלא" הוא בכך שמייחסים לבן תמותה את כוח ההתאפקות להתגבר
על פיתויים הנוגדים את טבע האדם( .מעובד מתוך "חזון במקרא"/הרב יששכר יעקובסון)
הביטוי בשפה העברית
הפליא לעשות  -ביצע בצורה מרשימה (מילוג) .
דוגמא -הזוכה בתחרות הסיפורים הפליא לעשות בכתיבה מקורית המשלבת דמיון ומציאות.

ענייני דיומא
חמ“ד של קיץ -כרטיס קורא
כמידי שנה ,גם השנה אנו ממליצים להנפיק
”כרטיס קורא“ עבור התלמידים לקראת
החופש הגדול (רצ“ב) .התלמידים כותבים את
שמות הספרים שקראו במהלך החופש הגדול
ומגישים למחנך/ת בתחילת השנה .השנה ניתן
לקבל ממינהל החמ“ד כרטיסים מוכנים עבור
תלמידי כיתות ג‘ .לקבלת הכרטיס יש למלא
את הטופס המקוון.
במחקר (היינס )8791 ,נמצא שקריאת ספרים
היא הדרך האפקטיבית לשמר את הישגיהם של
התלמידים ולמנוע נסיגה במהלך חופשת הקיץ.
כנס מנהיגי חינוך-שריינו את התאריך
במסגרת כנס מנהיגי חינוך בי“ד בתמוז8 ,
ביוני ,יתקיים מושב ייחודי לרכזות ומדריכות
עברית .תכנית תתפרסם בהמשך.

מיצבית-כלי לבדיקת מבחני המיצ“ב
הפנימי
התפרסמו המיצביות באתר ראמ“ה לחישוב
ציונים ומיפוי הישגים במבחני המיצ"ב
הפנימי .נא ללחוץ על הקישור.
המיצבית מספקת לבתי הספר:
 חישוב אוטומטי של ציונים כוללים וציונינושאים במבחן (לאחר הקלדת הניקוד בכל
שאלה ושאלה)
 דוחות מיפוי ההישגים במבחני המיצ"בהפנימי
 אפשרות השוואה לנתוני קבוצות השוואהארציות (נתונים ארציים מהמיצ"ב החיצוני )
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

