
עד  הכנסתו לכלא ופתירת , ממכירתו למצרים, פרשת וישב מספרת על תולדות יוסף
 :   הפרשה פותחת בקשר המיוחד בין יעקב ליוסף. חלומותיהם של שר המשקים והאופים

 
י " ים ֶבן ְזֻקִניםְוִיְשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָכל ָבָניו ִכִּֽ  ('ג, ז"ל, בראשית)" הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְכֹתֶנת ַפִסִּֽ
 

  ֶבן ְזֻקִנים -המילה 
 שונות   מילה אחת ומשמעויות

 .שנולד לו לעת זקנתו: י"הפירוש הראשון של רש .1
הכלי . שהיה דומה ליעקב במראיהו, דמות, מראה –זיו איקונין : י"הפירוש השני של רש .2

 ".כי חכמת אדם תאיר פניו, היה זיו איקונין דומה לו:  "יקר מסביר
 .לכן מסר לו יעקב את תורתו, בן חכם: תרגום אונקלוס .3
 

 המילה בעברית של ימינו 
ּנֹוַלד ְלהֹוָריו ְבִזְקנּוָתם - ְזקּוִנים-ֶבן ר ַבִמְשָפָחה, ִמי שֶׁ ן ַהָצִעיר ְביֹותֵּ   .ַהבֵּ

ן : דוגמה ת בֶׁ ֹּא ִמַדַעת אֶׁ ל הֹוִרים ְמַפְּנִקים שֶׁ ל עֹוָלם ִהיא שֶׁ ת ַבת -ַדְרּכֹו שֶׁ ַהְזקּוִנים אֹו אֶׁ
  (ניבונכון) .ַהְזקּוִנים

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

:                    שיעור וירטואלי
דמותה של הרבנית 

“                        עופרים”קאפח בדרך 
יעל , ישר כוח לזהבה פלד

אנשי , שער ודני רמתי
הצוות העומדים מאחורי 

ההצלחה המרגשת של 
השיעור הווירטואלי 

שהתקיים ביום ראשון 
ב המצגת “רצ. השבוע

. שליוותה את המפגש
הקלטה של השיעור 

                                  . תשלח בהמשך

 ד“תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ -“מרוץ הצבי”
לכתיבת “ מרוץ הצבי”בהתרגשות רבה אנו פותחים את תחרות 

ב “רצ. ד עם ציון שנת העשור לקיומו“סיפורים של ילדי החמ
 .מכתב ובו מידע כללי ופירוט לוח הזמנים של שלבי התחרות
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מפקחת על החינוך הלשוני       

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ל“מלץ ז-הסופרת רונית לוינשטיין
מחברת , מלץ-רונית לוינשטיין בצער רב שמענו על פטירתה של

מ "על אל" וקראתם דרור"והספר " מסע בעקבות שמי"הסדרה 
ס יסודיים “ספריה נקראים ונלמדים בבי. ד"דרור ווינברג הי

הארץ והם  נפוצים ואהובים בקרב תלמידי -ב ברחבי“ובחט
 .ב מידע והרחבה“רצ. יהי זכרה ברוך. ד“החמ

ד בתפוצות                                                                        “חמ
ל חלק בלתי נפרד "ד השוהים בחו"אנו רואים בילדי החמ

מרוץ ”ד ומזמינים אותם להשתתף בתחרות "ממשפחת החמ
להם , התחרות פתוחה לילדים בגיל בית הספר היסודי. “הצבי

 .ב“פרטים ברצ. פתחנו מסלול מיוחד לכתיבת סיפורים


