
 

   חקתת פרש
מבקש את הסכמתו , אדום ךמשה שולח שליחים למל. לארץ ישראלפרשת חקת עוסקת בין היתר בהמשך המסע 

 .הבקשה נתקלת בסירוב. מבטיח כי העם ילך רק בדרך המלך ולא יגרום כל נזק לשדות ולכרמיםו לחציית ארצו

 ַנֲעבֹר-ֲאֶשר ַעד ּוְשמֹאול ָיִמין ִנֶטה לֹא ֵנֵלְך  ַהֶמֶלְך  ֶדֶרְך  ְבֵאר ֵמי ִנְשֶתה ְולֹא ּוְבֶכֶרם ְבָשֶדה רַנֲעבֹ לֹא ְבַאְרֶצךָ  ָנא-ַנְעְבָרה"
 (ז"י', במדבר כ" )ְגֻבֶלךָ 

 המלך דרך -הביטוי
 

  ז"יפסוק  ,'כפרק  במדברספר  -מקור הביטוי
                                                                                                                                                                                          

תקל בשום מכשול בדרכו ואם ידרכו של מלך ללכת בדרך ישרה כדי שלא לה" - דרך המלך -הביטוי בהקשר לפרשה
והנה כידוע שהיו ישראל . מגביהים את הנמוך ומנמיכים את הגבוה –לקים אותו עבורו נתקל המלך במכשול מיד מס

מוחק (. דרך המלך של עם ישראל במדבר)הולכים במדבר היה עמוד הענן הולך לפניהם ומיישר עבורם את הדרך 
משה כי אדום מעתה חשש . הרים וגבעות ומגביה עמקים כדי שילכו בדרך כבושה ונוחה והיה הדבר נס לכל העמים

לא , "דרך המלך נלך"לכך אמר משה שש שמא יהרסו את המדינה בהליכתם יסרב ליתן לישראל לעבור בארצו מח
 יהונתן רבי)" נעבור אלא במקומות כאלו שהמלך כבר עבר בהם והיא ישרה וכבושה ואין חשש שיגרם להם נזק

 (.יהונתן תפארת, אייבשיץ

                                                                                                                                                              -הביטוי בשפה העברית
                               .  ישרה ורחבה, דרך נוחה, דרך הנסללת לצרכי המדינה על פי החוק. דרך ראשית לשימוש. 1
                                                                                           .     בדרך המלךסע העירה , אל תחפש לך שבילי עפר: דוגמאל
                                                                                                  . דרך הפעולה הנכונה והנוחה להשגת מטרה -בהשאלה . 2

  ( ויקי מילון)ותזכה להצלחה  דרך המלךאנו מקווים שתכנית הלימודים החדשה תעלה במהרה על  :לדוגמא

 :ולענייני דיומא

' ברוך ה. בבית היציבד "התקיימה השתלמות של מדריכות החמ בשבוע שעבר  -יבחינוך הלשונ" לב לדעת" .1
 .מצרפת מסמך המציג את עיקרי הדברים. ההשתלמות היתה הצלחה רבה והמשובים היו מרגשים מאוד

מלבן השמאלי ) להרשמה לכנס קיץ יש ללחוץ על . לתוכנית כנס הקיץ הקישורלהלן  -כנס מנהיגי חינוך .2
במידה והרכזת לא יכולה  .ד ישתתפו בכנס"צופה שכל רכזות השפה בחממ .("רכזות שפה: "בשורה העליונה

    .יש לשלוח מורה לעברית -להשתתף
צוע אשת מקדליה  ."יסודי וליסודי-ר עברית לקדם"מפמ"לרגל קבלת המינוי לוי הברכות לדליה  -ברכות .3

 !זכינו כולנו -מיוחדתובעלת אישיות  מהשורה הראשונה
מפקחת חינוך מיוחד "-חדשהמינוי ההמנחה המחוזית לחינוך לשוני במחוז מרכז לרגל , ברכות לסיגל שאקי

יחסי אנוש מעולים וידע בשילוב בין , ובילה ביד רמה את תחום הוראת העברית במחוזמסיגל . "במחוז מרכז
 . מקצועי רב

לילות בתודעת שליחות ...בימים ובת השותף לעבודה אינטנסיבית לצוות המנחות המחוזיו-תודה מיוחדת .4
מידי " גשר לקשר"תודה מיוחדת לזהבה פלד שמסייעת בכל הפעילות בתחום ותרמה רבות להפקת . עמוקה

 . שבוע
 

 
נתראה בכנס בבנייני  .אני מאחלת לך חופשה נעימה וקיץ בריא. האחרון לשנת לימודים זו" גשר לקשר"הזהו 

 .עד-ייל וגילא, לבשורות טובות בקרוב באשר לנפתלי כהזשניהי רצון  .האומה
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