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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-7-ויצא
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת ויצא -ספר הושע פרק י"ב ,פסוק י"ג עד פרק י"ד ,פסוק י'.
" ֶא ְהיֶה כַטַ ל ְלי ְִש ָר ֵאל ,יִפְ ַרח כַּׁשֹושַ נָּה" (הושע פרק י"ד פסוק ו)
הביטוי  -יפרח כשושנה
הקשר בין הפרשה להפטרה
אחת הזיקות בין הפרשה להפטרה היא ההקבלה בין הקשר של יעקב עם רחל ולאה ליחסו של
הקב"ה לעם ישראל כרעיה .כדרך שעבד ישראל באישה ,כך כביכול עבד הקב"ה ,העלה את
ישראל ממצרים ובכך הכשיר אותם להיות לו לרעיה.
למרות האכזבות מהתנהגות עם ישראל ,בסופה של הנבואה באה הקריאה הגדולה" :שובה
ישראל עד ה' אלהיך" (י"ד ,ב) .השכרֶ " -א ְהיֶה כַטַ ל ְלי ְִש ָר ֵאל ,יִפְ ַרח כַּׁשֹושַ נָּה ;"...בזאת הנביא
מלמדנו עד כמה גדולה אהבת ה' לישראל ,ומועילה התשובה .הדימוי לשושנה לפי המדרש "מה
שושנה זו ,יוצאה עליה שרב  -הרי היא כמושה ,יצא טל  -הרי היא מפרחת" .כך ישראל כשהם
מושפעים מהגויים נראים כמושים וכשמתקרבים להקב"ה – פורחים כשושנה (פסוקים אלה
נקראים בשבת שובה לפני יוה"כ)( .מעובד מתוך אתר ישיבת הר עציון )
הביטוי בשפה העברית
פרח כשושנה – התייפה ,שגשג ,הצליח מאוד.
דוגמא :הכלה ביום חתונתה פרחה כשושנה.

ענייני דיומא
מפגש ווירטואלי בדרך ”עופרים“
כמות המשתתפים הרבה מעידה על מחוייבות
גבוהה להוראת השפה תוך שילוב ערכי החמ"ד.
המפגש נפתח בדברי ד"ר אברהם ליפשיץ ,
בהמשך הודגם שיעור בדרך "עופרים" תוך מתן
התאמות לכיתות הנמוכות והגבוהות ,בשילוב
סרטונים משיעורים שהעבירה המדריכה יעל
שער ,בבי"ס אביר יעקב ביבנה .בשיעורים ניתן
דגש על רלוונטיות המסרים החינוכיים הנובעים
מדמות הרב תוך טיפוח ההבעה בע"פ ובכתב.
שיעור זה הוא פתיחת תחרות ”מרוץ הצבי“
לכתיבת סיפורים.
בהזדמנות זו תודה לכל העוסקים במלאכה:
זהבה פלד -הרכזת הארצית של תוכנית
"עופרים" ,דני רמתי -מומחה לתקשוב במערכות
חינוך ,למרדכי אברהם-מנהל בי"ס "אביר יעקב"
ביבנה ויעל שער-המדריכה הארצית לתוכנית
"עופרים".

רצ"ב המצגת שליוותה את המפגש .מאחר
ובסרטונים מצולמים תלמידים אין
באפשרותנו להפיץ את הסרטונים המותרים
לשימוש במסגרת פיתוח מקצועי בלבד.
פסיכו פדגוגיה
מצ“ב עלון למדריכות ההכלה שהופק ע“י
הגב‘ מוריה טלמור ,מובילת תחום הטיפול
בפרט באגף לחינוך יסודי .תוכן העלון
רלוונטי מאוד לנו הוא כולל היבטים
תיאורטיים ויישומיים.
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