
 א "ל –' פסוקים א' פרק א', מלכים א -הפטרה לפרשת חיי שרה
 
יִָּמים, ְוַאְבָרָהם ָזֵקן" א בַּ   'ד  א"בראשית כ,  פרשת חיי שרה -"בָּ

ְך ָדִוד ָזֵקן" לֶּ יִָּמים, ְוַהמֶּ א בַּ   'א', מלכים א, הפטרת חיי שרה -" בָּ
 

 בא בימים  -הביטוי 
 הקשר בין הפרשה להפטרה

. המשותף בין הפרשה להפטרה הוא נושא הזקנה והדאגה להמשך הדורות 
דוד . את האישה המתאימה, יצחק, דואג למצוא ליורשו הרוחני-אברהם 

בשני המקרים . שלמה, דואג שיעלה על כס מלכותו בנו הראוי לכך -המלך
אלא לראויים מבחינה דתית , דעת האב אינה נתונה לגדולים מבין הבנים

 (הרב יששכר יעקובסון  -מעובד מתוך חזון במקרא. )מוסרית

מבטא את מספר  "זקן. ""בא בימים"ו" זקן"הכתוב משתמש בכפל לשון 
מסמל את איכות החיים  "בא בימים"שנות חייו של האדם ואילו התואר  

כך שכל רגע , בהחדרת כל ישותו של האדם לתוך ימיו, בכל אותן השנים
 פרשןמתוך אתר  .מחייו מותיר את רישומו על האדם

 
 הביטוי בשפה העברית

.                            שנים+ימים. עברו עליו ימים רבים, הגיע לזקנה ושיבה=  בא בימים
 (ניבונכון)ועדיין דעתו צלולה , רב הקהילה בא בימים: דוגמא

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 קריאה להנאה

קריאה ”ב מכתב בנושא תוכנית “רצ
י עמותות “המופעלת ע“ בהנאה

חשיפה -מטרת התכנית.  מתנדבים
מושכלת להנאתה של הקריאה בקול רם 

תוך הרחבת ההתנסות -ובחברותא
החווייתית בבית הספר וקיום מפגשים 

 .רב דוריים הלכה למעשה

במסגרת התכונית קוראים המתנדבים 
שירים וסיפורים בפני הילדים בכיתות 

תוך עידוד תגובות התורמות , ‘ב-‘א
 . להעצמת החוויה

מפגש ווירטואלי לרכזות ומורות 
  עברית

בנובמבר  32, ח כסלו“ר, ביום ראשון
ה “בערב נקיים בעז 31:11בשעה , 3102

בו , מפגש ווירטואלי לרכזות ומורות עברית
נרחיב ונדגים באמצעות סרטונים תהליך הוראה 

, “עופרים”ל בדרך “בנושא דמותו של הרב ישראלי זצ
 .כאןנא ללחוץ , להרשמה.  ‘עד ו‘ המתאים לכיתות ב

 תאריך ידיעון

 פרשת  חיי שרה -5-גשר לקשר

לאור הקושי 
לפתוח 

קישורים 
צורפו , בקובץ

שוב המסמכים 
המקושרים 

שנשלחו 
בהודעות 

 .קודמות
 

 ד“בס

שריינו 
את 

 התאריך

 ענייני דיומא

 שבת שלום
 ,שלכן

 יעל נדלר
yaelna@education.gov.il 

 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 
בתחיית שפת "

קודש תנוב דעת 
ואך , אלקים

בדעת אלקים 
תמצא השפה 
העברית את 

 ". נשמתה
, "מגד ירחים)"

  (ב"תרע

http://www.parshan.co.il/index2.php?id=3282&lang=HEB
https://docs.google.com/forms/d/1VSjXS47XuARHTTFQHOzbJAfZRkmU7Pi8RQjgOJYBIjY/viewform?c=0&w=1



