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במידה
והקבצים לא
נפתחים ,נא
לפנות למנחה
המחוזי
לקבלת
התכנים .שבוע
שעבר נשלחה
יחידת הוראה
בנושא ”אמנת
השמיטה“

הפטרה לפרשת לך לך
ישעיהו פרק מ' פסוק כ"ז עד פרק מ"א פסוק ט"ז.
"  ...י ְִהיּו כְ ַאיִן ּוכְ ֶאפֶסַ ,אנְשֵׁ י ִמלְחַ ְמ ֶּתָך( .ישעיהו ,מ"א ,יא-יב)
הביטוי  -כאין וכאפס
הקשר בין הפרשה להפטרה  -פרקים אלו נבחרו כהפטרה לפרשת לך לך
כיוון שפרטים רבים בם מדברים על אברהם ,ומזכירים את המעשים
שעליהם מסופר בפרשה .אחד מהם הוא מלחמתו של אברהם בארבעת
המלכים להצלתו של לוט ,זהו אירוע מרכזי בחייו של אברהם וסימן לבניו
אחריו .במלחמה זאת מגיע הניתוק בין אברהם לבין אומות העולם לשיאו.
לבניו וצאצאיו זו בשורת תקווה להצלה גם נוכח אויבים רבים.
בפסוק זה אומר הנביא ישעיהו שאויבי ישראל יהיו כאין וכאפס בשעת
מלחמה. .
הביטוי בשפה העברית
כְ ַאיִן ּוכְ ֶאפֶס = כְ ל ֹא כְ לּוםֵׁ ,אינֹו שָׁ וֶּה כְ לּום ,דבר חסר ערך לעומת משהו אחר .
דוגמא :בִ גְ לַל מֶּ זֶּג הָׁ אֲ וִ יר הַ גָׁשּום ִמ ְשחָׁ קֹו הָׁ ַאחֲ רֹון שֶּ ל הַ טֶּ נִיסַ אי הָׁ יָׁה כאיִן
ּוכְ ֶאפֶס ְלעֻמַ ת ְי ָׁכלְתֹו הָׁ אֲ ִמ ִתית( .ניבונכון)

ענייני דיומא
מיפוי קריאה בתנ“ך

מפגש ווירטואלי לרכזות ומורות עברית

לאחר החגים ,אנו
ממשיכים לקדם
התלמידים בקריאה
מדויקת בתפילה ובתנ“ך.
במסמך המצורף מפורט
הרציונל ומוצגים עקרונות
הפעולה הנדרשות .חשוב
לנהל את המעקב מידי שנה
מאחר שככל שעולים בגיל,
יש שחיקה טבעית
בשליטה בניקוד וחשוב
לשמר את ידע התלמידים
בנושא.

כמידי שנה ,פיתחנו יחידת הוראה בנושא הדמות
השנתית של החמ“ד בדרך ”עופרים“ .השנה נבחר
הרב ישראלי זצ“ל והמערך מפורט בספר שנשלח לבתי
הספר .לצפיה בפרק של החינוך הלשוני ,נא ללחוץ
כאן.

שריינו
את
התאריך

ביום ראשון ,ר“ח כסלו 32 ,בנובמבר  ,3102בשעה  31:11בערב
נקיים בעז“ה מפגש ווירטואלי לרכזות ומורות עברית ובו נרחיב
ונדגים באמצעות סרטונים תהליך הוראה המתאים לכיתות ב‘
עד ו‘ .ההרשמה תפתח בעז“ה בשבוע הבא.
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

