
  'פסוק ח' פרק ג –' פסוק ו' עמוס פרק ב -הפטרה לפרשת וישב
 
ת לֹא ַיֲעֹמד" שֶּ פסוק '  עמוס פרק ב)"לֹא ְיַמֵלט ַנְפשֹו ,  ְוֹרֵכב ַהּסּוס;  לֹא ְיַמֵלט  ְוַקל ְבַרְגָליו,  ְוֹתֵפׂש ַהקֶּ
 (ו"ט

 קל רגליים  -הביטוי 
, ל לסיפור מכירת יוסף"את הקשר בין הפרשה להפטרה קשרו חז -הקשר בין הפרשה להפטרה

וימכרו את יוסף לישמעלים  בעשרים כסף ויביאו את יוסף : "המתוארת בבראשית
', ב, עמוס" )על מכרם בכסף צדיק: "הנביא עמוס מוכיח את ישראל(. ז"בראשית ל" )מצריימה

האחים : הנביא מתריע"(. הצדיק"במסכת כתובות קיא נקרא יוסף )הכוונה ליוסף -"צדיק", ('ו
בשנאת , ממשיכים לחטוא באותו חטא, עם ישראל -צאצאיהם, בקנאתם ושנאתם מכרו את יוסף

. כתוצאה מכך מנבא עמוס מפלה צבאית קשה שסופה גלות. 'אחים ואינם נשמעים לדבר ה
ת": גם לא גיבורי החיל" לא ימלט"מעונש זה אף אחד  שֶּ ..". ְוֹרֵכב ַהּסּוס...  ְוַקל ְבַרְגָליו.. ֹתֵפׂש ַהקֶּ

 (הרב יששכר יעקובסון/ מעובד מתוך הספר חזון במקרא)
 

  ָזִריז ַבֲהִליָכתֹו ּוְבִריָצתֹו=  ַקל ְבַרְגָליו -הביטוי בשפה העברית
 . השיג את חבריו והגיע ראשון לראש ההר ַקל ָהַרְגַלִיםיובל  : דוגמא

ה  ַקל ְבַרְגָליוועשהאל  –מקור נוסף  ר ַבָשדֶּ  (ניבונכון)(.ְשמּוֵאל ב ב יח)ְכַאַחד ַהְצָבִים ֲאשֶּ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 ב חיצוני ופנימי“הערכות לקראת מיצ

ה לבתי “ב מכתבים שנשלחו מראמ“רצ
הספר בנושא הערכות למיצב החיצוני 

‘ ב הפנימי בכיתות ב“המיצ. והפנימי
. הוא בגדר חובה וישלח לכל בתי הספר

ב פנימיים “המעוניינים במבחני מיצ
צריכים למלא את הנספח , ‘בכיתות ה

ס שלא “בי. ה“במכתב ולשלוח לראמ
ב הפנימי יבנה “יפנה לקבל את המיצ

פי הנדרש בחוזר -משימת הערכה על
ה “תשע בנושא מבחנים פנימייםל “מנכ

 . א/2

נא ללחוץ  , ‘ב בכיתות ה“למפרט המיצ
 .כאן

 

  פריטי מקור בנושא חנוכה

מומלץ : נקודת מבט מקורית ומעניינת על חג החנוכה
לשלב  חומרים של הספרייה הלאומית כדי להעשיר 

להכיר את מנהגי החג לאורך : את הלמידה על החג
ולהבין כיצד התייחסו דורות שונים של , ההיסטוריה

יש לבחור את הפעילויות  .יהודים אל חג החנוכהועוד
לצפיה באתר הספריה . ד“באופן המתאים לחמ

 .כאןנא ללחוץ , הלאומית

 תאריך ידיעון

 וישב -9-גשר לקשר

 ד“בס

 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

 משימות הערכה

הופצו על ידי צוות ‘ עד ו‘ משימות הערכה לכיתות ב
המדריכות ילוו את המורים בתכנון מהלכי . ההדרכה

 .הוראה שיתנו מענה לממצאים הכיתתיים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2014-2-1-3-1-50.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/97A27BE0-2248-4CF7-8AAB-5D3EA8633502/197115/00EVR0155thmifrat.pdf
http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/New/Pages/Hanukkah.aspx




 


