
 ' פסוק ז' פרק ד  -ד "פסוק י' ספר זכריה פרק ב -הפטרה לפרשת מקץ 

י " ְֽׁ יך כ  נ ֶ֔ ים ְלפָּ ֻׁ֣ ְשב  י֙ך ַהיְֹּֽׁ ֙ה ְוֵרע ֶ֨ ֗דֹול ַאתָּ ן ַהגָּ ֵהֻׁ֣ ַע ַהכֹּ ֻׁ֣ א ְיהֹוש  ע־נָָּ֞ ַמְֽׁ ת ְשְֽׁ ֵ֖ י מֹופ  ֵׁ֥ יא ַאְנש  ִ֛ י ֵמב  ִ֥ ְננ  י־ה  ְֽׁ ה כ  מָּ ֵהֵ֑
ַמח ְֽׁ י צ  ִּ֖ ת־ַעְבד   ('ח', ג, זכריה) "א 

 אנשי מופת -הביטוי 
ההפטרה עוסקת בחזונו של הנביא זכריה על חזרת העבודה בבית  -הקשר בין הפרשה להפטרה

יא זכריה. נבואה זאת מותאמת לחג החנוכה בהקשר ההיסטורי. המקדש ב  אשר חי בימי  , ַהנָּ
קורא להשיב את המצב כפי , ק השני"בניית ביהמ  ופעל לעידודשיבת ציון אחרי גלות נבוכדנצר 

לתקן את מעשיו , יהושע בן יהוצדק, לשם כך הוא מבקש מהכהן הגדול דאז .שהיה לפני החורבן
אנשים , ק"שהם כדברי רד,  אנשי מופתכדי שיוכל להכשיר את עצמו לכהונה הגדולה ולצרף אליו 

המחשת החזון באה לידי ביטוי גם בתיאור מורחב  .ק"לעבודה בביהמ, שראויים שיעשה להם נס
 .                                  אשר לפי המפרשים דומה למנורת המשכן, של המנורה

נר החנוכה הדולק בפתח , "מקדש מעט"בתי כנסיות נקראים , ק אינו קיים“בימינו כשביהמ
יכול להמשיך , המסמל טהרה קדושה ומעשים טובים -מעט אור , מלמדנו שגם נגד הרבה חושך

יהושע  הקשר בין הפרשה להפטרהעל : מעובד מתוך( )'ב', המדרש הגדול לויקרא ו. )ולהאיר לנצח
 ( רוזנברג

 
 הביטוי בשפה העברית

 (            מילוג. )איש משכמו ומעלה, איש סגולה, איש לדוגמה ומושא לחיקוי -דמות מופת /איש מופת
  .        ה"ד לשנת תשע"של החמלדמות מופת ל נבחר "הרב שאול ישראלי זצ :דוגמא

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 ‘מפרט כיתה ב

‘ של כיתה ב ב הפנימי“המיצ מפרט
המועד להעברת . ה“פורסם באתר ראמ

נקבע  ב הפנימי"החלק הראשון של המיצ
במאי  12, ה"בסיוון תשע' ג, ליום חמישי

חלקו השני של המבחן יועבר . 1122
 . במועד שייקבע על ידי בית הספר

 יום השפה העברית

זה הזמן להיערך לפעילות מיוחדת לכבוד יום השפה 
לקראת יום זה יתקיימו  . א בטבת“כהעברית ב

ה במערכת החינוך פעילויות מיוחדות במטרה “בעז
לחנך לאהבת השפה העברית ולשימוש ראוי ותקני 

להעמיק את הידע הלשוני , בה בדיבור ובכתיבה
וכישורי השפה ולהבליט את חשיבותה של השפה 

במורשת , העברית בתחייה הלאומית היהודית
 .בתרבות ובחברה בישראל, ובמקורות היהודיים
 .ב“פרטים נוספים ברצ

 תאריך ידיעון

 מקץ -01-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שבת שלום וחנוכה שמח
 ,שלכן

 יעל נדלר
yaelna@education.gov.il 

 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 “סופר אורח”מפעל 

“ סופר אורח”בשעה טובה יוצא מפעל 
, ב“שימו לב למצ. ה לדרך“ל תשע“לשנה

 .ההרשמה נסגרת בקרוב

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/mikrammd/parashatshavua/kesherparashahaftara/bereshithaftara.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/97A27BE0-2248-4CF7-8AAB-5D3EA8633502/197457/resource_815868758.pdf

