
   ב  "פסוק י -' פסוק א', פרק ב' מלכים א -הפטרה לפרשת ויחי 

ד ָלמּות ַוְיַצו ֶאת ְשֹלֹמה ְבנֹו ֵלאֹמר " ְקְרבּו ְיֵמי ָדוִּ י ֹהֵלְך ְבֶדֶרְך ָכל ָהָאֶרץ ְוָחַזְקָת . ַויִּ ְוָהִייָת ָאֹנכִּ
 (' ב-'א', ב,מלכים) "ְלִאיׁש

 והיית לאיש -הביטוי 
הרב הרץ .  בפרשה ובהפטרה מסופר על אב הנפרד מבניו לפני מותו -הקשר בין הפרשה להפטרה

בפרשת השבוע אנו רואים את יעקב אבינו העומד למות מברך את כל אחד : מבליט את המשותף
ממבניו ובהפטרה אנו מוצאים את דוד המלך החש כי קיצו קרב נותן ברכה ועצה לבנו שלמה 

(: א"ע' סוטה דף י)ל בתלמוד הבבלי "פרשו חז את צוואה זו ".והיית לאישוחזקת : "ואומר
האזהרה על שמירת התורה ומצוותיה היא . 'אף אתה רחום וכו, מה הוא רחום: לדבוק במידותיו

 (.הרב יששכר יעקובסון –חזון במקרא )תנאי להצלחת המלכות 
ים( "ה, ב)אומרת המשנה במסכת אבות " היה איש" –בהקשר לביטוי  ְמקֹום ֶשֵאין ֲאָנשִּ , ובִּ

ְשַתֵדל ם מסביר שדוד ציוה את שלמה בהקשר ללימוד התורה והליכה "הרמב". ִלְהיֹות ִאיש הִּ
  ".היה אתה מלמד את עצמך( תורה)כשאין אנשים חכמים שילמדוך : "בדרכיה  ואומר

 הביטוי בשפה העברית
ם" –" היה איש" בּוק ָיַדיִּ י ַאל ֵתֵשב ְבחִּ יג ְזַמנִּ ְדַרש ַמְנהִּ  (ניבונכון" )ְבַמָצב בֹו נִּ
 .עשה אתה מה שצריך, אל תחכה שאחרים יעשו, קח אחריות -" השתדל להיות איש"

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

                                                   יום עיון בספרות
ארגז כלים להוראת ספרות "יום עיון 

למורות כיתות   " ד"ס היסודי בחמ"בבי
ז “כ, ‘ה ביום א“יתקיים בעז,  ‘ו-‘ב

, 5182בינואר  81, ה“בטבת תשע
הרב ‘ רח, “אורות ישראל”במכללת 
 בטופסההרשמה . רחובות, 2שטיינמן 

.                                      בואו בשמחה. המקוון

‘                             מפגש וירטואלי למורי כיתות ה
בנושא מפגש ווירטואלי , בהמשך להודעה קודמת

בנושא הקשר בין ‘ ייחודי למורות המלמדות בכיתות ה
המבחן ופעולות ההוראה הנדרשות , ב“מפרט המיצ

המפגש (. דגש על היבטים פרקטיים ליישום בכיתה)
, המנחה המחוזית במחוז מרכז-י שרה ברוך“יועבר ע

בשעה , 5182בינואר  52, ה“בשבט תשע‘ ו, ביום שני
 .המקוון בטופסנא למלא פרטים -להרשמה. 51:11
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 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

מיזם המילה האהובה         –חג העברית 
. מיזם חדש לכבוד  יום הלשון העברית
הילדים מוזמנים לחשוב על העברית 

רגשית  –שלהם מזווית מיוחדת 
. “המילה האהובה”י בחירת “ואישית ע

.                    ב“ברצפרטים למורים  
 .על הגובהפעילות לתלמידים באתר 

מצעד הספרים                                                               
לצערנו נפלה טעות וברשימת הספרים נמצא הספר 

אינו , שכתבה רות אלמוג“ המסע שלי עם אלכס”
 .מתאים לחינוך הממלכתי דתי

https://docs.google.com/forms/d/1McVYSipG9khcAbuu9v3TBGL_w52sfUOmZRO03eUsb8E/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1oCMoJFrh-Z0mBekr-GEYUMubRO_uTmSVtmTXYsGX28U/viewform?c=0&w=1
http://www.galim.org.il/pools/files/GalimGifs/GalimGifPicture/16363.pdf
http://kids.gov.il/cgi-bin/national/galleryPage.pl?Id=107&act=show_new

