
', מלכים ב-מנהג ספרד. ז"י-'ב פסוק א"פרק י', מלכים ב-מנהג אשכנז -הפטרה לפרשת שקלים 
      .ז"ב פסוק י"פרק י-ז"א פסוק י"פרק י

ֹּאֶמר ְיהֹוָאׁש ֶאל" ֲהִנים כֹּל-ַוי ָדִׁשים ֲאֶׁשר יּוָבא ֵבית -ַהכֹּ ִיְקחּו ָלֶהם ַהכֲֹּהִנים ִאיׁש ... ְיהָֹוה-ֶכֶסף ַהקֳּ
ק ַהַבִית-ֵמֵאת ַמָכרֹו ְוֵהם ְיַחְזקּו ֶאת דֶּ  ('ו -'ה, ב"י', מלכים ב) "ִיָמֵצא ָׁשם ָבֶדק-ְלכֹּל ֲאֶׁשר בֶּ

  בדק בית -הביטוי 

היא  זכר לימים בהם עמד המקדש על , "שקלים"לשבת  ההפטרה -הקשר בין הפרשה להפטרה
.                                                                        בדק הביתמכונו והיו ישראל תורמים שקלים לצורכי המקדש ובהם  ל

משה מתאר את מערכות השלטון , בפרשה. הקשר בין הפרשה להפטרה הוא יחסי מלכות וכהונה
דוגמא לכך קיימת . הכהנים והלוויים, השופטים והשוטרים, בישראל הכוללות  את המלך

עוזר ותומך , הזרוע השלטונית המבצעת, יהואש, בהפטרת השבת בה אנו מוצאים כיצד המלך
בעבודה זו שופץ גם בית המקדש ונגבו שקלים . בפעולתם של הכהנים העוסקים בעבודת השיקום

בדרך כלל קיימת הפרדת רשויות ואין למלך מעמד בעיצוב תכני החינוך . בדק הביתלצורך 
כך , ק"למרות זאת המלך יהואש היה שותף לבדק הבית של ביהמ. מקדש-ועבודת הקודש במשכן

 . שניתן ללמוד ששיתוף פעולה וחיזוק הדדי בין מערכות השלטון הוא דבר ראוי ורצוי
(                                                                    כיפהאתר  –מעובד מתוך מאמרו של דוד נתיב )

                הביטוי בשפה העברית                                                                                                           
.                                                              ברורים ובדיקת מצב, שיפור, תיקון פגמים – בדק בית
 .                                      לבחון את מצב הבנייה בדק ביתלפני שעברנו לדירה החדשה ערכנו : דוגמאות

 .כדי לשפר את מצב התפוסה בבתי החולים בדק ביתמשרד הבריאות ערך                  

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

                                             ‘ב-‘תוכנית ההוראה לכיתות א
נשלחה ‘ ב-‘תוכנית ההוראה לכיתות א

התוכנית פורסמה בשנה  . לבתי הספר
וכעת נשלחה  בגרסה דיגיטליתשעברה 

במידה ולא . כחוברת לכל בתי הספר
נא שלחו פקס , קיבלתן את החובר

שם : נא לציין. 20-9620065לשושי 
  .כתובת, סמל מוסד, ת/שם מנהל, ס“בי

 תאריך ידיעון

 משפטים -81-גשר לקשר
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 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

“                                                       הסופרים הצעירים”אתר 
הגיעו מאות סיפורים לפרסום ‘ ברוך ה
ישר כוח לכל העוסקים . באתר

האתר יעלה לאוויר סמוך . במלאכה
הקישור . למועד כנס סיום התחרות

 .ה בגשר לקשר“יתפרסם בעז

‘                          מפגשים ווירטואלי למורי כיתות ה
של המפגש  הקלטהלהלן קישור ל, לאור בקשותיכם

שעסק בעיקר בהפקת ‘ הווירטואלי למורי כיתות ה
.                             משמעות מטקסט והמשמעויות להוראה

אנו מתכננות מפגש נוסף כשהנושא המרכזי יהיה כלים 
פרטים . ‘לקידום הכתיבה בזיקה לנדרש בסוף כיתה ה

סוגיות אליהן תרצו /אשמח לקבל שאלות. בקרוב
 .שנתייחס בכתובת מייל למטה

גיליונות קודמים                                                     -גשר לקשר
, משנים קודמות“ גשר לקשר”ניתן לצפות בגיליונות 

 . ד“באתר האינטרנט של החינוך הלשוני בחמ

http://www.kipa.co.il/jew/pash/52/36983.html
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8BEACADF-BE8A-4D36-B0CB-23D0F9C74862/177387/HatmaaAB.pdf
https://www.unicko.com/recordings/mofet/331/260115

