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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

גשר לקשר-02-תצוה-זכור
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת זכור  -שמואל א' פרק ט"ו פסוקים ב'-ל"ד
מּואלָ ,ק ַרע יְׁהוָה ֶאת-מַ ְׁמלְׁכּות י ְִׁש ָר ֵאל מֵ עָ לֶיָך ,הַ יֹום; ּונ ְָׁתנָּה ,ל ְֵׁרעֲָך הַ ּטֹוב ִממֶ ָך .וְׁ גַם
"וַי ֹּאמֶ ר ֵאלָיוְׁ ,ש ֵ
ִש ָר ֵאל ,ל ֹא יְׂשַ ֵקר וְׁ ל ֹּא ִינָחֵ ם :כִ י ל ֹּא ָאדָ ם הּוא ,ל ְִׁהנָחֵ ם“ (שמואל א ,ט"ו ,כח'-כט').
נֵצַ ח י ְׂ
ִש ָר ֵאל ,ל ֹא יְׂשַ ֵקר
הביטוי  -נֵצַ ח י ְׂ
הביטוי בהקשר להפטרה -המפטיר לפרשת זכור (דברים פרשת כי תצא) ,פותח ב"זכור את אשר
עשה לך עמלק" ואילו ההפטרה פותחת ב " ....פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל".
'פקדתי' היינו’ :זכרתי‘ .מפרש תרגום יונתן" :זה השורש (פקד) בכלל שם נרדף עם שורש זכר".
בהפטרה מסופר על שמואל המצווה את שאול המלך לקיים את מצוות מחיית עמלק ,ועל כך
ששאול לא קיים את המצווה ,וחמל על עמלק .חמלה זו ,שלא במקומה ,עלתה לו בשלטונו.
שאול מנסה להפעיל לחץ על שמואל שיבטל את הגזירה :לחץ מילולי"-שא נא חטאתי ,ולחץ
פיזי "-יאחז בכנף מעילו ויקרע".
ִש ָר ֵאל ל ֹא יְׂשַ ֵקר "...ה' שהוא נצחי לא יפר את ההבטחה להעניש
תשובת שמואל היא" :וְׁ גַם נֵצַ ח י ְׂ
את שאול .אף שהדברים נאמרים על ה' ,מקובל לפרשם כהצהרת אמונה בייחודיותו של עם
ישראל ובנצחיותו :העם היהודי יחיה לנצח (מעובד מתוך אתר ישיבת הר עציון /הרב שביב).
הביטוי בשפה העברית
ראשי התיבות של 'נצח ישראל לא ישקר' הם ניל"י  -שם המחתרת העברית אשר התארגנה
בארץ ישראל בראשית המאה העשרים כדי לסייע למאמץ המלחמתי הבריטי נגד הטורקים .השם
ניל"י מבטא את נצחיות עם ישראל ואת ההתגברות שלו על אויביו.

ענייני דיומא
גביע נודד-תשע“ה
הגביע הנודד החל לנדוד שוב במחוזות בראש חודש אדר .ישר כוח לבתי הספר הזוכים:
צפון" -דרכי נועם" ,קצרין .מנהל :גיל קליינשפיז .רכזת :איריס בן דרור .מפקחת :חנה זינו.
ירושלים" -נווה צוף" ,מנהלת :תמר סלע .רכזת :יעל נתן .מדריכה :נטלי יוסף .מפקח :דוד
סעדיה.
תל אביב"-אושא" ,רמת גן .מנהלת :ענת אשר .רכזת :מלכה וינדר .מפקחת :דלילה כהן.
מנח"י" -עמיטל" ,ירושלים .מנהלת :רבקה בזגלו .רכזת :מילכה בר-חן .מדריכה :ורדה אדלר.
מפקחת :שרית ברונר.
דרום"-סוסיא" ,מנהל :עודד כלפא .רכזת ומדריכה :איילת זילברמן .מפקח :מיכאל פיקאר.
מרכז"-הראל" ,כפר הרואה .מנהלת :רחל רוט .רכזת :יפעת רוסו .ספרנית :פנינה שלוש.
מפקח :זכריה נגר.
חיפה"-רבי עקיבא" ,אור עקיבא .מנהלת :דבורה אלימלך .רכזים :דיה תורג'מן ואריק לוגסי.
מפקח :גבי אמסלם.
פורום רכזות
תודה לרכזות שהעלו חומרים מיום השפה
העברית בבית ספרן .מומלץ להיכנס ולעיין
בחומרים אותם ניתן ליישם במהלך כל השנה.
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מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי

