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תאריך ידיעון

גשר לקשר-42-תזריע-מצורע
”מילה מההפטרה“
הפטרת תזריע מצורע  -ספר מלכים ב' פרק ז'
" ַויָּקּומּוַ ,ויָּנּוסּו בַ נֶּשֶּ ףַ ,ויַעַ זְ בּו ֶּאתָּ -אהֳ לֵיהֶּ ם וְ ֶּאת-סּוסֵ יהֶּ ם וְ ֶּאת-חֲ מ ֵֹריהֶּ ם ,הַ מַ חֲ נֶּה כַאֲ שֶּ רִ -היא;
ַו ָּינֻסּו ֶאל-נַפְ שָּ ם" (מלכים ב' ז' ז').
הביטוי ַ -ו ָּינֻסּו ֶאל-נַפְ שָּ ם
הביטוי בהקשר להפטרה  -פרשות השבוע עוסקות בטומאות וטהרות וביניהם הצרעת ,שהיא
עונש על חטא לשון הרע .אחת הדרכים בהם נענש המצורע היא :דחייתו מן החברה  -הוצאתו
מחוץ למחנה .ההפטרה מספרת כיצד קיימו בישראל את הוראת התורה ושלחו את המצורעים
מחוץ לעיר גם בעיתות חירום ומלחמה .הסיפור הוא על ארבעה מצורעים אשר שהו מחוץ לעיר
וסבלו ככל יושבי העיר מרעב עקב מצור הארמים .בצר להם החליטו לנסות למצוא מזון אצל
הצבא הארמי .בהגיעם אל המחנה גילו להפתעתם שהארמים נמלטו מסיבה לא ברורה " ַו ָּינֻסּו
ֶאל נַפְ שָּ ם" והותירו אחריהם מזון ורכוש רב .תחילה דואגים המצורעים לעצמם ואז מתעוררת
דאגתם לכלל והם מביאים בשורת חיים ורווחה לאנשי העיר .כך מתוך ההקפדה על דין צרעת
באה הישועה .מההפטרה למדנו כי גם אם נכשלנו אפשר לתקן .על כישלון של התרחקות
ובידוד נענה בחיבור ובמעורבות( .מעובד מתוך  -אתר כיפה  -דוד נתיב)
הביטוי בהקשר לשפה העברית
נס על נפשו  -ברח כדי להציל את חייו ,לדוגמה -החתול רדף אחרי העכבר ,והעכבר נס על
נפשו.
ניבים דומים:

נמלט על נפשו ,ברח כל עוד נפשו בו (מילון ניבים מט"ח) .

ענייני דיומא
ספרי לימוד בעברית-תשע“ה
בחוזר מנכ“ל שפורסם לפני החג ,מפורט
המידע בנושא ספרי הלימוד בעברית לתשע“ו.
כיתות א'-ב' – ברשימת הספרים המאושרים
נמצאים אך ורק ספרים חדשים ויש לבחור
מתוכם בלבד.
כיתות ג'-ו' – שנת הלימודים התשע"ו תהיה
שנת מעבר .ברשימת ספרי הלימוד המאושרים
נמצאים גם ספרים ישנים וגם ספרים חדשים.
בכל אופן מומלץ לאסוף את הקראות הישנות
עלון לב לדעת
העלון החמישי של ”בין השורות“ מבית ”לב
לדעת“ בנושא חלומות .מומלץ ביותר.

מבדק קריאה וכתיבה לכיתות א‘
במידה שבבית ספרכם חסרות חוברות של
החלק השני של המבדק .נא למלא את
הטופס הרצ“ב ולשלוח בפקס כמפורט.
סרטון יום העצמאות
אם תרצו אין זֹו/זּו אגדה? מה הפירוש ארץ
הצבי ומכורה? תלמידים במשאל רחוב
משעשע בנושא יום העצמאות .לצפייה
בסרטון ובפעילות המלווה לחצו כאן.
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

