בס“ד

מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-43-חקת
”מילה מההפטרה“
הפטרת חקת  -שופטים ,פרק י"א פסוקים א'  -ל"ג
"וְ יִ פְ ָּתח הַ גִ לְ עָּ ִדי הָּ יָּה גִּ ּבֹור חַ יִּ ל ( "....שופטים ,י"א ,א')
הביטוי  -גיבור חיל
הביטוי בהקשר להפטרה  -בהפטרה קיימת כעין חזרה על המסופר בפרשה .בדרכם לא"י פונה
משה בבקשה למלך עמון לעבור דרך אדום .בקשתו נדחית ובנ“י סובבים את אדום בהנחיית
הקב“ה .למרות זאת יוצא מלך עמון למלחמה המסתיימת בניצחון ישראל .בהפטרה מסופר
כיצד כעבור שלוש מאות שנה מבקש סיחון מלך בני עמון להילחם בישראל ולהחזיר לעמו את
השטח שנכבש .יפתח נוהג כמשה ,שולח מלאכים אל סיחון ומוכיח לו על סמך העבר ,כי אין
יסוד לטענתו .למרות זאת יוצא סיחון מלך עמון למלחמה המסתיימת בניצחון ישראל.
על יפתח מעיד הכתוב שהיה "גיבור חיל" ,הוא יוצא לקרב ומסכן נפשו להצלת האומה ,אך
כיוון שבתחום הרוחני היה חלש ,שגה בכמה מהנהגותיו .ה' הקים בכל עת מושיע המתאים
לדורו ,על כך נאמר במסכת ראש השנה( :כ"ה ,ע"ב) "יפתח בדורו כשמואל בדורו"" :ללמדך
שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור ,הריהו כאביר שבאבירים" (מעובד עפ"י חזון
במקרא/הרב יעקובסון).
הביטוי בהקשר לשפה העברית
גיבור חיל  -גיבור מלחמה .בהשאלה – אמיץ לב (עפ"י אוצר הלשון העברית  -כנעני)
לדוגמא :הרמטכ"ל העניק צל"ש לגיבורי החיל במלחמת "צוק איתן".

ענייני דיומא
הגביע הנודד -בסבב האחרון של הגביע הנודד ,זכו בתי הספר הבאים .את התוצרים ניתן
לראות בקישור באתר החינוך הלשוני של החמ“ד ,בלחיצה על שם בית הספר.
תל אביב"-דיזינגוף" ,תל אביב .מנהל :תומר רבי .מפקחת :דרורית כהן .רכזת :צילה מלכה.
חיפה"-הנדיב" ,בנימינה .מנהלת :אירית חיים .מפקח :רון פכטר .רכזת :חיה רוזנפלד.
מרכז" -בר אילן" ,רמלה .מנהל :יהודה שדמי .מפקחת :גילה מסד .רכזת :רחל סימן טוב.
מדריכה :רחל שר.
דרום"-חב"ד" ,אשדוד .מנהלת :נחמה סגל .מפקח :מיכאל פיקאר .רכזת :שרה הבר .מדריכה:
תמי סבג שושן.
צפון"-יד ששון" ,לביא .מנהל :משה גודולבסקי .מפקח :מיכאל בונן .רכזת :ציונה אלקובי.
מדריכה :דגנית לוי .ספרנית :שרה מיה.
ירושלים"-אתרוג" ,בית שמש .מנהל :הרב אריה אדרי .מפקחת :ורד ליבי .רכזת :חגית
אוחנה .מדריכה :מוריה חלמיש .ספרנית :ציפי גולד.
מנח"י"-דרור" ,ירושלים .מנהלת :ציפי תומר .מפקחת :שרית ברונר .רכזת :לאה רבינוביץ.
מדריכה :לאה רבינוביץ .ספרנית :ג'יל מנצורה.
השתלמויות מקוונות בתשע“ו
רצ“ ב מידע וקישור לרישום מוקדם להשתלמויות
מקוונות בחינוך הלשוני לשנת תשע“ו.
ספרי לימוד בעברית
אושרו עוד שלושה ספרים לחמ“ד” :קוראים ב-
א'”” ,מילה טובה“ לכיתה ה' ,ו“צועדים בדרך
המילים“ לכיתה ב' .קישור לרשימה המלאה.

כנס מנהיגי חינוך-מושב החינוך הלשוני
רצ“ב ההזמנה ובה ההרשמה.
חופשה נעימה ושבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר
yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני
בחינוך היסודי בחמ“ד

