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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-42-קרח
”מילה מההפטרה“
הפטרת קרח  -שמואל א' פרק י"א פסוק י"ד עד פרק י"ב פסוק כ"ב
יִש ָּר ֵאלִ ,הנֵה שָּ מַ עְׁ ִתי בְׁ קֹּלְׁכֶם ,לְׁ כֹּל אֲ שֶ ר-אֲ מַ ְׁר ֶתם לִ י; וָּ ַא ְׁמלִ יְך עֲלֵ יכֶם,
מּואלֶ ,אל-כָּ לְׁ -
" וַ י ֹּאמֶ ר ְׁש ֵ
ּומיַדִ -מי לָּ ַק ְׁח ִתי
ּצֹותיִ ,
מֶ לְֶךֶ .....את-שֹור ִמי לָּ ַק ְׁח ִתי וַ חֲ מֹור ִמי לָּ ַק ְׁח ִתי וְׁ ֶאתִ -מי עָּ שַ ְׁק ִתי ֶאתִ -מי ַר ִ
כֹּפֶר ,וְ ַאעְ לִ ים עֵ ינַי ּבֹו; וְׁ ָּא ִשיב ,לָּ כֶ ם( .שמואל ,יב,א-ג)
הביטוי  -העלים עין
הביטוי בהקשר להפטרה  -הקשר בין דמויותיהם ומעשיהם של משה ושמואל קושר בין
הפרשה להפטרה .בפרשה  -משה מציג את יושרו האישי בפני ה' לאחר טענות בני קרח
ואומר ..." :לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם".
בהפטרה -שמואל מציג את יושרו האישי בפני העם לאחר שהכתיר את המלך למרות
הסתייגותו ואומר ..." :ואת מי עשקתי ,את מי רצותי ומיד מי לקחתי כופר ואעלים עיני
בו( "..לא לקחתי שוחד שבגללו העלמתי עין מן הרעה שעשה).
המדרש (ילקוט לירמיה ,רמז רצ"ב) מסביר את המעלה המשותפת למשה ושמואל :היושר
האישי " .על ידי שלא נטלו שחד שאילולא כן לא היה להם כוח לעמוד כנגד ישראל להוכיחן".
מכאן ,שמנהיג יוכל להחזיק מעמד בשלטונו על העם רק אם יושרו האישי והנהגתו הם ללא
דופי (מעובד מתוך :חזון במקרא /הרב יעקובסון).
הביטוי בהקשר לשפה העברית
העלים עיניו – לא שם לב אליו ,לדוגמא :ראובן העלים עיניו מן העני היושב בקרן הרחוב.

ענייני דיומא
חמ“ ד של קייטנה
שמחים לצרף את קטלוג "חמ"ד של
קייטנה" ובו מגוון קייטנות
דיגיטליות לילדי החמ"ד בגיל בית
הספר היסודי .הקייטנות מופעלות
ע"י מורים מהחמ"ד והתכנים
מכוונים לקידום ההישגים בעברית
באופן חוויתי במגוון כלים
טכנולוגיים.
הקייטנות יפעלו החל מי"ז בתמוז5 ,
ביולי ,ע"פ הלו"ז המפורט.
ההרשמה עד י"ד בתמוז 13 ,ביוני ,על
בסיס "כל הקודם זוכה" .ההשתתפות
בקייטנות אינה כרוכה בתשלום!
הנרשמים יקבלו הודעה מסודרת לגבי
הקייטנה כולל  ,לוחות זמנים וכיוב'.
נא להפיץ בכל הערוצים-חשוב
שהמידע יגיע לתלמידים ולהורים.

יחידה אוריינית דיגיטלית למטרת הערכה
רצ“ב המד“ל והקישור ליחידת הערכה של אוריינות
דיגיטלית לתלמידי כיתות ג‘ .הילדים מבצעים את
המשימה לבד מול מחשב .משך הזמן :כחצי שעה (אין
הגבלת זמן) .שימו-לב :שם משתמש :יוני.5135
סיסמה .135511 :יש לשייך את המשימה כדי לראות
את ביצועי התלמידים.
כנס מנהיגי חינוך-מושב החינוך הלשוני
במסגרת הכנס יתקיים מושב ייחודי לרכזות עברית
בחמ“ד .זו הזדמנות ללמוד מפרופ‘ תמי קציר על
תהליך הבנת הנקרא ועוד .רצ“ב הזמנה ובה הרשמה.
ישר כוח ל  06מדריכות שהגיעו ללמידה מרוכזת
במסגרת השתלמות בבית-יציב השבוע.
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il
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