
 

 

הפרשה ממשיכה לתאר את מסכת חייו של יוסף. יוסף, מתגלה לאחיו, מתאחד עם בנימין אחיו, ובשיאה 

ָרֵאל ָאִביו  ַראת-ִישְׂ ּתֹו, ַוַיַעל ִלקְׂ ַכבְׂ רְׂ ֹסר יֹוֵסף מֶּ אְׂ של הפרשה מתואר המפגש המרגש של יוסף ויעקב: " ַויֶּ

ָנה;  ָראֹגשְׂ ל-ַוִיֹפל ַעלֵאָליו,  ַויֵּ ָרֵאל אֶּ ר ִישְׂ ת ְראוִֹתי  ֵיריֹוֵסף, ָאמוָתה ַהָפַעם, ַאח  -ַצָואָריו... ַוֹיאמֶּ -אֶּ

ל'(-ָפנֶּיך..".)בראשית פרק מ"ו פסוקים כ"ט  

ָרא, ְראוִֹתי – משפחת המילים  ַויֵּ

ָראלמשפחת המילים  :המשמעות המשותפת למילים משמעותו קליטת  .שורש משותף, רא"ה ְראוִֹתי, ַויֵּ

ָרא עינייםבמראה  ת ְראוִֹתי" )רש"י( יוסף נראה אל אביו  -ֵאָליו" "ַויֵּ ליוסף אה את יוסף. ויעקב ר -ָפנֶּיך"-אֶּ

אל אביו, לומר לך שכל מחשבתו והרגשתו קודש היו לקיים  להיראותאת אביו )ב(.  לראותשתי מטרות )א( 

  .אברהם ריבלין כרם ביבנה(הרב מצוות כיבוד אב, דהיינו שאביו יראהו. )

יוסף נופל ובוכה על צווארי יעקב  .יוסף ויעקב נפגשים - לאחר שנים רבות מגיע הרגע המיוחד מה הקשר?

הייתה זו שעת הנץ  ".שהיה קורא את קריאת שמע ,"אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף רש"י: עירמאביו. 

 ,המרגש פגשלמרות המ .שבה חלה החובה לקרוא את "קריאת שמע" ולקבל עול מלכות שמים ,החמה

להתחשב במתרחש  יבל לקיים את חובתו הדתית יהודית, לקרוא "קריאת שמע"לעיני כל,  ,החליט יעקב

על לוותר על ערך יהודי כלשהו בגלל לחץ חיצוני.  איןלעולם  :ראה יעקב דוגמה אישית לצאצאיוהכך  ב.סבי

 ,האישית ההעיקר היא הדוגמ כדי להיות מחנך טוב אין צורך להרבות במילים. -אומר הרב אלישיב כך 

עיקר החינוך הוא על ידי עצם האישיות של המחנך היודע לנצל הזדמנויות  ,ומוסיף הרב שלמה אבינר

 כדוגמה להקניית מידות טובות. ,בחיים

 

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ

 ויגש –14- גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 יום השפה העברית

לקראת יום השפה העברית, שיחול בתאריך י"ט בטבת,  16.1.20  הועלו באתר של החינוך הלשוני חומרים 
 רבים וטובים לשימוש רכזי השפה והמורים. כמו כן, באתר "על הגובה" יש פעילויות לתלמידים.

   נוספים. חברתי ובמוריםהחינוך ה ברכזייעזרו הו ספרההעברית בבית  השפה ו לתכנן את יוםהתחיל 
 

 

  
 
 

 שלכן,
 סיגלית שאקי

Sigalitsh2@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 קוראים למיליון
הוא המועד הראשון לשליחת דיווחים של כמות הספרים שקראו בבתי הספר.  יום שישי השבועשימו לב, 

קוראים בעזרת ה', יעודכנו המספרים באתר  ! ביום ראשון,בטופס של המחוז שלכםשימו לב לדווח 
 . למיליון

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 "קוראים למיליון" שיעור וירטואלי לתלמידים
יתקיים שיעור וירטואלי לתלמידים  16.1.20בתאריך י"ט בטבת, 

מספר המקומות . בטופס המקוון. יש להירשם לעידוד קריאה
 .להירשם בהקדם מוגבל ועל כן יש

https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/LanguageDay.aspx
https://kids.gov.il/national/ivrit/pages/favourite-word/hebrew-day.html
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-2/%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-2/%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/
https://koriimlemilion.tik-tak.net/%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-2/%d7%9e%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-O_J3c2DCS7d-jUM8C3o-m4ILydDjVqmEomFsAlfinlg_SQ/viewform

