
 

 

 .ובברכות יעקב לבניו קודם מותו ,לקוברו במערת המכפלה -פרשת ויחי עוסקת בעיקר בצוואת יעקב 

"ַוַיְרא ִיְשָרֵאל ֶאת ְבֵני יֹוֵסף ַוֹיאֶמר ִמי ֵאֶלה. ַוֹיאֶמר יֹוֵסף .. ָבַני ֵהם ֲאֶשר  ראשית הוא מברך את בני יוסף:

ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִשְמָך  ְיָבֵרְך.. ֵלאמֹור ְבָך  ַוְיָבֲרֵכם…  ַוֲאָבֲרֵכםָבֶזה ַוֹיאַמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי  ָנַתן ִלי ֱאֹלִקים

 .כ(–פסוקים ח "ח,כ)בראשית פרק  ֱאֹלִקים ְכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשה.."

 ַוְיָבֲרֵכם, ְיָבֵרְך, ַוֲאָבֲרֵכם: משפחת המילים

 המשמעות המשותפת למילים: 

המשמעות המשותפת למילים . בר"כהן נטיות פעלים של השורש  ַוְיָבֲרֵכם, ְיָבֵרְך, ַוֲאָבֲרֵכםשפחת המילים מ

אפרים ומנשה, אשר זכו שעד היום  איחולים לטוב. לפני מותו יעקב מברך ראשית את בני יוסף, היא

בתכונותיהם, בקורות  עוסקות השבטים ברכות, לאחר מכן את בניו. מברכים האבות את בניהם בברכתם

היא ברכתם". תוכחת האב  -"..דיבורו הקשה להם  וגם בדברי תוכחה. מסביר "אור החיים": אותם בעתיד

 .על כן גם היא נחשבת לברכהוהיא לטובת הבן, 

 מה הקשר?

 .צאו מהםישראה את הרשעים שי אומר המדרש: "תש כוחו של יעקב כאשר מביא יוסף את בניו לאביו

אשר נתן לי עד שהשיב לו יוסף בני הם, , שכבר הכירם שאל מי אלה? שאינם ראויים לברכה על אף ,לכן

גם ברע יש נקודות טובות. אין רשע . )ליקוטי הלכות, תחומין ו, טז( לדברי יוסף, אלוקים ובזה זכותם

לפיה בכל וזוהי תפיסת עולם חינוכית  מכאן למדנו כי אין ילד רע, אין אדם רע וגם ברשע נמצא טוב. .גמור

 ., לכן מברך יעקב את אפרים ומנשהמשלו לכל אחד יש כוחות וצבע מיוחד .אדם בכל גיל נמצא את הטוב

 הרב ד"ר אברהם ליפשיץ( –)מתוך "קצר לשבת" 

 

 

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ
 ויחי –15- גשר לקשר 

 ענייני דיומא
  עופרים-מרוץ הצבי 

של  תלמידים מכל רחבי הארץ עסוקים בימים אלו בכתיבת הסיפורים. מומלץ לעשות שימוש בסרטון –
, הנותן עצות איך להתחיל בכתיבת סיפור, ועל עריכת תחקיר בנושאים מתחילים סיפורנאווה מקמל עתיר 

בתי ספר מכל רחבי  44שבהם הסיפור יעסוק. גם במסגרת סיירת מרוץ הצבי, המתקיימת בתקופה זו בכ
 הסופרים הצעיריםהארץ צפו התלמידים בסרטון. את הסיפורים לתחרות מרוץ הצבי יש להעלות לאתר 

 .5678בסיסמה

 ,בברכת שבת שלום
 סיגלית שאקי

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

 חמ"דברים
 חמ"דברים על זה הוא מיזם של החמ"ד בשיתוף עיתון אותיות.

 טור המציג שתי עמדות על נושא הקרוב לעולמם של הילדים.בעיתון מתפרסם פעם בשבועיים 
שהתפרסמו ד, לאחר פרסומם בעיתון. תוכלו לקרוא טורים "הטורים מועלים לאתר החינוך הלשוני לחמ

 . כאן

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 יום השפה העברית
 ,16.1.20, שיחול בתאריך י"ט בטבת,  העברית השפה לקראת יום

המיועד  ר על החינוך הלשוני"מכתב של דליה הלוי המפמ ורףמצ
  לרכזות השפה. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgOC28q3Le0&t=24s
https://ivrit.hemed.org.il/%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d/4360-2/
https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-hol/language/Pages/hemedabrim.aspx
https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-hol/language/Pages/hemedabrim.aspx

