
 

 

 עלילותיו שם. הפרשה פותחת בחלומות יוסף: בהגעתו למצרים ובפרשת וישב עוסקת בעיקר ביוסף, 

ַהֶזה ֲאֶשר  ַהֲחלוֹם ָנא,-ִשְמעּו  ְלֶאָחיו; ַויֹוִספּו עֹוד, ְשֹנא ֹאתֹו. ַוֹיאֶמר, ֲאֵליֶהם: , ַוַיֵגדֲחלוֹםיֹוֵסף  ַוַיֲחֹלם"

י  ו'(-)בראשית פרק ל"ז פסוקים ה' ."ָחָלְמתִּ

י, ֲחלוֹם ,ַוַיֲחֹלם – משפחת המילים  .ָחָלְמתִּ

 :המשמעות המשותפת למילים

י, ֲחלוֹם ,ַוַיֲחֹלםלמשפחת המילים  בזמן רואה שורש משותף, חל"מ, ומשמעותו מראות שהאדם  ָחָלְמתִּ

ובהמשך: "אין מראין לו  דברים מופרכים("אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים" ) :חז"ל אמרוהשינה.  

אין ' :(על חלומות יוסף כותב פרום )פסיכולוג ופילוסוף יהודי .לאדם אלא מהרהורי לבו" )ברכות נ"ה(

את שאפתנותו של יוסף, שבלעדיה יתכן ולא היה מגיע לאותו מעמד רם שאליו אכן  ספק שהחלום מביע

  ( פרופ' דב לנדאו)מתוך אתר בר אילן  .'הגיע

  מה הקשר?

ידע  יֹוֵסף, ַוְיִהי ִאיש ַמְצִליַח" הצלחות יוסף נובעות בין השאר מכך שהוא-איש מצליח "ַוְיִהי ה' ֶאת ,יוסף

)מתוך אתר כיפה . מטרות ברורותוחזון  בעל רואה את הפוטנציאל שלוה -"בעל החלומות" כינויו: - לחלום

החולמים הם הבונים את  .כתב הרב אברהם קוק יסוד העולם הם", -"החלומות הגדולים ( אהרון דרמון -

החולמים היו פעם תלמידים למורה שהאמין   .הם שהגיעו להישגים גבוהים בספורט במדע וכדו' .העולם

שעזר לו  לחלום. מורה  דלילד עם חלום יש תקווה ויש סיכוי, מאחוריו נמצא מורה אח .בהם ועודד אותם

 (מנכ"ל רשת אמי"ת ד"ר אמנון אלדר בחלום אחד של תלמיד אחד.) ןשיגע והאמי

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ
 "וישב"  –13- גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 קוראים למיליון

ילדי החמ"ד קוראים מיליון במיזם זה  השבוע נפתח בשמחה מיזם "קוראים למיליון" בפעם השנייה.א. 

על בית הספר לדווח בשישה מועדים כמה ספרים י"ט באדר.  –ספרים מי"ז בכסלו ועד שבוע החמ"ד 

 נקראו בבית הספר. 

* י"ט בשבט  31/1/2020*ה' בשבט  17/1/2020*כ' בטבת,  3/13/2020*ו' בטבת  תאריכי דיווחים:

       . קישורים לדיווחים לפי מחוזות 13/3/2020*י"ז באדר  28/2/2020* ג' באדר  14/2/2020

 . יש להירשםהקריאהעידוד ל שיעור וירטואלי לתלמידיםיתקיים  9.1.20ב. בתאריך י"ב בטבת, 

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

 

 

 

 כה שמחובברכת חג חנ
 סיגלית שאקי

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

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

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://docs.google.com/forms/d/1ijQ4NsSf0tB8dzGURdO0xALYL0-aiqSPrDc_m_iapLM/edit?usp=sharing

