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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-1-וירא
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת וירא
ספר מלכים ב' פרק ד' מפסוק א' עד פסוק ל“ז
"וַי ֹּאמֶ ר ,לְכִ י שַ אֲ לִי-לְָך ֵּכלִים ִמן-הַ חּוץ ,מֵּ ֵּאת ,כָל-שכנכי ( ְש ֵּכ ָניְִך)ֵּ --כלִים ֵּר ִקיםַ ,אל-
יטי“ ( מלכים ב' פרק ד' פסוק ג')
ַת ְמעִ ִ
הביטוי – כלי ריק
הקשר בין הפרשה להפטרה  -הקשר בין הסיפור הראשון בהפטרה לבין הפרשה הוא על דרך
הניגוד .בפרשה מסופר על אברהם כאיש חסד ,מכניס אורחים ומתפלל על סדום " כי ידעתיו
למען אשר יצווה את בניו....לעשות צדקה ומשפט".
בהפטרה מסופר על אלמנה שנותרה ללא משענת פרנסה עם חובות רבים ,הנמצאת בחברה בה
לא נמצא אדם שיושיט עזרה .רק נס מציל אותה מהנושה המבקש בתמורה לקחת את בניה
לעבדים-מעשה סדום ועמורה .הנס של אלישע הנביא הוא שמעט השמן שנותר לאלמנה ממלא
כלים ריקים רבים ,והשמן שנמכר מכסה את החוב .בהפטרה ישנה אזהרה שמעשי חמס עלולים
להידבק גם בזרע אברהם ויש להישמר מהסטייה מן הדרך.
הביטוי בשפה העברית
כְּ לי ריק -חסר ערך.
דוגמאות” :נתגלגל הדבר והציקו לי וגזלו את ממוני ונטלו את סוסי והציגוני ככלי ריק
(”הכנסת כלה“ ,עמ‘  ,22עגנון).
לא אשב בוועדת כיתה ככלי ריק אלא אציע הצעות רבות למסלולי טיולים.

ענייני דיומא
מפגש ווירטואלי לרכזות
ומורות עברית

מצעד הספרים תשע“ה יוצא לדרך
נפתחה ההרשמה למצעד הספרים תשע"ה.
ההרשמה באמצעות טופס הרשמה.
שימו לב! יש לשלוח את הטופס עד ליום שישי
כ"א חשון תשע"ה  41בנובמבר .4141
על בתי ספר ליצור קשר עם המדריכה
המחוזית לנושא הספריות ,ולהודיע לה על משלוח
טופס ההרשמה .בירורים לגבי טפסים שלא יגיעו
(כפי שלעיתים קורה) ,ייעשו רק עם בתי ספר
שהודיעו למדריכה על משלוח הטופס.
רשימות הספרים אינן מחייבות וניתן להוסיף עליהן
או להפחית מהן ,לפי החלטת בית-הספר.
ברשימות הספרים סומנו ספרים שאינם
מתאימים לחמ"ד .לפרטים נוספים נא ללחוץ
כאן.

שריינו
את
התאריך

ביום ראשון ,ר“ח כסלו22 ,
בנובמבר  ,2102בשעה 21:11
בערב נקיים בעז“ה מפגש
ווירטואלי לרכזות ומורות עברית ,בו
נרחיב ונדגים באמצעות סרטונים
תהליך הוראה בנושא דמותו של הרב
ישראלי זצ“ל בדרך ”עופרים“,
המתאים לכיתות ב‘ עד ו‘.
להרשמה ,נא ללחוץ כאן.
שבת שלום
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

