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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-11-ויגש
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת ויגש  -ספר יחזקאל פרק ל"ז פסוקים ט"ו  -כ"ח
אֹותם ,וְ נ ַָת ִּתי ֶאתִּ -מ ְקדָ ִּשי
יתי ָ
אֹותם; ּונ ְַת ִּתים וְ ִּה ְרבֵּ ִּ
"וְ כ ַָר ִּתי לָהֶ ם בְּ ִרית שָׁ לֹום ,בְּ ִרית עֹולָׁם י ְִּהיֶה ָ
בְ תֹוכָם לְעֹולָם( .יחזקאל,ל"ז ,כ"ו)
הביטוי  -ברית שלום ,ברית עולם
הקשר בין הפרשה להפטרה -הקשר בין הפרשה להפטרה הוא האיחוד בין בני ישראל .בפרשת
ויגש מתוארת התפייסותם של יוסף ואחיו בראשותו של יהודה .בהפטרה הנביא יחזקאל מבשר
על איחוד בין בית אפרים לבין בית יהודה אשר נפרדו אחרי מות שלמה המלך לשתי ממלכות,
נלחמו זה בזה לאורך שנים וגרמו לפילוג גמור בעם.
נבואת נחמה זאת נאמרת כאשר עם ישראל עדיין בגלות ,הצלחת עם ישראל לעתיד לבוא תהיה
בזכות איחוד עץ אפרים ועץ יהודה לעם אחד מלוכד .השראת השכינה והברית בין ה' לעם
ישראל ,משמעותה ,חיים בשלום ובטובה בארץ ישראל אחרי קיבוץ הגלויות .יחזקאל מוסיף את
המרכיב הנצחי ,את ברית העולם המסמלת את הקשר הנצחי בין העם לאלוקיו .כלשון בעל
המצודות",ברית שלום – שישבו בארצם בשלום ,והברית הזה יהיה עמהם עד עולם".
הביטוי בשפה העברית
ברית שלום  -כריתת ברית שלום ,היא הסכמה הדדית בין שני צדדים ,היוצרת מציאות של
שלום ביניהם .לדוגמא ָ -ראשֵּ י הַ מֶ ְמשָ לֹות שֶ ל הַ ְמ ִּדינֹות שֶ לָחֲ מּו זֹו בְ זֹו כ ְָרתּו בְ ִּרית שלום שֶ ל ֹּא
ִּת ְהיֶינָה עֹוד אֹויְבֹות זֹו לְזֹו.
ברית עולם  -בְ ִּרית הָ עֲׂשּויָה ל ְִּה ְת ַקיֵּם ְלא ֶֹּרְך י ִָּמים -לנצח לדוגמא" -וְ שָ ְמרּו בְ נֵּי-י ְִּׂש ָר ֵּאל ֶאת-הַ שַ בָ ת
ֹּרֹותם בְ ִּרית עֹולָם" ( ְשמֹות לא ,טז) ניבונכון
ַלעֲׂשֹות ֶאת-הַ שַ בָ ת ְלד ָ

ענייני דיומא
מפגש ווירטואלי למורות
כיתות ה‘

שריינו את
התאריך

אנו שמחות לפתוח ערוץ
למידה והעשרה ווירטואלי ייחודי
למורות המלמדות בכיתות ה‘ .המפגש
הראשון יעסוק בקשר בין מפרט המיצ“ב,
המבחן ופעולות ההוראה הנדרשות .יושם דגש
על היבטים פרקטיים ליישום בכיתה.
המפגש יועבר ע“י שרה ברוך-המנחה
המחוזית במחוז מרכז ,ביום שני ,ו‘ בשבט
תשע“ה 62 ,בינואר  ,6102בשעה .61:11
בשבוע הבא יתפרסם בעז“ה טופס ההרשמה.

מילים חדשות
מליאת האקדמיה ללשון העברית אישרה
השבוע שורת מילים חדשות בתחום המזון,
בתחום המשפחה ועוד כמה מילים בתחומים
שונים ,שנבחרו בעקבות פניות רבות מהציבור
בבקשה למצוא חלופות בעברית למילים
לועזיות .מהו ִּמצְ לֶה? ומהו נֶכְ דָ ן?
לרשימה המלאה כנסו לאתר האקדמיה ללשון
העברית.
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il
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