בס“ד

מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-41-וארא
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת שמות  -יחזקאל פרק כ"ח פסוק כ"ה עד פרק כ"ט פסוק כ"א
"בַּ ּיֹום הַּ הּואַּ ,אצְ ִמיחַּ ֶק ֶרן לְבֵ ית י ְִש ָר ֵאלּ ,ולְָך ֶא ֵתן פִּ ְתחֹון-פֶּה ,בְ תֹוכָם; וְ י ְָדעּו ,כִ י-אֲ נִי
יהוה“ (יחזקאל כ"ט ,כ"א)
הביטוי  -פתחון פה
הקשר בין הפרשה להפטרה -פרשת וארא עוסקת בגאולת מצרים ,ההפטרה עוסקת בנושא
הגאולה העתידית .קיים הבדל יש בין שתי הגאולות :עניינה של גאולת מצרים הוא יציאת כל
העם מארץ גלות אחת ,ואילו עניינה של הגאולה העתידה הוא קיבוץ בית ישראל "מן העמים
אשר נפצו בם" .המשותף ביניהם הוא ששתי הגאולות מהוות קידוש שם השם בעולם להראות
למצרים ולעמים את כוחו של ה' .בהפטרה מבטיח ה' גאולה לישראל "אצמיח קרן לישראל" –
קרנם תצמח מחדש בעיני העמים ,וליחזקאל ה' מבטיח "ולך אתן פתחון פה" – לך יחזקאל יהא
פתחון פה כשיראו נבואתך מתקיימת (רש"י) .יהיה ליחזקאל אומץ לב לפתוח את הפה ולדבר כי
בראות כולם שהנבואה מתקיימת ישמעו לדבריו ולא יפקפקו בנבואתו (מעובד מתוך אתר ישיבת
הר עציון ,הרב יהודה שביב).
הביטוי בשפה העברית
פתחון פה
 .1אומץ לב לדבר ,לדוגמא :העידוד של המורה ,נתן לתלמיד פתחון פה להביע את דעתו.
 .2אמתלה ,לדוגמא :לא היה לתלמידים פתחון פה להתלונן על ריבוי שיעורי הבית (אוצר הלשון
העברית יעקב כנעני).

ענייני דיומא
קריאה להנאה
רצ“ב חוזר שנשלח מאריאל לוי ,סמנכ“ל
בכיר מנהל המנהל הפדגוגי בנושא קריאה
להנאה .החוזר מכיל מספר דגשים מרכזיים
לפי שלבי הגיל ,מבוא תיאורטי קצר
ובהמשכו מוצגים מגוון המלצות ורעיונות
שיסייעו בידכם לקדם את הנושא במסגרת
מוסד החינוך ומחוץ לכתליו.
אתר אינטרנט חדש
לאחר עמל רב ,הושק אתר האינטרנט של
החינוך הלשוני בחמ“ד בגרסת הרצה.
תודה למדריכה דבורה פרידמן על העבודה
הרבה .נשמח לתגובות ,רעיונות והצעות
לשיפור בדוא“לfriedmner@gmail.com :

יום עיון למדריכות שפה
יום עיון למדריכות שפה "אוריינות קריאה
בסביבה דיגיטלית" יתקיים בעז“ה ביום חמישי
ב' בשבט תשע"ה 22 ,בינואר במכון מופ“ת (ולא
במט“ח) בין השעות  10:11עד  .10:11רצ“ב
התוכנית .רכזות שמעוניינות להשתתף מוזמנות
לפנות למנחה המחוזית.
קול קורא למורים לעברית בחמ“ד
רצ“ב קול קורא לאיתור מורים לעברית בחמ“ד
להפעלת קייטנות קיץ דיגיטליות (בשכר) .הכשרה
תינתן למתאימים.
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

