בס“ד

מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-12-פרה
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת פרה  -יחזקאל פרק ל"ו פסוקים ט"ז – ל"ח (אשכנזים) ,פסוקים ט"ז – ל"ו
(ספרדים)
ּותנּובַ ת הַ שָּׂ דֶ ה :לְמַ עַ ן ,אֲ שֶ ר ל ֹא ִת ְקחּו עֹוד חֶ ְרפַת ָרעָ ב בַ ּגֹויִם" (יחזקאל,
יתי ֶאת-פְ ִרי הָ עֵּ ץְ ,
"וְ ִה ְרבֵּ ִ
ל"ו ,ל')
הביטוי  -תנובת השדה
הביטוי בהקשר להפטרה -פרשת פרה אדומה וההפטרה עוסקות בענייני טומאה וטהרה .במשנה
ברורה ,סימן תרפ"ה סק"א נאמר "לכן מפטירים ביחזקאל לו ,טז-לח ,כי בפסוקים אלה ממשיל
הקב"ה את טהרת בני ישראל מחטאיהם ,להיטהרות טמא מת באמצעות מי פרה אדומה"
כלומר ,לא רק מטומאה פיזית יש להיטהר אלא גם מחטא .החטא של ישראל היה חילול שם ה'
בהיותם בגלות ,אך לדברי הנביא ישראל סבלו דיים ועל כן ה' יושיעם" -וזרקתי עליכם מים
טהורים" ומסביר רד"ק" :דרך משל ,כמו שהטמא נטהר במים שטובל בהם ,ובהזאת מי חטאת
(=מי פרה אדומה) ,כן הטמא מעוונות נטהר בכפרה" (ה' מכפר על חטאיהם) .בעקבות ההיטהרות
נּובת הַ שָּׂ ֶדֶ֑ה ל ַ֗ ְַמעַ ן ֲ֠אֲ שֶ ר ִ֣ל ֹא ִת ְק ֥חּו ע֛ ֹוד חֶ ְר ַ ֥פת
ּות ַ ַ֖
ית ֙י ֶאת-פְ ִ ִ֣רי הָ עֵֵּ֔ ץ ְ
והכפרה מנבא יחזקאל" :וְ ִה ְרבֵּ ִ
ּגֹוים" -ריבוי היבול כרוך בישועה.
ָר ָ ָ֖עב בַ ִ ִֽ
הביטוי בשפה העברית -ביטוי הנזכר בברכה "מעין שלוש" "....עַ ל הַ ִמ ְחיָה וְ עַ ל הַ ַכ ְל ָכלָה וְ עַ ל הַ ֶּגפֶן
וְ עַ ל פְ ִרי הַ ֶּגפֶן וְ עַ ל ְתנּובַ ת הַ שָּׂ דֶ ה."....
תנובה  -תפוקה ,תוצרת ,תנובת השדה  -התוצרת של השדה .לדוגמא -חורף ללא גשמים או
גשום מאוד משפיע מאוד על תנובת השדה בקיץ.

ענייני דיומא
ברכה אחרונה/מעין שלוש
הביטוי המוזכר בהפטרה מופיע בברכה אחרונה/
מעין שלוש .להלן קישור ליחידת הוראה בנושא.
סרטון בחירות
איך אומרים סטיקר בעברית? מה הקשר בין מצע
המפלגה למצעים במיטה? תלמידי ישראל במשאל
רחוב משעשע על הקשר שבין השפה והבחירות .יש
גם דף פעילות מלווה לסרטון .תודה לירעם נתניהו
ממט“ח.
מפגש וירטואלי למורי כיתות ה‘
תודה לזהבה פלד ,יעל שער ודני רמתי בארגון
והעברת המפגש הווירטואלי למורי כיתה ה‘
בנושא הכתיבה .ההיענות הגבוהה הציפה את
הצורך הרב בהמשך התמקצעות בנושא .רצ“ב
המצגות שליוו את המפגש.

”מרוץ הצבי“-תשע“ה
בהתרגשות רבה ולאחר עבודה מאומצת
של שותפים רבים ,אנו שמחים הזמינכם
לכנס ”מרוץ הצבי“ של תוכנית ”עופרים“,
בו יוענקו פרסים ותעודות לזוכים
בתחרות הכתיבה של ילדי החמ“ד .הכנס
יתקיים בעז“ה ביום רביעי ,כ“ז באדר
תשע“ה 81 ,במרץ  4182ביד בן-צבי
בירושלים .רצ“ב ההזמנה.
בשלב הארצי זכו  44תלמידים מרחבי
הארץ .בשלב המחוזי זכו  42תלמידים.
רצ“ב רשימת התלמידים הזוכים ושמות
אנשי הצוות שפעלו למען הצלחתם.
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

