
לפי . ח"ו פסוק י"פרק מ -ז "ה פסוק ט"פרק מ, ספר יחזקאל -הפטרת החודש לפי מנהג האשכנזים 
 .ו"ו פסוק ט"פרק מ  -ח "ה פסוק י"פרק מ, ספר יחזקאל -מנהג הספרדים 

ֲחוּו " הּוא, ָהָאֶרץ-ַעםְוִהְשתַּ ר הַּ עַּ שַּ ח הַּ תַּ תֹות, פֶּ בָּ שַּ ִשים, בַּ ֳחדָּ ה, ִלְפֵני--ּובֶּ ו "פרק מ, יחזקאל) ".ְיהוָּ
 ('פסוק ג

  עם הארץ -הביטוי 

 
וכי עלינו , הקריאה בתורה באה להזכיר לציבור כי חודש ניסן מתקרב -הביטוי בהקשר להפטרה

 . הפטרת השבוע ביחזקאל פותחת בראש חדש ניסן ובקורבן פסח. להתכונן לפסח
ראשית הגאולה היתה בראש חודש , כמו כן, ראש חדש ניסן היה היום בו חנך משה את המשכן

.                                                           והתממשותה חלה שנה מאוחר יותר בראש חודש ניסן במדבר, ניסן במצרים
. בהפטרה אומר יחזקאל הנביא כי אף בעתיד נקודת ההתחלה של הגאולה תהיה בראש חודש ניסן

בשבתות ובחגים את תפקיד , הוא מתאר בנבואתו כיצד יראה  המעמד המיוחד בראש חודש
עם והשתחוו "שער החצר הפנימית יעמוד לרשות העם היושב בארץ . המלך והכהנים/הנשיא
שער זה פתוח עד הערב כדי לאפשר לעם (. 'ג, ו"יחזקאל מ" )'לפני ה..פתח השער ההוא  הארץ

 .                                                                                        'הלהגיע ולהשתחוות ל, הפנוי ממלאכה בימים אלו
 

 : גלגולו של ביטוי -הביטוי בשפה העברית
 .הוא ביטוי המשמש כינוי לציבור היושב בארץ "עם הארץ"במקרא 

 בגלל הריחוק  . התייחס למי שחי באזור כפרי  - "העם החי בארץ"התיאור , בתקופת בית שני
 .הם היו בקיאים בהלכה פחות מתושבי העיר -ועול החיים  

 .ככינוי ליהודים שאינם זהירים בדיני התורה "עם הארץ"בסוף ימי בית שני שימש הביטוי 
 ". בור ועם הארץ"ומכאן הביטוי , חסר השכלה, מתייחס לאדם בּור  "עם הארץ"הצירוף  -בימינו

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 תאריך ידיעון

 החודש-ויקרא-22-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שבת שלום
 ,שלכן

 יעל נדלר
yaelna@education.gov.il 

 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

‘     יחידות הוראה מתוקשבות לכיתות ג
כפי שפורסם תשתתף ישראל בשנת 

במחקר הבינלאומי הבודק את   6102
בנוסף . ' אוריינות הקריאה בכיתות ד

למחקר המסורתי יתקיים מחקר ביחס 
לתפקוד התלמידים בהיבטים הקשורים 

ב מסמך ובו “רצ .באוריינות דיגיטלית
קישורים לארבע יחידות הוראה המיועדות 

המדריכות הבית . ‘לתלמידי כיתות ג
 .ספריות יסייעו בתהליך היישום

                                                                                        ‘מפגש וירטואלי למורי כיתות ה
להקלטה של  הקישורלהלן , כמובטח

 . המפגש הווירטואלי בנושא הכתיבה

 ה “תשע-“מרוץ הצבי”
ברוך השם זכינו לקיים את הכנס התשיעי של 

בו הוענקו , “עופרים”של תוכנית “ מרוץ הצבי”
פרסים ותעודות לזוכים בתחרות הכתיבה של 

את הטקס ליוו שחקני תיאטרון . ד“ילדי החמ
שהמחיזו את נקודת מבטם של “ נקודה טובה”

המורים אודות הוראת הכתיבה ואת נקודת 
. המבט של התלמידים ככותבים צעירים

הרצאתו המרתקת של יורם טהרלב חתמה את 
 .ב מצגת הזוכים“רצ.  האירוע

https://www.unicko.com/recordings/mofet/373/110315

