
למנהג -בספר עמוס' פרק ט, למנהג הספרדים-בספר יחזקאל' פרק כ: הפטרת פרשת קדושים
 .האשכנזים

ן. ֵאַלי ֵלאֹמר, ְיהָוה-ַוְיִהי ְדַבר " ןֲהִתְשפֹוט , ֲהִתְשֹפט ֹאָתם... ָאָדם-בֶּ , ּתֹוֲעֹבת ֲאבֹוָתם-ֶאת ָאָדם-בֶּ
                                                                                                                                                   ( 'ג-'ב', כ, יחזקאל)" הֹוִדיֵעם

                                                                                                                                                  
 אדם  -בן-הביטוי

 39)ליחזקאל שכיח לאורך כל פרקי הספר ' בו פונה ה 'אדם-בן'הכינוי   הביטוי בהקשר להפטרה
לוהיים -שראה מראות א, הפרשנים עומדים על כך שדווקא יחזקאל. והוא ייחודי ליחזקאל( פניות

על מנת להדגיש כי ראיית המראות לא  'אדם-בן'מכונה , ('אותם הוא מתאר בפירוט רב בפרק א)
                                                                                                                                                                             (.י"רש)בעיני עצמו ', בן אדם'שינתה דבר ממעמדו כ

פרשת קדושים מבהירה שמושג הקדושה אינו . הקשר בין פרשת קדושים להפטרה היא הקדושה
קיום המצוות בחיי היום יום בכל מקום . תלוי רק במצבים ובמקומות שמחוץ לסדר החיים הרגיל

בית המדרש הווירטואלי ישיבת : מעובד מתוך) . ."היא הדרך להתקדשות( שדה, שוק, רחוב, בית)
 (ר יהושע רוזנברג"ד, הר עציון

                                         הביטוי בשפה העברית                                                                                                           
 (.מילוג)אדם טוב ומתחשב , שלא מתנהג כמו ילד, אדם בוגר ואחראי .ָאָדם, ֵבן ֱאנֹוש - בן אדם
 . טוב יותר בן אדםכל אחד צריך לשאוף להיות : דוגמא

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 תאריך ידיעון

 קדושים-אחרי מות-52-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

הבהרה                             -ספרי לימוד בעברית
“ גשר לקשר“ל וב“כפי שפורסם בחוזר מנכ

בשבוע שעבר יש לדחות את בחירת ספרי 
העברית לשנה הבאה מאחר ויש ספרים 

הדבר . שנמצאים בתהליכי אישור אחרונים
 .יאפשר בחירה מתוך מגוון רחב יותר

                                                                                       מחוז מרכז-כנס מחוזי-מרוץ הצבי
במחוז “ מרוץ הצבי”במצגת מכנס לצפיה 

מרכז בו הוענקו תעודות ופרסים לזוכים 
ישר . הקישורנא ללחוץ על , בשלב המחוזי

 .המנחה המחוזית לעברית, כוח לשרה ברוך

 “להיות מורה מקוון”השתלמות 
ההשתלמות להכשרת מורים להעברת קייטנות 

ד יצאה לדרך “דיגיטליות לילדי החמ
ישר כוח לכל . מורים 93בהשתתפות מעל 

ומאתגרים את עצמם בלמידה “ קופצים למים“ה
 . ד יהנו ממנה“חדשה שילדי החמ

                                                                                      ‘מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א
ניתן לקבל טופס אקסל לריכוז הנתונים של 

 . התלמידים אצל המנחות המחוזיות

 תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית
תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה ”לצפיה בספר 

בהוצאת , שכתב שמעון אזולאי“ משמעותית
 מכון ברנקו-וייס נא ללחוץ על הקישור.

https://www.youtube.com/watch?v=M-2inHlFHMQ&feature=youtu.be
http://brancoweiss.org.il/816/170.htm

