
 א"ל-ו"פסוקים ט, ד"פרק מ, יחזקאל -הפטרת אמור 
י יֹורּו-ְוֶאת" ין ֹקֶדׁש ְלֹחל, ַעמִּ ין; בֵּ א ְלָטהֹור-ּובֵּ ֻעם, ָטמֵּ יב-ְוַעל .יֹודִּ ָמה , רִּ ט)ַיַעְמדּו לשפט הֵּ ( ְלִמְשפָּ

ְׁשָפַטי ְׁשְפֻטהּו)ושפטהו , ְבמִּ ְׁשֹמרּו-ְבָכל, ֻחֹקַתי-ּתֹוֹרַתי ְוֶאת-ְוֶאת; (יִּ , ַׁשְבתֹוַתי-ְוֶאת, מֹוֲעַדי יִּ
ׁשּו  (ד"כ-ג"כ, ד"מ, יחזקאל" )ְיַקדֵּ

 יעמדו למשפט  -הביטוי

פרשת אמור ממשיכה בנושא הקדושה ומתייחסת לקדושת הכוהנים  - הביטוי בהקשר להפטרה
 . ההפטרה גם היא עוסקת בקדושת הכוהנים. ומעמדם

בהפטרה  .  התורה קובעת את המוטל על הכוהנים ואת הנאסר עליהם בשל קדושתם היתרה
' הנביא מדגיש כי כפי ששמרו את משמרת ה. מפורט קטע של חזון על מדינה שתקום בעתיד

הנביא מפקיד בידיהם מכלול גדול של . גם בעתיד' בעבר מוטל עליהם לשמור את משמרת ה
הוא מעמיד במרכז עבודת . שפיטה ושמירת התורה, הוראת העם, הקרבת הקרבנות: תפקידים

ָמה "ולשמש כשופטים פוסקי דין ', הכוהנים את חינוכו של העם ללכת בדרכי ה יב הֵּ ַיַעְמדּו ְוַעל רִּ
ט על דין ממון יעמדו העם לפניהם למשפט והם ישפטוהו במשפטי התורה לא לפי  -" ְלִמְשפָּ

  (ר טובה גנזל“ד/פי הנביא יחזקאל-תפקיד הכהנים עלמעובד מתוך )(. מצודת דוד)אומדן דעתם 

                                                                                       
                                         הביטוי בשפה העברית                                                                                                           

.                                          עד מתן  גזר הדין, ניצב בדין כל זמן שהמשפט נמשך – עומד למשפט
 .על שעבר על חוקי התנועה בכביש עומד למשפטהנהג שנסע במהירות גבוהה : לדוגמא

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 תאריך ידיעון

 אמור-62-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

    סרטון ליום ירושלים
מה : משאל רחוב משעשע ליום ירושלים

לירושלים  עולים למה? בירה מקור המילה
כמה פעמים ? לירושלים הולכים ולא

משמעות של   ?ך"נזכרת בתנ ירושלים
תקינות , קריאה בקול, אוצר מילים, מילים

לצפיה בסרטון ולקישור לדף  . ושם המספר
תודה לירעם נתניהו  . כאןפעילות נא ללחוץ 

                                                                                   .ח“ממט

כינוס בנושא ספרי לימוד בעברית  /יום עיון
מוזמנים בשמחה לכינוס בנושא ספרי הלימוד 

-ל, החדשים בעברית במכללת לוינסקי לחינוך
,  11.1.5.11, ה"ב באייר תשע"כ, ביום שני, אביב

בחירת ספרי לימוד . .13:8-.13:8בשעות 
בעברית דורשת שיקולי דעת מקצועיים רבים 

רכזות . ס“ושיתוף כלל מורות העברית בביה
המעוניינות להצטרף יכולות לפנות למנחה 

 .ב“פרטים ברצ, בואו בשמחה. המחוזית

   ‘מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א
השנה היו קשיים רבים במשלוח חוברות 

המסקנות נלמדו . ‘המבדק של כיתה א
ה בשנה הבאה החוברות יגיעו במועד “ובעז

למדריך  קישור. מוקדם יותר לבתי הספר
למורה המלווה את המבדק לתלמידי 

לקבצי אקסל  . ה“באתר ראמ‘ כיתות א
 .  לריכוז הנתונים נא לפנות למדריכות

   עיצוב אוניברסלי-עלון ההכלה
מנהלת -ב עלון ההכלה בהפקת מוריה טלמור“רצ

העיצוב ”היחידה לטיפול בפרט בנושא 
“. האוניברסאלי  
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