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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-72-בהר
”מילה מההפטרה“
הפטרת בהר  -ירמיהו ,פרק ל"ב פסוק ו' -כ"ז
" ַותֹּצֵ א ֶאת-עַ ְּמָך ֶאת-י ְִּש ָר ֵאל ,מֵ ֶא ֶרץ ִמצְּ ָריִם--בְּ אֹּתֹות ּובְּ מֹופְּ ִתיםּ ,ובְ יָד חֲ ז ָָקה ּובְּ ֶאזְּ רֹועַ נְּטּויָה,
מֹורא ,גָדֹול" (ירמיהו ,ל"ב ,כ"א)
ּובְּ ָ
הביטוי-יד חזקה
הביטוי בהקשר להפטרה  -בפרשת בהר מפורטים דיני גאולה שונים ובהפטרה מסופר על קיום
מצוות גאולת השדה ע"י ירמיהו .ירמיהו נמצא במעצר על התנגדותו למהלכיו הפוליטיים של
צדקיהו .כפי שניבא ,הכשדים פולשים לארץ וצרים על ירושלים .דודו של ירמיהו ,חנמאל בן
שלום מבקר אותו בבית הסוהר ומציע לו לקנות ממנו שדה הנמצא בשטח שבידי האויב ,על פי
 .ירמיהו קונה את השדה תוך קיום כל כללי הקניין (דיני הגאולה כמפורט בפרשה (ויקרא כ"ה
לאחר העסקה ירמיהו מתפלל אל ה' כדי לעודד את העם ולהוכיח לו כי החורבן לא יהיה לנצח.
ומזכיר את כוחו הכל-יכולַ " :ותֹּצֵ א ֶאת-עַ ְּמָך ֶאת-י ְִּש ָר ֵאל ,מֵ ֶא ֶרץ ִמצְּ ָריִם--בְּ אֹּתֹות ּובְּ מֹופְּ ִתים,
ּובְ יָד חֲ ז ָָקה ּובְּ זְּ רֹועַ נְּטּויָה ."...בהמשך מובהר שגבורת ה' ,אינה בהצלה בכל תנאי ובכל מקרה,
אלא במתן גמול צודק לעם .הגמול הוא עונש מיידי ,אבל גם הבטחה לעתיד טוב יותר( .מעובד
מתוך אתר דעת/יהושע רוזנברג ,וחזון במקרא/הרב יעקובסון).
הביטוי בשפה העברית
יד חזקה – כוח רב ,גבורה ,לדוגמא :חיילי צה"ל השתלטו על המחבלים תוך שימוש ביד חזקה.
משנה תורה לרמב"ם נקרא "היד החזקה" על שם י"ד החלקים שבו.

ענייני דיומא
השתלמות בבית יציב
השתלמות הארצית למדריכות חינוך לשוני בחמ"ד,
תתקיים אי"ה בין התאריכים כ"ט בסיוון עד א'
בתמוז תשע"ה,
 61-61ביוני  ,5162בבית יציב ,באר שבע.
ההשתלמות תעסוק בפרקטיקות הוראה לקידום
תלמידים בהוראת עברית .תוכנית מפורטת תשלח
לנרשמים .רכזות יוכלו להצטרף על בסיס מקום
פנוי .לרשמה ,נא למלא פרטים בטופס המקוון.
קורסי קיץ בעברית
קורסי הקיץ של החינוך הדתי בעברית הפכו לשגרה
ברוכה ,התורמת רבות לקידום תלמידים הנמצאים
בפער בהישגים ,במהלך חופשת הקיץ .לקורסים
אלו ערך רב מבחינה לימודית אך לא פחות מבחינה
חינוכית-ערכית .רצ“ב פרטים וקישור להרשמה.

אוריינות דיגיטלית
רצ“ב מכתב שנשלח למנהלים בנושא
אוריינות דיגיטלית לקראת השתתפות
ישראל במחקר הבינלאומי .שימו לב
לטבלה בה מפורט לו“ז תהליך ההטמעה
והפעולות הנדרשות מהלך שנה"ל
תשע"ה -תשע"ו.
מרימים את הדגל-השקה
רצ“ב הזמנה לערב השקה לרגל הוצאת
הספר “להרים את הדגל” -על דגל
ישראל והדיבור בעברית מאת הרב ארי
שבט.
שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ“ד

