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מינהל החינוך הדתי
היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

כרך  ,1מהדורה 1
תאריך ידיעון

גשר לקשר-82-בחוקותי
”מילה מההפטרה“
הפטרה לפרשת בחוקותי  -ירמיהו פרק ט"ז פסוק י"ט – פרק י"ז פסוק י"ד
סּורי) בָ ָא ֶרץ ִיכ ֵָתבּו ,כִ י עָ זְ בּו ְמקֹור מַ יִם-חַ יִים ֶאת-
ִש ָר ֵאל יְהוָה ,כָל-עֹזְ בֶ יָך ֵיבֹׁשּו; יסורי (וְ ַ
" ִמ ְקוֵה י ְ
יְהוָה" (ירמיהו ,י"ז ,י"ג)
הביטוי  -מקווה ישראל
הביטוי בהקשר להפטרה -הקורא בפרשת בחוקותי ומזדעזע מהתיאור על הצפוי לאומה אם
תתכחש לה' ואח"כ מטה אזנו לצלילי התוכחה שבהפטרה ,יווכח לראות שאף על פי שאלף שנים
מבדילות בין שני נאומי התוכחה ,הרי הם דומים מאוד זה לזה .בשניהם קיימת האשמה על
הליכה אחר אלוהי נכר ובשניהם הפתיחה והסיום הם בדבר טוב .אך בהפטרה מוזכר חטא
מהותי שאינו נזכר בפרשה –חוסר בטחון בה' כמקור החיים ומקווה ישראל .מבחינה לשונית יצר
ירמיהו מונח ציורי ומיוחד לביטחון בה' ולכינוי לקב"ה" -מקווה" במשמעות– מקור התקווה
"מקווה ישראל ה' כל עוזבך יבושו..כי עזבו מקור מים חיים" (ירמיהו ,י"ז ,י"ג) .הביטוי ”מקווה
ישראל“ מופיע במסכת יומא ח.ט" : .אמר ר' עקיבא ..מקווה ישראל ה' מה המקווה מטהר את
הטמאים כך הקב"ה מטהר את ישראל" (מעובד מתוך חזון במקרא/הרב יששכר יעקובסון)
הביטוי בשפה העברית -מקווה ישראל – שם ביה"ס החקלאי .שם זה ניתן למקום בעקבות
הפטרת הפרשה שנקראה בשבוע בו נחנך בית הספר החקלאי.

ענייני דיומא
גביע נודד-חודש אייר-ישר כוח לזוכים-ניתן לצפות בחומרים של בתי הספר הזוכים בקישור.
צפון" -ארבל" ,נצרת .מנהל :יוני חזי .מפקחת :ירדנה אלון .רכזת שפה :אורלי שועה .מדריכה:
איילת פניני
ירושלים"-עוזיאל" ,בית שמש .מנהל :אוריאל פדידה .מפקחת :ורד ליבי .רכזת :חביבה צח.
מדריכה :מרינה דניאל .ספרנית :עפרה ארצי.
תל אביב"-ציפורי" ,בת ים .מנהלת :לילי חג'ג .מפקחת :מירי שפירא .רכזת :צופיה גיאת.
מדריכה :סיגל אלגזי.
מנח"י"-מקור חיים" ,ירושלים .מנהלת :יעל בן-פזי .מפקחת :שרית ברונר .רכזת :מירי
גמליאלי .מדריכה :איריס פורת.
מרכז"-ביל"ו" ,רעננה .מנהלת :מיקי אדלר .מפקח :זכריה נגר .רכזת :יעל פנטון.
חיפה"-ניר עציון" ,ניר עציון .מנהלת :אסתר אשכנזי .מפקח :גבי אמסלם .רכזת :סוזי ג'ירד.
מדריכה :רחל ארביב .ספרנית :מרים ארנסט .יועצת :טובה צמח.
דרום"-תורני חדש" ,שדרות .מנהל :יעקב שטרית .מפקח :מיכאל פיקאר .רכזת :רונית פונצ'יק.
מדריכה :אילנית חדד.
סרטון שבועות
מה צורות היחיד של דיברות? השם בועז  -במלעיל או
במלרע? איך הוגים את השם נעמי? משאל רחוב משעשע בנושא
שבועות השפה העברית  -אוצר מילים ,קריאה בקול ,תקינות ושם
המספר ,ניבים ופתגמים .לסרטון ולדף עבודה מלווה.

שבת שלום,
שלכן,
יעל נדלר

yaelna@education.gov.il

מפקחת על החינוך הלשוני
בחינוך היסודי בחמ“ד

