
 ? "הפטרה"מה פירוש המילה 
 

יש חלוקי דעות מתי התחילו לקרוא את 
ההפטרה, ומכאן גם התפתחו פירושים 

 ביניהם:“, הפטרה”שונים למילה 

בתקופה בה נאסרה  -שחרור מחובה .1
קריאת התורה, תיקנו כתחליף זמני 

שיקראו מדי שבוע פסוקים מהנביאים 
הקשורים לפרשת השבוע. פירוש המילה 

הפטרה הוא "פטור" שכן האדם פטור 
 מקריאת התורה בשעת שמד.

מאחר וההפטרה היא  –.דברי סיום 2
קטע מהנביאים המסיים את הקריאה 

בתורה בשבת בבית הכנס פירוש המילה 
 .הוא "דברי סיום"

הביטוי בשפה העברית                      
הוא ביטוי לבעיה קשה  סיפור מההפטרה

לפתרון, כינוי לדבר מסובך, קשה ומורכב 
 -שלא מתלהבים לבצע אותו. לדוגמא –

"עכשיו תתחיל לי פה עם סיפור 
 מההפטרה".                                  

 פרשת נח
 

 פרק נ"ד, הפטרה: ספר ישעיהו
י ַנְפְשֶכם  ְמעּו ּוְתחִׁ "ַהּטּו ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי שִׁ

ד  ית עֹוָלם ַחְסֵדי ָדוִׁ ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ְברִׁ
ים". )ישעיהו, נד, ג(  ַהֶנֱאָמנִׁ

 
  הטו אוזן -הביטוי 

 הביטוי בהקשר לפרשה וההפטרה
עם תום המבול מתעוררת מידת הרחמים, 
הבאה לידי ביטוי בברית שבין הקב"ה לנח 

ְתֶכם  י אִׁ יתִׁ י ֶאת ְברִׁ ֹמתִׁ ולכל האנושות: "ַוֲהקִׁ
ֵמי ַהַמבּול .."   ָכֵרת ָכל ָבָשר עֹוד מִׁ ְוֹלא יִׁ

בהפטרת השבוע מזכיר ישעיה הנביא את 
הברית הזאת, המבול השמיד את הרע ונתן 

פתיחה חדשה, לעולם טוב יותר. כך אחרי 
הגלות נכרתת ברית שלום עם ישראל: "ַהּטּו 

י ַנְפְשֶכם  ְמעּו ּוְתחִׁ ָאְזְנֶכם ּוְלכּו ֵאַלי שִׁ
ד  ית עֹוָלם ַחְסֵדי ָדוִׁ ְוֶאְכְרָתה ָלֶכם ְברִׁ

ים".   ַהֶנֱאָמנִׁ
 הביטוי בשפה העברית

 .הקשיב בתשומת לב, האזין -הטה אוזן 
 דוגמא: הקהל הטה אוזן לדברי המרצה.

 1, מהדורה 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 ‘מבדק חדש לקריאה וכתיבה בכיתה א

השנה פורסם מבדק חדש להערכת רכישת 
במחוזות נערכים ‘. הקריאה והכתיבה בכיתות א

לחשיפה ‘ כנסים מיוחדים למורות כיתות א
והכרות עם הכלי. עד אמצע נובמבר צפויים להגיע 

 המבדקים לכל בתי הספר. 
במידה ולא הגיעו מספיק העתקים, נא לפנות 

 .22-9622065בפקס לשושי 
נא לפנות למדריכה הבית ספרית לקבלת הנחיות 

ס. המדריך  “בדבר ההערכות המתאימה לביה
 . ה“באתר ראמלמורה מפורסם 

 אמנת השמיטה

לקראת שנת השמיטה תשע"ה, הבאה עלינו לטובה, אנו 
מציעים מהלך הוראה בו תהיה לתלמידים הזדמנות 

ללמוד וללמד את הערכים המיוחדים הבאים לידי ביטוי 
בשנה מיוחדת זו. המהלך מבוסס על "אמנת השמיטה", 

לה שותף מינהל החמ"ד. תהליך ההוראה 
משקף את עקרונות "לב לדעת" והלמידה 

המשמעותית, תוך קידום ההישגים בתחום 
 השפה. 

 תאריך ידיעון

 פרשת  נח-2-גשר לקשר

עם תחילת 
מחזור חדש 
של קריאה 
בתורה, אנו 
מתחדשים 

במפגש 
השבועי שלנו 

עם "השפה 
בפרשה". 

מידי שבוע 
יוצג ביטוי, ניב 

או פתגם, 
המופיע 

בהפטרה 
לפרשת 

השבוע אשר 
הפך לחלק 

משגרת הלשון 
בשפה 

 העברית.
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 חדש
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 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ
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