
 (כמנהג הספרדים)א "כ -'פסוקים א' עובדיה פרק א -הפטרה לפרשת וישלח

יֹום  " ד בְּ גֶּ ִרים ָבאּוֲעָמְדָך ִמנֶּ ָנכְּ בֹות ָזִרים ֵחילֹו וְּ יֹום שְּ ִ   בְּ רּוָשַל ַעל יְּ ָעָריו וְּ ם שְּ
ַאַחד ֵמֶהם  (א"י, ‘עובדיה פרק א).ַיּדּו גֹוָרל ַגם ַאָתה כְּ

 עמד מנגד -הביטוי 
: בפרשת וישלח מסופר על פגישה בין האחים—הקשר בין הפרשה להפטרה

צאצאי  -ישראל ואדום: בהפטרה מדובר על פגישה בין העמים. יעקב ועשיו
 .השנאה של בני אדום לישראל משקפת את שנאתו של עשו אל יעקב. עשיו

הוא  . הגלות ושרפת בית המקדש  -הנביא עובדיה היה עד לחורבן יהודה 
הם , מאשים את אדום שלא באו לעזרת תושבי יהודה בשעת המלחמה

בפרשת . שמחו על צרתם והרגו פליטים שנמלטו מירושלים, "עמדו מנגד"
בעתיד מנבא עובדיה הגלגל יתהפך   . וישלח יעקב הוא החלש ועשו בעל הכוח

קּו ָבֶהם ַוֲאָכלּום "ו ָדלְּ ַקש וְּ ְָּהָיה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָשו לְּ
הָוה ִּדֵבר ֵבית ֵעָשו ִכי יְּ ֶיה ָשִריד לְּ לֹא ִיהְּ  (ח"פרק א י" )וְּ

 ר יהושע רוזנברג“דמעובד מתוך שיחות מאת 
 

 הביטוי בשפה העברית
ד גֶּ  . עמד מרחוק ולא עזר - ָעַמד ִמנֶּ

נוכח ההחלטה לדחות  לעמוד מנגדכחבר בוועדת כיתה לא אוכל : "דוגמא
 ".את הטיול השנתי

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

 סרטון חנוכה

? ה'סופג וספונג, מה הקשר בין סופגנייה
מה ההבדל בין ? למה חנוכה נקרא חנוכה

ומה פירוש הניב ? הדליק להבעיר
  ?"מסלתה ומשמנה"

משאל רחוב משעשע על הקשר שבין 
: במגוון תחומים, השפה לחג החנוכה
ניבים , תקינות, אוצר מילים ומילון

  .ופתגמים

מתחת לסרטון . כאןלסרטון נא ללחוץ 
תודה . מופיע קישור לפעילות לתלמידים

                            .ח"לירעם נתניהו ממט

 יום עיון למדריכות שפה

אוריינות "יום עיון למדריכות שפה 
ה ביום “יתקיים בעז" בסביבה מתוקשבת

ח "בינואר במט 22, ה"בשבט תשע' חמישי ב
נא שרינו את .00:11עד  00:11בין השעות 

. פרטים נוספים והרשמה יפורסמו בקרוב. התאריך
פירלס -תוכן יום העיון מכוון לנדרש במבחני האי

 .ב מכתב בנושא שנשלח  למנהלים“רצ. הבינלאומיים

 תאריך ידיעון

 וישלח -8-גשר לקשר

השבוע נשלחו 
כרזות בנושא 

תחרות כתיבת 
סיפורים של 

ד “ילדי החמ
 .“מרוץ הצבי”

נא למלא את 
שם רכזת 

העברית בבית 
הספר במקום 

המתאים 
בכרזה ולתלות 
במקום מרכזי 

 (.ב  דוגמא“רצ)
במידה והכרזה 
לא תגיע בשבוע 

הקרוב לבית 
הספר נא ליצור 

קשר עם 
המנחה 

 .המחוזית

 ד“בס

שריינו 
את 

 התאריך

 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

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/mikrammd/parashatshavua/kesherparashahaftara/bereshithaftara.htm
http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2f1acdd354-206a-4e98-8ed7-3007561ea5fc%2f#?page=content-1

