
    ג                 "כ-ב"ט פסוקים כ"ג עד  פרק כ"י -' פסוקים ו, ז"פרק כ, ספר ישעיהו -הפטרה לפרשת שמות 
  (לפי מנהג האשכנזים)

הּוא" ּיֹום הַּ ֲעֶטֶרת ְצִבי, ִיְהֶיה ְיהָוה ְצָבאֹות, בַּ ת ִתְפָאָרה ִלְשָאר, לַּ ּמֹו, ְוִלְצִפירַּ ב, ּוְלרּוחַּ . עַּ ּיֹושֵׁ , ִמְשָפט לַּ
ל ִּמְשָפט-עַּ ְלָחָמה ָשְעָרה ,ְוִלְגבּוָרה, הַּ יֵבי מִׁ   ('ו, ח"כ, ישעיהו" )ְמשִׁ

  להשיב מלחמה שערה -הביטוי 
הבאים ואלה שמות בני ישראל : "פרשת השבוע פותחת במשפט -הקשר בין הפרשה להפטרה

 ". ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל הבאים: "ההפטרה פותחת במילים, "מצריימה
" הבאים: "אך הקשר הוא על דרך הניגוד, "הבאים: "המשותף לפרשה ולהפטרה היא המילה

הם " הבאים"  -בהפטרה . בפרשה הם יעקב ובניו היורדים למצרים ומתחילה הגלות הראשונה
, תהיה נטויה להושיע אותם מהגלות' ויד ה' ימי הגאולה בהם ישובו ישראל אל ה, הימים הבאים

 .ובזכות ישראל שפע רב ירד לעולם להשיב מלחמה שערהבה יהיה בכוחם , ומהמלחמה
אלו השבים "יהודי במשמעות -י התרגום הארמי"מתפרש ע 'משיבי מלחמה שערה'הביטוי 

השיבו מלחמה לאוייבים עד שער עריהם במשמעות  - ק"י רד"וע, "שער עירםלאחר המלחמה אל 
 (הרב יששכר יעקובסון" חזון במקרא"מעובד מתוך . )“שער ערי האויבאל '

 הביטוי בשפה העברית

  .תקף ונלחם חזרה, התגונן בעוז -השיב מלחמה שערה
 . אנחנו צריכים להשיב מלחמה שערה כדי למנוע את המצב הנוכחי המסוכן: דוגמא

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

                                                   יום עיון בספרות
ארגז "חל שינוי קל בתוכנית יום העיון 

ס היסודי "כלים להוראת ספרות בבי
ז “כ, ‘ה ביום א“שיתקיים בעז, "ד"בחמ

במכללת , 5182בינואר  81, ה“בטבת תשע
, 2הרב שטיינמן ‘ רח, “אורות ישראל”

 טופספירוט התוכנית והרשמה ב. רחובות
 .                                                                                           בואו בשמחה. המקוון

הסופרים ”שליחת סיפורים לאתר 
“                                                            הצעירים

ב הנחיות לשליחת סיפורים לאתר “רצ
 .הסופרים הצעירים

 תאריך ידיעון

 שמות -31-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

אתר אינטרנט חדש -יום הלשון העברית
, ה“א בטבת תשע“כ, ביום הלשון העברית

ה אתר האינטרנט של החינוך “יושק בעז
 .ד בגרסת הרצה“הלשוני בחמ

 פעילויות לכבוד יום הלשון העברית                                       

יחידה לכיתות  –" מדברים וכותבים כך או אחרת"
 .  העוסקת במשלבי הלשון' ד-'ג

משחק מקוון  –" אלוף העברית"  -משחק מקוון
בעקבות חידון טלוויזיה המאפשר לתלמידים 

, ב נושאי"להרחיב את אוצר המילים על ידי בניית א
חריזה , וקרובות משמעותהתמקדות בנרדפות 

 .ומשחק איות

“                               מרוץ הצבי”כרזות לפרסום תחרות 
ב דוגמא “רצ, בנוסף לכרזות שנשלחו לבתי הספר

“ נתיב זבולון”ס “לכרזות שיצרו תלמידים מבי
 .תודה למדריכה נאוה מרמרוש. במודיעין

https://docs.google.com/forms/d/1McVYSipG9khcAbuu9v3TBGL_w52sfUOmZRO03eUsb8E/viewform?edit_requested=true
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/2BFEFB3F-1A96-41D7-9C21-7CF29C06A8F3/91586/medabrimtalmid.pdf
http://www.mako.co.il/tv-hebrew/hebrew-champ-spelling-b





