
לפי מנהג )' ו-'א' פרק ט' ופרק ז' ישעיהו פרק ו:לפי מנהג האשכנזים -הפטרה לפרשת שמות 
 (לפי מנהג הספרדים)ג "י-א' ופרק ו( האשכנזים

ל לֹו" עַּ ִדים ִממַּ ָרִפים ֹעמְׂ ֶאָחד, שְׂ ִים לְׂ ָנפַּ ש כְׂ ִים שֵׁ ָנפַּ ש כְׂ ָקָרא ֶזה ֶאל .....שֵׁ ר-וְׂ ָאמַּ ָקדֹוש ָקדֹוש , ֶזה וְׂ
ָבאֹות הָוה צְׂ לֹא ָכל; ָקדֹוש יְׂ בֹודֹו, ָהָאֶרץ-מְׂ ים .כְׂ פִּ נֻעּו ַאּמֹות ַהסִּ א, ַויָּ ּקֹורֵׁ ִית; ִמּקֹול הַּ בַּ הַּ א , וְׂ ִיָמלֵׁ

  ('ד', ישעיהו ו)“ ָעָשן

  נעו אמות הסיפים -הביטוי 
  -הקשר בין הפרשה להפטרה
 . התגלות השכינהבפרשה ובהפטרה מדובר על 

".                                             והבית ימלא עשן: "בהפטרה, .."'עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה"הר סיני  -בפרשה
, "סיפים"ה." מקול הקורא וינועו אמות הסיפים: "בהפטרה" ויחרד כל ההר מאד: "בפרשה

 (. מצודות)מקול הקריאה  אמותנעו ממקומם למרחק של מספר , שהם עמודי הפתח
 

 הביטוי בשפה העברית

עם ההכרזה על ביטול הטיולים : לדוגמא. הזדעזעו, נגרם זעזוע או הלם  - נעו אמות הסיפים
.                                                                              מקול קריאות התלמידיםנעו אמות הסיפים ס  "בביה

ולא היה אדם יודע  שנעו אמות הסיפיםוהיה מגביה קולו עד (:"333‘ עמ)עגנון /מתוך אלו ואלו
 (ניב שפה" )מהיכן הקול יוצא

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מההפטרה”

  מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות
המקדמות חשיבה  ליזמותהתמיכה תינתן 

יצירתית וחדשנית בחינוך ותורמות 
לצוות החינוכי ואף לקהילה , לתלמידים

מומלץ להיעזר במדריכות שפה . הסובבת
את הבקשות יש להגיש . בניסוח היוזמה

 21, א באדר“כ, באופן מקוון עד יום חמישי
 . 1122במרץ 

 תאריך ידיעון

 יתרו -71-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

מרוץ הצבי                                                       
ביום שישי מסתיים השלב הבית ספרי 

של כתיבת סיפורים “ מרוץ הצבי”בתחרות 
ה  "באדר תשע' ה בה“בעז. ד“של ילדי החמ

יפורסמו שמות הזוכים ( 1122בפברואר  12)
הטקס  -שימו לב. בשלב המחוזי והארצי

 23)ה "ז באדר תשע"ה בכ“המרכזי יערך בעז
ולא בתאריך שפורסם בו ( 1122במרץ 

 .יתקיימו הבחירות

 פורום רכזות -פעילויות לכבוד יום הלשון העברית
 פורוםנפתח , ד“באתר החינוך הלשוני בחמ

הפורום מיועד להוות ערוץ נוסף . לרכזות שפה
אתן מוזמנות לשתף . לשיתוף ולמידת עמיתים

בתוכניות לכבוד יום הלשון העברית מבית ספרכן 
 .ולהגיב לתוכניות שיתפרסמו

הגביע הנודד                                                  
. “הגביע הנודד”השנה הוחלט להרחיב את מיזם 

בראש חודש אדר בין בתי “ לנדוד”הגביע יתחיל 
הספר המקדמים את תחום הוראת העברית 

המנחות המחוזיות מרכזות את . באופן איכותי
בתי ספר . הבחירה של הזוכים במחוזות

המעוניינים להציג מועמדות מוזמנים לפנות 
 .למנחה המחוזית ולשלוח חומר רלוונטי
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