
הפרשה עוסקת במפקד האוכלוסין שנעשה במדבר בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ 

 .מצרים

ֵאל " רָׁ ִישְׂ א בְׂ בָׁ ל ֹיֵצא צָׁ ה כָׁ לָׁ ַמעְׂ ה וָׁ נָׁ ִרים שָׁ שְׂ ן עֶּ דּוִמבֶּ קְׂ ַאֲהֹרן ִתפְׂ ה וְׂ ם לצאתם ַאתָׁ , במדבר) "ֹאתָׁ
 ( 'ג', א

דּו  – המילה קְׂ  ִתפְׂ
 

 מילה אחת ומשמעויות שונות 

 (י"רש) "מתוך חבתן לפניו מונה אותם כל שעה"לספור , למנות - לפקודמלשון 
 (ן"רמב)לזכור את מספר הפקודים , "פקד את שרה' וה"כמו , זכרון  - פקידהמלשון  

 (רבינו בחיי" )ישגיח וידע מספר העם", השגחה – פיקדון מלשון
 (אור החיים)הקפדה על ספירה לפי ייחוס משפחתי של כל שבט  – הקפדהמלשון 

 
הוא נפתח במפקד של עם ישראל ומסתיים . 'חומש פקודים'ל "נקרא לפי חז, ספר במדבר

מעבר להערכת כוח האדם , על פי הפרשנים למפקד זה ערך נוסף. במפקד ערב הכניסה לארץ
 .הצבאי

 

  המילה בעברית של ימינו 
, ספר. 2. “המורה פקד להישמע להורות המציל בברכה”, ציווה. 1(. לפקוד –שם פועל ) פקד
                                                                                          . “הוא פקד את ביתי אתמול”, בא לבקר. 3. “הרועה פקד על הכבשים בעדר שלו”מנה 

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

                  הצעה לספר                                                                                                                    
הצעה ”אנו שמחים להשיק את אתר האינטרנט 

של “ הצעה לספר”בו מוזמנות רכזות לפרסם “ לספר
קוד )על ספר ילדים על פי בחירתם , תלמידים

(.                                                   1231שליחה 
הצעה ”המיזם הוא חלק מפעילות של קיום אירועי 

במהלך שבוע הספר לזכרו של אורי אורבך “ לספר
.                                                                   ל“ז
הינה המלצה על ספר הכוללת בחלק , “הצעה לספר”

הראשון ציטוט של קטע נבחר מהספר וחלק שני 
.                                           הכולל נימוק והסבר על הבחירה

 . שי יוגרל בין המשתתפים

 תאריך ידיעון

 במדבר-03-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
מפקחת על החינוך הלשוני 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 דורסי הלילה-יחידת הוראה מתוקשבת
, ‘פורסמה יחידת הוראה מתוקשבת לילדי כיתות ד

בפינה השמאלית , לב-שימו. “דורסי הלילה”בנושא 
 .העליונה יש קישור למדריך למורה

 כנס מנהיגי חינוך
 מושב החינוך הלשוני

מתרגשים להזמינכם לכנס מנהיגי 
!                            סיוון' כולנו יחד בל -ד"חינוך של החמ

.                                                      קישורמהרו להירשם ב 
.                             הכנו עבורכם תכנית מגוונת ומרתקת
, לפירוט תכנית המושב החינוך הלשוני

.                                             כאןנא ללחוץ 
 . בואו בשמחה

קייטנות קיץ דיגיטליות                                       
בקרוב יפורסמו פרטים אודות קייטנות 

.                                              ד“הקיץ הדיגיטליות לילדי החמ
 . נא עקבו אחר הפרסומים

http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fa1bbfd3f-cf62-4ecd-9620-a063bda9cb22#?page=content-1
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/amh/kenesmh1.pdf
https://tackk.com/ybxc4y

