
 :הפרשה פותחת בהעלאת הנרות במנורה, בפרשת בהעלותך מסופר על תהפוכות בני ישראל במדבר
  

ָליו " ְרָת אֵּ ֲהֹרן ְוָאמַּ ר ֶאל אַּ בֵּ ֲעֹלְתָך דַּ רֹותְבהַּ נֵּ ת הַּ ְמנֹוָרה ָיִאירּו ִשְבעַּ י הַּ ֹרת ֶאל מּול ְפנֵּ נֵּ   ('ב', ח, במדבר" )ֶאת הַּ
 

ֲעֹלְתָך  – המילה  ְבהַּ
 

 מילה אחת ומשמעויות שונות 
 (י"רש)צריך להדליק את הנרות עד שתהא שלהבת עולה מאליה   - עליהמלשון 

 (רבותינו דרשו –י "רש)היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב ( מדרגה) מעלה –מלשון מדרגה 
להגיד שבחו של אהרן אף על פי שזכה לגדולה לא " ויעש כן אהרן" -שבח,תכונה טובה – מעלהמלשון 

 (מעיינה של תורה)השתנה והיה מוכן ומזומן לקיים את המצווה 
 

תפקיד אהרן הוא להעלות את אש בכל . העלאת הנרות היא ערכית ורוחנית ולא רק טכנית מצות
  (אתר קולך)" נרו יאיר"מכאן הביטוי  ('משלי כ" )נשמת אדם' כי נר ה"נשמת האדם נמשלה לנר  .הנשמות

 

                                                                                                         המילה בעברית של ימינו 
ֲעֹלְתָך                                                                      ה הידיעה ה ידיעה שקטה שם פועל שלך+ב , ֶהֱעָלה בהַּ

 (מילוג) השערה, טענה, רעיון, העלה הצעה –הציג נושא או רעיון חדש לדיון   -2. הוסיף -1

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

                       גביע נודד                                                                                                                    
            :כאןלצפייה בתוצרים נא ללחוץ , שמחים וגאים בבתי הספר שזכו בגביע הנודד בחודש סיון

אלינור : רכזת. וליה משיח'ג: רונן וייס מפקחת: מנהל. קרית שמואל, "ה בנים"אהרון הרא"-חיפה
 .ענת ישראל: מדריכה. אוחנה

נאוה מרמרוש : מדריכות. דוד סעדיה: מפקח. מנחם פישר: מנהל. מודיעין, "נתיב זבולון"-ירושלים
 .ומרינה דניאל

איריס דניאלי ואסתי : רכזות. ישי לוי: מפקח. רונן מזרחי: מנהל. ירושלים, "דוגמא עוזיאל"-י"מנח
 .דרומי-יאירה אסרף: מדריכה. קנד
: מדריכה. רווית ביטון: רכזת. יעקב שבות: מפקח. אייזק משה: מנהל. עפולה, "נועם מוריה"-צפון

 .איילת פניני
שרונה : רכזת. דלילה כהן: מפקחת. דבורה בראון: מנהלת. ברק-בני, "נועם מוהליבר"-אביב-תל

 .כוכי חיימי: מדריכה. שטווי
. ענת וקנין: רכזת. עליזה לוי: מפקחת. שמחה ויצמן: מנהלת. שבע-באר, "ד עוזיאל“חב"-דרום

   .                                                                                                                            יורית אלקיים: מדריכה
: מדריכה. רחלי סימן טוב: רכזת. גילה מסד: מפקחת. יהודה שדמי: מנהל. רמלה, "אילן-בר"-מרכז

 .רחל שר

 תאריך ידיעון

 בהעלותך-23-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

                                                                                     כנס מנהיגי חינוך         
הכנו עבורכם תכנית . קישורמהרו להירשם בחשוב למהר ולהרשם 

.                                             כאןנא ללחוץ , לפירוט. מגוונת ומרתקת

                                                                                     ד        “בחמ‘ ו-‘קייטנות קיץ לבוגרי כיתות ג
כדאי להפיץ . ההשתתפות בקייטנה אינה כרוכה בתשלום. 'ו-'הקייטנות מיועדות לבוגרי כיתות ג

.                                                  מספר המקומות מוגבל. מנת שירשמו את ילדיהם בהקדם-על, להורים
 . ד"בחמ קייטנות שפה דיגיטאליות-לפרטים והרשמה

https://milog.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%94/e_3818/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/PeuilotLayeladim/
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/amh/kenesmh1.pdf
https://tackk.com/ybxc4y
http://edu.gov.il/tech/DigitalSummer/campsPages/digital-hamad-camps/Pages/digital-hamad-summer-camps.aspx

