
.              שנת היובל ועוד, שחרור העבדים, שמיטה: ערך החרות בא לידי ביטוי בפרשה במצוות
 :על היובל נאמר

 

נָׁה" ֲחִמִשים שָׁ ת הַּ ם ֵאת ְשנַּ ְשתֶּ ם , ְוִקדַּ ֵאתֶּ יהָׁ  ְדרֹורּוְקרָׁ ל ֹיְשבֶּ ץ ְלכָׁ רֶּ אָׁ ם; בָׁ כֶּ , יֹוֵבל ִהוא ִתְהיֶּה לָׁ
ֻשבּו ְחתֹו תָׁ ל ִמְשפַּ תֹו ְוִאיש אֶּ ל ֲאֻחזָׁ ם ִאיש אֶּ ְבתֶּ  (      'י, ה"כ, ויקרא) "ְושַּ

 

 דרור – המילה
 

 מילה אחת ומשמעויות שונות 
בבלי )בה מבלי לשלם שכר דירה  לדור (י"רש)יש רשות לדור בכל מקום שירצה  – דיירמלשון 

  .(ראש השנה ס
 (ן"רמב)כל דור ישוב אל היובל אשר שם שרשיו . דור הולך ודור בא – דורמלשון 

 (אונקלוס)חירות  -  "ֵחירּוָתא"-דרור
 (  אבן עזרא)לא תאכל עד שתמות -כשהיא ברשות אדם, ציפור הזקוקה לחופש -ציפור דרורשם 

שנת החמישים היא שנת דרור בארץ לכל יושביה משום שהיא משחררת את האדם מכבלי הרכוש 
 . והחברה

 

  המילה בעברית של ימינו 

ְחרּור , ֵחרּות, ֹחֶפׁש.  1- ְדרֹור                                                                                 .הציפור הנפוצה בישראל -דרור הבית .  2ׁשִׁ
א ְדרֹור רָׁ יא לחופׁשי - קָׁ ְחֵרר, הֹוצִׁ  . ָגַאל, ׁשִׁ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

                  הצעה לספר                                                                                                                    
אנו שמחים לחדש מסורת של קיום אירועי 

בבתי הספר במסגרת שבוע “ הצעה לספר”
האירועים יוקדשו לזכרו של אורי . הספר

, יוזם התוכנית בכנסת, ל“אורבך ז
י הפיקוח על החינוך “שהורחבה בהמשך ע

ד יכבדו “מפקחי החמ. ד“הלשוני בחמ
בנוכחותם את האירועים שיתקיימו בבתי 

 .  ב פרטים נוספים“רצ. הספר

 תאריך ידיעון

בהר -82-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

 ו                          “תשע-כרטיס קורא

חדש לחלוקה “ כרטיס קורא”השנה עוצב 
יש מספר . לילדים לקראת חופשת הקיץ

מצומצם של כרטיסים עבור המקדימים 
.                 להירשם אצל המנחה המחוזית

 .ב“פרטים ברצ

 ‘קיץ לבוגרי כיתות ג-קורסי
מסורת נוספת לחופשת הקיץ היא הקורסים 

 .‘המיוחדים לבוגרי כיתות ג
 .הקדימו  להירשם. ב“פרטים במכתב הרצ

                                       5-“באופן יסודי”עלון 
' באופן יסודי'ב עלון האגף לחינוך יסודי "מצ

 . ירושלים בנושא
בעלון תמצאו מידע והנחיות לקראת שבוע 

, כמו כן. ירושלים בשנת הלימודים הנוכחית
  .ז"ה תשע"מצורף קישור למתנ 4' בעמ

https://milog.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%90_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8/e_47299/%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


                                                                                          



 עלון האגף לחינוך יסודי-באופן יסודי
הנושא המרכזי הוא גיוון דרכי ההוראה והלמידה כמקדמות . של האגף לחינוך יסודי“ באופן יסודי”ב העלון “רצ

 .קריאה מהנה. למידה משמעותית וכמפתחות תפקודי לומד חיוניים לעידן הנוכחי

 

 




