
 

במצוות   ,בין השאר ,בחוקותי מסיימות את ספר ויקרא. פרשת בהר עוסקת-פרשות בהר
בסוף   .ופרשת בחוקותי עוסקת בשכר קיום המצוות ובפרשת התוכחה ארץ ישאלבהקשורות 

 נאמרים דברי נחמה:   דברי התוכחה 
 

י ֶאת י ַיֲעקֹוב; "ְוָזַכְרתִּ יתִּ ְצָחק ֶאת ְוַאף ְברִּ י יִּ יתִּ י ַאְבָרָהם ֶאְזכֹּר ֶאת ְוַאף ְברִּ יתִּ   ".ְוָהָאֶרץ ֶאְזכֹּר ְברִּ
 )ויקרא, כ"ו, מ"ב(

 ְוַאף  - מילת הקישור
 משמעות מילת הקישור

בנוסף   ,בשעה שעם ישראל יהיה בצרה, ה' יזכור .ההוספה והצירוףשייכת למילות   ואףהמילה 
אברהם. על כך אומר אור החיים:  "אם תספיק  עם גם את הברית עם יצחק ו ,לברית עם יעקב

ואם לא תספיק   .שהיא ברית יצחק ,מה שלמעלה ממנה אוסיף - מה טוב ואם לאו  - זכות יעקב
                                                                       .                       ברית אברהם" ,מה שלפניו אצרף -

 בנוסף, וגם, וכן. :מילות קישור נוספות השייכות למילות ההוספה ומתאימות לתוכן הפסוק זה
 

 מה הקשר?  
שבו חזה משה את עמידתם בזכות   , ב("מ,ו"פסוק זה )כ - מפרשת גלות לפרשת תקומה

: "היהודים יש  כתביהודים בארצות גלויותיהם. ההיסטוריון גרץ  היה נחמתם של ,האבות
 הגדול וראוי להם לכתוב אותו באותיות זהב". )נחמה ליבוביץ( 'אף'להם שמירה מעולה ב

אחר מלחמת ששת הימים  ללא ארכו הימים, ולאחר הקמת המדינה והכרזת 'יום העצמאות' ו
בשנה, בין יום העצמאות ליום ירושלים!!!   , מדי שנהתרזת 'יום ירושלים' נקראת פרשה זאוהכ

 בר אילן(   / )מעובד מתוך הרב פרופ' נריה גוטל
 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 בחוקותי-בהר – 29 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 

 נודדהגביע ה
 סבב האחרון של הגביע הנודד לשנת תשע"ז:בברכות לזוכים 

 
חמו. מפקחת: ג'וליה משיח. רכזת: מיטב לנגה.  -"תחכמוני", חדרה. מנהלת: מירי בן - חיפה

 .מדריכה: אורלי אמיתי
רינת   "חומת שמואל", ירושלים. מנהלת: אורית דהן. מפקחת: אסתר קיזלשטיין. רכזת: - מנח"י

 רבינוביץ. מדריכה: אילנית אברהם. ספרנית: חני רובין.
"שדה יעקב". מנהלת: אלה קליר. מפקח: מיכאל בונן. רכזת: רחלי שדה. מדריכה: איילת   - צפון

 פניני.
. מנהלת: אושרה יצחק. מפקחת: דלילה כהן. רכזת: גלית  "מעלות חיים", פתח תקווה - תל אביב

 לוי. מדריכה: מרלין גרשון.
"ישורון", נתניה. מנהלת: שרית כהן. מפקח: אודי קרוב. רכזת: רונית אבני. מדריכה:  - תל אביב

 כוכי חיימי. ספרנית: מיכל כהן סוויד.
 "אביר יעקב", יבנה. מנהל: מרדכי אברהם. מפקח: יהודה בש. רכזת ומדריכה: יעל שער. - מרכז

רוך מימון. מפקח: יואל ורצברגר. רכז: שי  "ת"ת חברון", קרית ארבע. מנהל: הרב ב-מחוז ירושלים
 ימין.-מקלצקי. מדריכה: אורית אדרי

: אסתר כהן. מדריכהרכזת:  מפקחת: סילבי הרוש.מנהל: יעקב קנדלקר. "סיני", אשקלון.  -דרום
   נורית פרץ.

 

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 הרצאה משודרת   - ירושלים של זהב
של ד"ר טלי יניב,   משודרתבהרצאה הנכם מוזמנים לצפות 

ההרצאה כוללת דגשים להוראה  . מפמ"ר ספרות בחמ"ד
   המתאימים לבית הספר היסודי.

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/chinuch_leshoni/mafmar/hodaot.htm

