
 : אחד הנושאים בפרשת בחוקותי הוא איסור המרת בהמה אחרי שהוקדשה למעשר
 
רלֹא " ל ְיַבקֵּ ר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹקֶדׁש לֹא ִיָגאֵּ ין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהמֵּ , ויקרא)" בֵּ
 (ג"ל, ז"כ

 

ר – המילה  ְיַבקֵּ
 

 מילה אחת ומשמעויות שונות 
 (י"רש)בורר את היפה והטוב מתוך המבחר   - בוררמלשון 
 (ן"רמב)היכולת לשפוט בין טוב לרע  -בקורתמלשון 
 (.   ק“רד)מבחין בה  -לאחר הערב שבו אין מבחינים במציאות בא הבוקר ומבקר אותה– בוקרמלשון 

 

, כאשר ממירים אותה בבהמה אחרת, במקרים יוצאי דופן. על הבהמה המוקדשת למעשר חלה קדושה
כי ברגע שדבר , מאיסור זה למדים. קדושתה של הבהמה הראשונה נשארת וגם הבהמה השניה מקודשת

 . קדושתו נשארת לעד, "קודש"מה הוא 
 

  המילה בעברית של ימינו 
 .פיקחו עליו. 3       .הועברה עליו ביקורת. 2      .התארחו אצלו, ביקרו אותו. 1

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

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

: רכזת. וליה משיח'ג: מפקחת. רויטל סקורי: מנהלת. קרית שמואל, "ה בנות"אהרון הרא"-חיפה
 .ענת ישראל: מדריכה. נאוה דלסוז

. עירית פילבר: רכזת. דוד סעדיה: מפקח. ענבל ישראלי: מנהלת. עפרה, "כן עפרה"-ירושלים
 .ימין-אורית אדרי: מדריכה

מירי : רכזת. אסתר קיזלשטיין: מפקחת. פזי-יעל בן: מנהלת. ירושלים, "מקור חיים"-י"מנח
 .מרים אברמסון: ספרנית. איריס פורת: מדריכה. גמליאלי

. ברכה סבאן: רכזת. חנה זינו: מפקחת. אריאל שלומוביץ: מנהל. מגדל העמק, "י"האר"-צפון
 .דגנית לוי: מדריכה

. מירב מעודה: רכזת. אהוד קרוב: מפקח. הרב אליעזר ביטר: מנהל. נתניה, "ת ברקאי"ת"-אביב-תל
 .סיגל אלגזי: מדריכה

. דורית שטרית: רכזת. מיכאל פיקאר: מפקח. ון'רחל פרג: מנהלת. נתיבות, "נתיב יצחק"-דרום
   .                                                                                                                            רבקה מלמד: מדריכה

. חיה אריאל: רכזת. אורלי בטיטו: מפקחת. אברהם קרקובר: מנהל. שעלבים, "שלהבת בנים"-מרכז
 .נורית קאופמן: ספרנית. מיכל אלטלף: מדריכה

 תאריך ידיעון

 בחוקותי-92-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

                                                                                     ספרי לימוד         
, לכל שכבת גילספר עברית אחד בלבד לשנה הבאה יש לבחור : הבהרה

רשימת הספרים המאושרים עדיין . מבין רשימת הספרים המאושרים
 .לכן מומלץ לדחות את הבחירה עד אמצע יוני, מתעדכנת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/PeuilotLayeladim/




 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

 

 



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

מצורף  4' בעמ, כמו כן. בעלון תמצאו מידע והנחיות לקראת שבוע ירושלים בשנת הלימודים הנוכחית
  .ז"ה תשע"קישור למתנ



                                                                                                                                                                     


