
 

מועדי ישראל  בבהלכות הכהנים וקדושתם, בחיוב לשבות ממלאכה בשבתות ו הפרשה עוסקת
 כהכנה למתן תורה: ,ובספירת העומר

ם ָלכֶּם" ם  ִתְסְפרּו ֲחִמִשים יֹום;  ַהְשִביִעתִמָמֳחַרת ַהַשָבת  ַעד ִמָמֳחַרת ַהַשָבת.. ּוְסַפְרתֶּ ְוִהְקַרְבתֶּ
 ט"ז(-ט"ו, ג"כ, )ויקרא "ַלה' ִמְנָחה ֲחָדָשה

 
 ַעד  :מילת הקישור

 
 משמעות מילת הקישור

הכוונה ליום טוב הראשון של   - ממחרת השבת" עד"שייכת למילות הזמן.  עדמילת הקישור 
יש לספור שבע שבתות   ממנו והלאה ה,החדשנאסרת האכילה מן התבואה  עד אליו .פסח

יש להביא מנחה חדשה   לאחריו, שהוא ממחרת השבת השביעית,שביום החמישים  ת.תמימו
 (/דעתהרב אלחנן סמט) .ולקרוא יום זה מקרא קודש )חג השבועות(

 
 מה הקשר?

שהוא מאכל בהמה המבטא   ,ימים אנחנו מתקדמים מקורבן השעורים 49בתהליך מדורג של 
  ,חירות גשמית, לקורבן החיטין שהוא מאכל אדם, שאותו היו מקריבים בחג מתן תורה

המבטא חירות רוחנית. ספירת העומר היא תהליך המקדם אותנו מחירות פיזית לחירות  
   ערוץ מאיר(/)הרב חגי לונדין .רוחנית

 

 מהפרשה גשר למילת קשר

  אמור - 28 -גשר לקשר 
 הפרשה

 ענייני דיומא

                                                                                         יום ירושלים
עזר בפריטי מקור והצעות לפעילויות באתר  יניתן לה

המתאימים . יש לבחור תכנים הספריה הלאומית
 לרוח החמ"ד.

 מאיר-עברית עם סיון רהבשיעור  –" ."להקשיב. לשאול. לדבר

נים אתכם להצטרף לסדרת הרצאות מקוונות המיועדת  יאנו מזמ ,לקראת חג השבועות
 מאיר.                                         -, בהנחיית סיון רהבו' בחמ"ד-לתלמידי כיתות ה'

  את להביא כיצד  -  תקשורת למיומנויות עברית מיומנויות בין משלבתזו  שיעורים סדרת
  אינטראקטיבית פעילות מוצעת מפגש בכל. אנשים מול בעמידה ביטוי לידי השפה יכולות
( שבסופן  עשרים דקות כל אחתכהסדרה כוללת ארבע הרצאות קצרות ).  הנלמד לתרגול מלווה

 לומדים התלמידים איך להכין דבר תורה )או דרשה לבת/בר מצווה(.   

בכל מועד יתקיימו שתי   " בשני מועדים.אקדמיה ברשת"ההרצאות יתקיימו במסגרת 
 ארבעים דקות.כבאורך של יהיה הרצאות. כל אחד משני המפגשים 

                                                          11:00, בשעה 2017במאי  22תשע"ז, כ"ו באייר  – א'חלק 
 11:00, בשעה 2017במאי  29בסיון תשע"ז,  ד' – חלק ב'

 .הטופס המקווןלהרשמה נא למלא את 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/New/jerusalemDay/Pages/default.aspx?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8%202%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%96
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTpBLryU1gVxCkIjA-Zdb97JkOfKUWO5YvUYoQWNHL3Psng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUTpBLryU1gVxCkIjA-Zdb97JkOfKUWO5YvUYoQWNHL3Psng/viewform

