
 :  על כך נאמר, ביניהם האיסור לנהוג כחוקת הגויים, בפרשת קדושים מופיעות מצוות בנושאים שונים
ם" ר ֲאִני ְמַשֵלַח ִמְפֵניכֶׁ ׂשּו  ְולֹא ֵתְלכּו ְבֻחֹקת ַהּגֹוי ֲאשֶׁ ה עָּ ל ֵאלֶׁ ת כָּ ֻקץו  ִכי אֶׁ ם אָּ  (ג"כ', כ, ויקרא) " בָּ

 

  אקץ - המילה
 

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
(                                      י"רש)מאס בהולכים בדרכי הגויים ' ה, "כאדם שהוא קץ במזונו" –מלשון קץ  -
 (אבן עזרא)מהדבקים בדרכי העמים ' פקעה סבלנותו של ה, "ותקצר נפשו"דרך משל כמו  -
 

ההבדל בין ישראל לעמים הוא כמו ההבדל בין חושך . ייעודו של עם ישראל להתרחק מדרכי הגויים      
 ( הרב אשר וייס.." )בין חושך לאור בין ישראל לעמים ..המבדיל : "כפי שנאמר בהבדלה, לאור

                        המילה בעברית של ימינו                                                                                                        
קּוץ ץ - אָּ מתתיהו הצטער על התועבות אשר נעשו בירושלים : לדוגמא. נמאס עליו, בחל, מאס, ק 
 (ב, מכבים א! )?"בחיי אקוץוכי למה לא  : "ואמר

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

                  הצעה לספר                                                                                                                    
הצעה ”אנו שמחים לחדש מסורת של קיום אירועי 

האירועים . בבתי הספר במסגרת שבוע הספר“ לספר
יוזם התוכנית , ל“יוקדשו לזכרו של אורי אורבך ז

י הפיקוח על החינוך “שהורחבה בהמשך ע, בכנסת
 .  ב פרטים נוספים“רצ. ד“הלשוני בחמ

 תאריך ידיעון

קדושים -72-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

 עלון האגף לחינוך יסודי-באופן יסודי
. של האגף לחינוך יסודי“ באופן יסודי”ב העלון “רצ

הנושא המרכזי הוא גיוון דרכי ההוראה והלמידה 
כמקדמות למידה משמעותית וכמפתחות תפקודי לומד 

 .קריאה מהנה. חיוניים לעידן הנוכחי

משימות הערכה                                                                                   
י המנחות המחוזיות משימות הערכה “השבוע נשלחו ע

יש להעביר את משימות , ‘בכיתות א. ‘ו-ו‘ ד, ‘לכיתות ג
ב הפנימי “נשלחו חוברות של המיצ-‘בכיתות ב. 01+9
נשלחו , ב חיצוני“שלא נבחנו במיצ‘ לכיתות ה. ה“מראמ

הזמנה מצעד הספרים מקוון                                 . ה לבתי הספר שנרשמו“חוברות מראמ
ב הזמנה למפגשים מקוונים עם “רצ

סופרים במסגרת פעילות של מצעד 
 .הספרים

קידום שטף קריאה                                     
אנו שמחים להזמינכם ללמוד כיצד לקדם 

את רמת הדיוק וקצב הקריאה של 
 סדרת מפגשיםהתלמידים באמצעות 

( מפגשי למידה ומפגשי תרגול)ווירטואלים 
, שושן-בהנחיית המדריכה תמי סבג בן

 . למידה מהנה. ממחוז דרום

                           קול קורא למורים -קייטנות דיגיטליות
אנו מרחיבים את הפעילות , לאור ההצלחה בקיץ שעבר

ב מידע אודות “רצ. ד במהלך חופשת הקיץ“של החמ
השתלמות מקוונת למורים לעברית המעוניינים להכין 

 (. בתשלום)ולהעביר קייטנה דיגיטלית בחופשת הקיץ 

 איתור מורים לעברית לילדי שגרירים
? אוהבים ללמד ורוצים לעבוד גם מהבית

לפרוייקט ייחודי של משרד החוץ דרושים 
מורים ללימוד עברית עבור ילדי שגרירים 

 .ב“פרטים ברצ .ל“בחו

ז                                    “תשע-ספרי לימוד בעברית
ובו הנחיות בנושא ספרי  ל“חוזר מנכפורסם 

מומלץ להיעזר . ז“לימוד בעברית לשנת תשע
 .במדריכות השפה בתהליך הבחירה

http://www.torahbase.org/
https://milog.co.il/%D7%A7%D7%A5/e_69912/%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
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvOBUEO1Dk21FSvMuKkNKStxPuBlwPa4p
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-3/HoraotKeva/H-2016-9-1-6-3-3.htm


 
                                                                                                           



 

 


