
 

אחד מחוקי  נה. טהרה ממבעוסקות בנגעים הגורמים לטומאה ו  מצורעופרשות תזריע 
יש לקרוא לכהן שיקבע האם   - הטהרה מתייחס לצרעת בבתים. אם מתגלה נגע בקיר הבית

 הוא נגוע בצרעת:  
ֵהן וִפּנו ֶאת ַהַבִית ה ַהכֹּ ִית ְוַאַחר   ְבֶטֶרם "ְוִצוָּ ל ֲאֶשר ַבבָּ א כָּ ֹּא ִיְטמָּ ֹּא ַהכֵֹּהן ִלְראֹות ֶאת ַהֶּנַגע ְול יָּב

ִית ֹּא ַהכֵֹּהן ִלְראֹות ֶאת ַהבָּ  ל"ו(, י"ד, )ויקרא "ֵכן יָּב
 

 ְבֶטֶרם - מילת הקישור
 

                                                                                                               משמעות מילת הקישור
היא מבהירה כי אדם הרואה נגע בביתו   .שייכת לקבוצת מילות הזמן בטרםמילת הקישור 

חייב להזעיק את הכהן, אך לפני בואו עליו להוציא את הכלים מהבית. מכאן למדנו כי התורה  
חסה על ממונם של ישראל, שכן כלים כמו כלי חרס לא ניתן לטהר אח"כ ]מסכת נגעים יב,ה[.  

ונו של האדם תהיה  לכן הנחה המאירי )חולין מט ע"ב ( את רבני ישראל שהחמלה על ממ
 להימנע מהחלטה שעלולה לגרום נזק ממוני לזולת.  יש כלומר,  .שיקול בפסיקת ההלכה

 .ש.. לפני מילת קישור נוספת המתאימה לתוכן הפסוק היא:
 

 מה הקשר?
ראיית הנגע ע"י הכהן,   בטרםהרש"ר הירש אומר, כי הדרישה להוציא את הכלים מהבית 

הרי אם הכלים נדבקו   .לשם בריאות למניעת הידבקותמלמדת אותנו שאין כאן תקנה 
במחלה, יש להשאירם בבית ולא להוציאם החוצה. לדברי הרמב"ם הצרעת בבתים אינו  

  - אם חזר בו .אלא אזהרה: "שהמספר לשון הרע משתנות קירות ביתו ,ממנהגו של עולם
 ב יעקובסון(הר/יטהר הבית" . מכאן חשיבות שמירת הלשון. )מעובד מתוך בינה במקרא

 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 מצורע-תזריע – 26 –גשר לקשר 

 דיומאענייני 

 מיצב" כיתה ה'
יום  להעברת המיצ"ב הפנימי הוא  המועד המומלץ ביום רביעי נערך המיצ"ב החיצוני בעברית.

 .16.5שלישי, כ' באייר, 

 "הצעה לספר"אירועי 
כרו של אורי אורבך  זלבבתי הספר,  אנו ממשיכים במסורת של קיום אירועי "הצעה לספר"

ימו אירועים בכל  בשנה שעברה התקיבמהלך חודש הקריאה ושבוע הספר. ז"ל. האירועים יהיו 
בתי  ך הרצ"ב. מבמס -אודות אופי האירוע  פרטיםיוצאת דופן. המחוזות והם הצליחו בצורה 

   טופס המקוון.הח"כ מוזמנים למלא את ספר המעוניינים לקיים אירוע ולארח 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 קורסי קיץ
לחיזוק   הזקוקים ,'דהשנה אנו מזמינים בתי ספר לקיים קורס קיץ לתלמידים בוגרי כיתות 

לעברית, במהלך חמישה  שעות ע"י מורה  24מיומנויות השפה. הקורסים ניתנים בהיקף של 
לקיום הקורסים במסמך   בתבחיניםיקבע ע"י בית הספר. נא עיינו יהמועד ש "יפימים ברצף, ע

אינה מהווה אישור לקיום הקורס.  בטופס המקוון. שימו לב, ההרשמה צ"ב. ההרשמה הר
 ן.ושלח לבתי הספר הנבחרים בתחילת חודש סיויהודעה על אישור קיום הקורס ת

 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ


