
 . פרשת נשא עוסקת בכמה נושאים יסודיים בחיי האדם היהודי  ובנושא הנזירות
 

ר ֶאל“ בֵּ ל-דַּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ֶהם, בְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ִלאִכי , ִאָשה-ִאיׁש אֹו  :וְּ דֹּר ֶנֶדר ָנִזיר יַּפְּ ִזיר--ִלנְּ הַּ , לְּ
יהָוה  ('ב', ו, במדבר) "לַּ

ִלא – המילה    יפְּ
 

 מילה אחת ומשמעויות שונות 
 (י"רש" )יתרחק מן היין לשם שמיים"הנזיר . ירחיק, יבדיל להפריש –מלשון 
 (אבן עזרא" )רוב העולם הולכים אחר תאוותם"הנזיר עושה דבר פלא כי  – פלא  -מלשון 
נזיר יכול להיות רק אדם מעל גיל שלוש עשרה היודע להבין את .  להבחין, להפלות  -מלשון

 (י מסכת ערכין"רש)משמעות נדר הנזירות 
 

מתענוגי העולם  ללא הפרעות'  לעבוד את ה נזירות היא נדר שבו אדם קובע לו איסורים כדי
אך אינה שוללת זאת למי שחפץ בכך ובלבד שיהיה שלם , ההלכה איננה מעודדת נזירות. הזה

 .'בעבודת ה

 

                                                                                                    המילה בעברית של ימינו 
, מרשים, נהדר. 2" ך"הוא הפליא אותנו בבקיאותו בחידון התנ", גרם לתדהמה. 1 – הפליא

 ".הוא הפליא לעשות בקליעה במשחק הכדורסל"

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

                  הצעה לספר                                                                                                                    
של “ הצעות לספר”רכזות ומדריכות כבר התחילו לפרסם 

קוד שליחה )“ הצעה לספר”תלמידים באתר האינטרנט 
1221                                                                                                .)
ניתן , מעבר לכתיבה ופרסום המלצה על ספר, לב-שימו

להפעיל ילדים בקריאה של המלצות על ספרים ולהציע להם 
מופיעות שלוש אפשרויות , “הצעה לספר“מתחת ל. להגיב

.                                             “יש לי מה לומר”תגובה ב
 .ולהכנה לחופש“ שבוע הספר“הפעילות מתאימה במיוחד ל

 תאריך ידיעון

 נשא-13-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

 כנס מנהיגי חינוך
 מושב החינוך הלשוני

מתרגשים להזמינכם לכנס 
' ד בל"מנהיגי חינוך של החמ

 -בקישורמהרו להירשם ! סיוון
מצויינות ויצירתיות ”מושב 

הכנו . “ד“בחינוך הלשוני בחמ
עבורכם תכנית מגוונת 

לפירוט תכנית המושב . ומרתקת
.                                             כאןנא ללחוץ , החינוך הלשוני

פסיכופדגוגיה                                       -באופן יסודי
מצורף העלון החודשי של האגף 

הנושא המרכזי . לחינוך יסודי
 . הפעם הוא פסיכופדגוגיה

ספרי לימוד בעברית                                                                      
מספר הבהרות בנושא בחירת ספרי לימוד בעברית לשנת 

:                            ל“בחוזר מנככפי שפורסם , ז“תשע
ביוני  11רשימת ספרים מאושרים מעודכנת תתפרסם ב

יש לבחור ספר אחד בלבד לכל שכבת גיל מבין . 2111
הספרים כוללים מגוון . רשימת הספרים המאושרים

נושאים לשוניים ופעילויות , יצירות ספרות,  טקסטים
 . פ ועוד“הבעה בע, כתיבה, לקידום הבנת הנקרא

http://ivrit.hemed.org.il/%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A4%D7%A8/
https://www.makom-tour.co.il/hemed6/mahoz.php?id=7
https://tackk.com/ybxc4y
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-3/HoraotKeva/H-2016-9-1-6-3-3.htm


 


