
 

כזי בפרשה הוא חטא המרגלים  האירוע המר .ת שלח עוסקת במספר נושאים ומצוותפרש
 זכו להיכנס לארץ. על כלב אומר הקב"ה:   ,אשר לא חטאו ,יהושע וכלב ם.ועונש

 

י ָכֵלב " ּמֹו ַוְיַמֵלא ַאֲחָרי ֵעֶקבְוַעְבדִּ יו ֶאל ָהְיָתה רּוַח ַאֶחֶרת עִּ יֹאתִּ ָבא ָשָּמה ְוַזְרעֹו   ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַוֲהבִּ
ֶשנָ   כ"ד(, "ד, י)במדבר "היֹורִּ

 

 ֵעֶקב – מילת הקישור
 

 משמעות מילת הקישור
מסבירה את הסיבה שכלב לא נענש   . היאשייכת לקבוצת מילות הסיבה עקבמילת הקישור 

רש"י מסביר: רמז לשתי רוחות, אחת בפה ואחת   .מו"יתה רוח אחרת עי"הכי בחטא המרגלים 
ח להשתיקם מדברי  ובלבו אמר את האמת, על כן היה בו כו למרגלים אמר אני עמכם .בלב

שהיו סבורים שיאמר כמותם ונתנו לו רשות לומר את   - הדיבה על א"י, שנאמר "ויהס כלב"
 דברו.  

 ועוד. ., יען כי, משום ש..ו... מילות קישור נוספות המתאימות לתוכן הפסוק הן: כי, הואיל
 

 מה הקשר?  
ין שואב כלב את ה"רוח האחרת" ? מכוחה של זכות האבות. כלב חשש שילכד בעצתם הרעה  מני

ולבקש רחמים. המנהג להשתטח  הלך לבדו לחברון, להשתטח על קברי האבות  של המרגלים.
סעיף תקפ"א "..מקום מנוחת הצדיקים הוא   ,על קברי הצדיקים מופיע בהלכות ראש השנה

   ".מקום קדוש וטהור והתפילה מקובלת ביותר
 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 שלח - 33 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 ספרי לימוד מאושרים בעברית
העברית בבתי הספר היסודיים. רשימת הספרים לחמ"ד   תלהורא רשימת הספרים עודכנה

מיותר לציין שאין להשתמש בספרים שאינם   הספרים לחינוך הממלכתי. לרשימתנמצאת מתחת 
 של ספרי קריאה לבית הספר היסודי. רשימהנמצאים ברשימה. בנוסף, פורסמה 

      חתשע" –מבחני מיצ"ב בעברית 
 שנת תשע"ח:רית בכיתות ה' בבפורסמו התאריכים של המיצ"ב בע

    חט' באייר תשע" 2018באפריל  24יום שלישי,  -( 1)אשכול מיצ"ב חיצוני 
 כ"ה באייר תשע"ח,2018במאי  10יום חמישי,  - (2+3)אשכולות  מיצ"ב פנימי

במקום  אם לכיתות ב' בעברית -החל משנת הלימודים התשע"ז נשלח לבתי הספר מבדק בשפת
                                                                                       .יהמיצ"ב הפנימ

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 קורסי קיץ לבוגרי כיתות ד'
ענות לכל  יברצוננו להבהיר שבתי ספר רבים ביקשו לקיים קורסי קיץ. לצערנו לא יכולנו לה

 קיבלו הודעה על כך מהמנחה המחוזית., אושרה בקשתםהפניות. כל בתי הספר ש

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ
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