
 

אהרון מתנסה בהקרבת   .המשכןאת טקס חנוכת  הפרשה מתארת שבעת ימי המילואיםלאחר 
 ביניהם מנחת הכהן:   ,רבנותק

 

ֶמָנה, ַוַיְקֵטר ַעל ֶאת ַוַיְקֵרב" ְנָחה, ַוְיַמֵלא ַכּפֹו מִּ ְזֵבחַ  ַהמִּ ְלַבד ַהמִּ  )ויקרא, ט', י"ז(." .ֹעַלת ַהֹבֶקר מִּ
 

ְלַבד - מילת הקישור  מִּ
 

 משמעות מילת הקישור
היא מבהירה כי למרות גודל   .שייכת לקבוצת מילות ההפחתה וההכללה מלבדמילת הקישור 

"הוצרך הכתוב  מעמד חנוכת המשכן, חל איסור להפחית את קרבן התמיד. כדברי הרמב"ן: 
מילות קישור   " .להזכיר זה בכאן, ללמד שאין עולת העם פוטרת עולת התמיד ולא קודמת לה

 ...את נוספות המתאימות לתוכן הפסוק הן:  למעט, להוציא
 

 מה הקשר?
ה?  סוק שכולל בתוכו את כל התורה כולמהו הפ :קיים דיוןמת .)בתלמוד )ירושלמי נדרים ט, ד

רבן התמיד(. עמד רבי פלוני על רגליו  : 'ואת הכבש האחד תעשה בבוקר' )קשמעון בן פזי אומר
הוא התדיר   .מסמל את היסוד והבסיס לכל המצוותקרבן התמיד  זי".פהלכה כבן : "ואמר

"תמיד" מגלמת   בוקר ובין הערביים . מילת המפתח מקריבים אותו ב .שבין קרבנות הציבור
את החיבור התמידי בין ישראל לקב"ה. מקרבן התמיד אנו למדים על העדיפות שיש להתמדה  

עובד מתוך פרופ'  מ) .כל מצב, יום אחר יוםתן מקיימים באושולקביעות במצוות שגרתיות 
 (.אילן-וניברסיטת ברא/רקבעמיצור 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 מיניש - 25 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 יחידת הוראה - המסע לארץ ישראל מאת חיים אידיסיס
שכתב חיים אידיסיס.   "המסע לארץ ישראליום העצמאות מומלץ ללמד את השיר " לקראת

מקודש  המהווה מרכז רוחני , ישראל ולירושלים -השיר מביע את כיסופי העולים להגיע לארץ
ד"ר  שכתבה  ביחידת הוראהרעיונות דידקטיים מפורטים   .תוומושא כמיהה במשך דורי דור

 .פרץ-סמדר פלק

 מושב החינוך הלשוני - כנס מנהיגי חינוך
יתקיים כנס מנהיגי חינוך בבנייני האומה   2017ביולי  10ביום שני, ט"ז בתמוז תשע"ז, 

מושב מיוחד לרכזי העברית בבתי הספר היסודיים בחמ"ד. נושא הכנס   . בכנס יהיהבירושלים
גשים על טכנולוגיה  מוזמנים לשלוח סיפורים מרהוא חינוך, טכנולוגיה וחדשנות. אתם 

 .קישור הזהוחדשנות בחמ"ד ל 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 קורס מקוון - סיירת הצעה לספר
נותרו מספר מקומות בודדים להצטרפות לקורס  

 .המקוון החדשני. פרטים ברצ"ב

 יחידת הוראה - יאנוש קורצ'אק - האיש שידע לאהוב ילדים
  לאהוב שידע האיש" הספר "יעפ אק'קורצ יאנוש הדגול המחנך של לדמותו הוראה דגם

,  אק'קורצ יאנוש של חניכו, בלפר יצחק והצייר הכותב של ילדותו את מתאר הספר. "ילדים
  לאשר חיה עדות מביא שהוא ,בכך הספר של חשיבותו. השנייה העולם מלחמת שלפני בשנים

  על מלמדת זו עדות. ילד של מבטו מנקודת, המלחמה שלפני בתקופה היתומים בבית התרחש
  מהם אלו של עתידם בבניית הרב וחלקו מהילדים אחד כל על אק'קורצ של הרבה השפעתו

 .השואה את ששרדו
 

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/masa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/masa.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfun_drxakk-RO2rvNc0Vc3hUBzDhaq5NtNluhmsDBYw6SyfQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfun_drxakk-RO2rvNc0Vc3hUBzDhaq5NtNluhmsDBYw6SyfQ/viewform
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Chinuch_Leshoni/YezirutSafrutLhorhaa/korchak.htm

