
במותם של שני בני אהרון ובדיני , פרשת שמיני עוסקת באירועי היום השמיני יום חנוכת המשכן
 : על העופות האסורים נאמר. המאכלות האסורים

ְקצּו ִמן-ְוֶאת" ֲחִסיָדה, ְוֵאת ... לֹא ֵיָאְכלּו ֶשֶקץ ֵהם, ָהעֹוף-ֵאֶלה ְתשַׁ -ְוֶאת; ְלִמיָנּה, ָהֲאָנָפה, הַׁ
ת ּדּוִכיפַׁ ֵלף-ְוֶאת, הַׁ  ('כ –ג "י, א"י, ויקרא)" ָהֲעטַׁ

 ֲחִסיָדה – המילה
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

 (ג"י, ט"מצודת דוד על איוב ל)נושאת חן בעיני רואיה , יפה - חסודהמלשון . 1
 (י"רש)שעושה חסד עם חברותיה במזונות  - חסדמלשון . 2
 

אבל עם , מפני שהיא עושה חסד רק עם חברותיה? מדוע החסידה שעושה חסד איננה כשרה
ללמדנו שיש לעשות חסד עם כל אדם הזקוק . אינה עושה חסד, חסידות שאינן קשורות ללהקתה

 .(מ"חידושי הרי)לעזרה 

                                                                                                                          המילה בעברית של ימינו  
 .חסידה -נקבה חסיד

 .הרבנית קפאח היא דמות מופת לאשת חסד: לדוגמא. עושה חסדים, צדיקה, יישרת דרך. 1 
 .ס היא חסידה גדולה של פעילות ערכית"מנהלת ביה: לדוגמא .תומכת,מעריצה, אוהדת. 2 

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

 הספריה הלאומית                   -לקראת פסח

ניתן  הספריה הלאומיתבאתר  
, למצוא אוסף עשיר של הגדות

מפות ומסמכים בצירוף , פיוטים
. הצעות למורים להעשרת הלמידה

שילוב הפריטים יכול לסייע 
בהעשרת ההוראה לקראת פסח תוך 

 .ד“מתן דגש על ערכי החמ

 תאריך ידיעון

 שמיני-52-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ‘יחידת הוראה מתוקשבת לכיתות ד-פסטיבלים בעולם

 שאינם מנוייםלבתי ספר : היחידה עלתה בשתי גרסאות
. ח“לאופק של מט המנוייםח ולבתי ספר “באופק של מט

ניתן להיכנס ליחידה עם סיסמה בלבד ויש , במקרה זה
התלמידים , החל מרגע הבחירה. לשייך אותה לתלמידים

הם עובדים . חוקרים רק את פסטיבל אותו הם בחרו 
ומתאפשרת שמירה " שלהם"במסלול הפסטיבל 

  .והשוואה בתום התהליך

 “                        סופר נולד”תחרות -למורים
הסתדרות המורים מזמינה אתכם לקחת חלק 

עכשיו יש . לכתיבת ספר ילדים “ופר נולדס" בתחרות
. לכם הזדמנות להוציא לאור את סיפור הילדים שלכם

או סיפור שעומד על קצה העט , סיפור שכתבתם למגירה
 .כאןלפרטים נא ללחוץ . ועוד לא נכתב( או מקלדת)

 משאל רחוב לפסח                  

?  מאיזו שפה שאלנו את אפיקומן
ֶהכביד את / האם פרעה ִהכביד

   ?לשון שבח או גנאי -לקלס  ?לבו
 . משעשע לפסח משאל רחוב

. ולמוריהם“ מרוץ הצבי“ברכות לזוכים בשלב הארצי ב
 !בואו בשמחה. הכנס ברביעי הקרוב בירושלים

http://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/Education/New/pesach/Pages/default.aspx?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%9F%20%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A%20%D7%A4%D7%A1%D7%97%20%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/c016c14e-e9ac-4b60-a276-0a8903165813/#?page=content-5
http://mybag.ebag.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=/api/manifests/item/he/7e003f37-c501-4f48-8011-882e0129ec5b/#?page=content-6
http://www.ofir.org.il/SiteFiles/1/10350/96969.asp
https://www.youtube.com/watch?v=I3lLUJATnco



