
  .והדרך להיטהר מנגע זה סימניו, בדיני טומאה וטהרה בעיקר בנגע הצרעת פרשת תזריע עוסקת

ל" ַגע ּבֹו-כָּ ר ַהנֶׁ א, ְיֵמי ֲאשֶׁ ֵמא הּוא--ִיְטמָּ ד ּבָּ  :טָּ בֹו, ֵיֵשבדָּ ה מֹושָּ  (ו"מ, ג"י, ויקרא)" ִמחּוץ ַלַמֲחנֶׁ
 

ד - המילה דָּ   ּבָּ
 

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
 (.י"רש" )לא יהיו שאר טמאים יושבים עמו"חולה הצרעת יבודד מהחברה ואפילו  – מבודדמלשון . 1
דברי )החולה בצרעת הפריד בין איש לרעהו ובין איש לאשתו בדברו לשון הרע , הפריד – הבדילמלשון . 2

 (.י"רבותינו בפירוש רש
מהחפץ חיים למדנו . הוא המוציא שם רע  והטיפול בו כולל גם את בידודו החברתי  מצורע: ל"דרשו חז

ה ולכן יש להימנע משימוש בו לדבר עבירה כנאמר "יקרה שהעניק לנו הקב שכוח הדיבור הינו מתנה
ים: "במשלי  (. א"כ ,ח"משלי י" )ָלׁשֹון-ְבַיד, ָמֶות ְוַחיִּ

                המילה בעברית של ימינו                                                                                                        
  עוצר זיתים בבית הבד להוציא מהן שמן. 2. מתרחק מהחברה, נבדל ונפרד מזולתו . 1: בדד

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

                     הגביע הנודד                                                                                                                  
.                                                                                                          כאןלצפייה בתיעוד נא ללחוץ . ישר כוח לבתי הספר הנבחרים, הגביעים במחוזות ממשיכים לנדוד

. מגי אברהם: רכזת. וליה משיח'ג: מפקחת. אסתר אשכנזי: מנהלת. חוף הכרמל, "ניר עציון: "חיפה
 .רחל ארביב: מדריכה

: מדריכה.קרן נעים: רכזת. דוד סעדיה: מפקח. אילנה רוזן: מנהלת. מודיעין, "דרכי יהודה: "ירושלים
 .חגית אוחנה

-עפרה בן: רכזת. אסתר קיזלשטיין: מפקחת. שמעון ידגר: מנהל. ירושלים, "ד עיר גנים"חב: "י"מנח
 .איריס פורת: מדריכה. עזרא
פנינה : מדריכה. צופיה משה: רכזת. מיכאל בונן: מפקח. בני בוסקילה: מנהל. עכו, "נועם הרצוג:"צפון

 .ברדוגו
: מדריכה. רחל עידן: רכזת. דרורית כהן: מפקחת. תומר רבי: מנהל. תל אביב, "דיזנגוף: "תל אביב

 .צילי מלכה
רחל : מדריכה. אילנית פרץ: רכזת. עליזה לוי: מפקחת. מיטל פרץ: מנהלת. מיתר, "חמדת: "דרום

 .אסולין
: מדריכה. שמרית נסים: רכזת. מפקחת אורלי ביטון. מלכה ביטון: מנהלת. אלעד, "נועם בנות: "מרכז

                                                                                                                    .מיכל אלטלף

 תאריך ידיעון

תזריע -62-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

                                                                יחידת הוראה -“והגדת לבנך”
  מבחר רעיונות למפגש עם ההגדה של פסחהכוללת  יחידת הוראה

“                                                                               מרוץ הצבי”כנס 
תודה מכל . מרגש ומוצלח במיוחד, ‘היה ברוך ה“ מרוץ הצבי”כנס 
אורית , שרה ברוך: צוות המנחות המחוזיות. לשותפים לעשיה, הלב

אפרת עמיצור ונורית , נטע כהן, מירב אפריאט, איילת כהן, רוזנמן
יצחק מלכה , דני רמתי, יעל שער, זהבה פלד: עופרים”לצוות . נעים

 .“הסופרים הצעירים”מצגת הזוכים באתר . מנחם גראוס-ונורית בן

תואר שני                               -לשוני -חינוך רב
ב מידע על תכנית “רצ

רב לשוניות ”לימודים 
“  כאתגר בעולם משתנה

 . אביב-באוניברסיטת תל

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/PeuilotLayeladim/
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/vehigadeta.pdf
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D/

