
 

  קראוית פרש

מתוך הפרשיות שעוסקות . קורבן חטאתושלמים , מנחה, עולה: ת לסוגיהםמונה את דיני הקורבנופרשת ויקרא 
כל קרבנות בהמה שיקריב   -ביניהם הדין  נלמדים גם דינים כלליים לכל עבודת הקורבנות, בקורבנות מסוימים

                                                                                                                .עליהם ידיו סומך -בין חובה בין נדבה, היחיד
ל עַ , ְוָסַמְך ָידֹו .ִלְפֵני ְיהָוה, ִלְרצֹנֹו, ַיְקִריב אֹתֹו, ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ֶאל; ָזָכר ָתִמים ַיְקִריֶבּנּו, ַהָבָקר-עָֹלה ָקְרָבנֹו ִמן-ִאם"

  ('ד-'ויקרא א ג) ."ְלַכֵפר ָעָליו, ְוִנְרָצה לֹו; רֹאׁש ָהעָֹלה
 

  סמך ידו-הביטוי
   ' פסוק ד' ספר ויקרא פרק א -מקור הביטוי

                                                                                            .ההסמיכה היא חלק מתהליך הכפר -הביטוי בהקשר לפרשה
להורות שהוא כאילו סילק מעליו אותן העוונות והעתיק , ולזאת הסיבה היתה הסמיכה"(: ד-ויקרא א) ג"הרלב כותב כך

אדם שאינו יודע שהתכפרו לו ... "כדי שיתיישב בלבו שכבר נתכפרו לו אותם החטאים ,חיים ההוא-אותם על ראש הבעל
הידיעה שנמחלו לו עונותיו . 'לזכות לאור פני ה שאבדו סיכויושלדעתו יון יוסיף לחטוא כ; ות תשובהוחי ללא תק ,עונותיו

 על קרבנות להקריב ווינוטנצ ,כדי שלא יאמר אחטא ואשוב  .מזרז לתיקון מעשיו של האדם בעתידמשמשת כגורם מסייע ו
                                                                                                                  .הפנימית לתשובה חיצוני ביטוי שיהיה מנת

                                                                                                  (.הרב כרמיאל כהן /העולה ראש על ידו וסמך מתוך מעובד)
על התלמידים שלא יעתיקו  סמך ידוהמורה : וגמאלד . בטח ,שם את מבטחו, נתן אמון-סמך ידו -הביטוי בשפה העברית

                                                                                                                                                                                            .במבחן
                                                                                               . יפה את כוחו של פלוני, י בתפקידואישר את פלונ  -על פלוני סמך ידו
 (.שושן-מילון אבן) "נתן את הסכמתו לדבר: על דבר סמך ידו

 :ולענייני דיומא

ישר כוח לבתי הספר . הפעם לא נארח מחוז יחיד אלא את כלל הזוכים במחוזות בגביע הנודד -גביע נודד .1
:                                                                           המצטיינים בפעילות לעידוד הקריאה בדגש על שיתוף ההורים

: מפקח. דגנית לוי: מדריכה. אבלין דרו: ספרנית. סימה ארביב: רכזת. רחל שמיר: מנהלת, "נתיב הושעיה"-וןצפ
                              .                                                                                                                            מיכאל בונן

.                        ורד ליבי: מפקחת. טובי זאבי: שם הרכזת והמדריכה. ירון גיאת: מנהל". בית אל בנים"-ירושלים
            . אלי לוי: מפקח. דבורה בראון: מנהלת. שרונה שטווי: רכזת. בני ברק, "משואת מוהליבר"-תל אביב

אפרת : מדריכה. מירב מזוז: ספרנית. ריקי חרדים: רכזת. בניטהאורלי : מנהלת. ירושלים, "פסגת דוד"-י"מנח
                   .                                                                                                                            ישי לוי: מפקח. ארביב
. גילה מסד: מפקחת. נאוה חדד: מדריכה. בת חן פרנקל: רכזת. סיגילה ערו: מנהלת. רמלה, "אריאל"-מרכז
                                                                                                                                                                     .רון פכטר: מפקח. עטרה כהן: מדריכה. ימימה עבדי: רכזת. שושי אטיאס: מנהלת. פרדס חנה, "שילה"-חיפה
 .פיקאר מיכאל: מפקח. רחל אסולין: מדריכה. גילה חדד: רכזת. אריק אזולאי: מנהל. שדרות, "ה"הרוא"-דרום

הלומדת בהשתלמות " מעלה מכמש"ס "טובה מהדי מבימורה הב מכתב מרגש מ"רצ -"קולות מהשטח" .2
 .דוגמא נהדרת ללמידה משמעותית .תלמידותיה עם בן של ניצולת שואה ובת שלתכת בעקבות" עופרים"

 .במרץ  בירושלים 22', ב אדר ב"כ, ה ביום שני"שיתקיים בעז, עופרים"ב הזמנה לכנס "רצ-"עופרים"כנס  .3

משאל ? וכותרת( את האויב) כיתר, כתרומה הקשר בין ? ממוָלאאו  ממוֵלאמאפה  –אוזן המן -רטן לפוריםס .4
לסרטון נא ללחוץ . ח"מט, ירעם נתניהו -מפתח ומראיין , כותב. רחוב קורע מצחוק בנושא פורים והשפה העברית

  .כאןנא ללחוץ ( ב"חט)לדף פעילות דיגטלי . כאן

 ,שבת שלום

 ,שלכן
 

  יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 

 

 ד"בס

http://www.kipa.co.il/jew/pash/58/1176.html
https://www.youtube.com/watch?v=-zgYf3BuGAk&feature=c4-overview&list=UUl_NiHQwP-X1D0JXGIaLp_Q
https://www.youtube.com/watch?v=-zgYf3BuGAk&feature=c4-overview&list=UUl_NiHQwP-X1D0JXGIaLp_Q
http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2Fapi%2Fmanifests%2Fitem%2Fhe%2F55153a86-0f74-41ff-97a8-08d60d285630%2Fhttp://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2Fapi%2Fmanifests%2Fitem%2Fhe%2F55153a86-0f74-41ff-97a8-08d60
mailto:yaelna@education.gov.il

