
 

  בהרת פרש

 :על שנת היובל נאמר, פרשת בהר כוללת את דיני השמיטה והיובל

נָׁה" ֲחִמִשים שָׁ ם ֵאת ְשנַּת הַּ ְשתֶּ יהָׁ  ּוְקָרֵאֶתם ְדרֹור, ְוִקדַּ ל יְֹשבֶּ ץ ְלכָׁ ָארֶּ ם; בָׁ כֶּ ל ֲאֻחזָׁתֹו, יֹוֵבל ִהוא ִתְהיֶּה לָׁ ם ִאיש אֶּ ְבתֶּ  ְושַּ
ְחתֹו תָׁ  ל ִמְשפַּ  (י, ה”ויקרא כ)'' ֻשבּוְוִאיש אֶּ

  לקרוא דרור-הביטוי
 

 ' יפסוק  ה"כויקרא פרק  -מקור הביטוי

שכאשר יש מילה עם הרבה , כלל בידינוו, יש בלשון הקודש מספר פירושים' דרור'למילה  -הביטוי בהקשר לפרשה
                                                                . ומבארים יחד את משמעותה הפנימית, כולם קשורים זה לזה –פירושים 

שם של  :הפירוש השלישי הואו (ירמיהו) חופש :הואהפירוש השני , (כי תשא). נקי מזיוף: הואהפירוש הראשון 
                                                                                                                                                                           . ציפור

 ?מהו הקשר בין כל שלשת המשמעויות למילה דרור

                      .שכל מי שמכר את אחוזתו ישוב אליה, הדרור שאנו קוראים ביובל יביא לכךנאמר ש, שלנובפרשת 
שהרי , י אומר דבר הפוך מהפסוק"לכאורה רש. 'שהשדות חוזרות לבעליהן -ושבתם איש אל אחוזתו ': י "כותב רש

                                                           ! י אומר שהאחוזה היא זו ששבה אל האיש"ואילו רש, הפסוק אומר שהאיש שב אל אחוזתו
  ?י בשינוי לשונו"מה מתכוון רש

חי חיי ו העובדה שהוא היה משועבד לעסקיםהיא  ויצטרך למכור את אחוזתו, לכך שהאדם יאבד את רכושוהסיבה 
אלא השדה , ל מצבו הקודם שבו השדה היתה בעלת הביתא, לא האדם חוזר אל השדה -כשבא היובל , על כן. זיוף

, נקיאז האדם מרגיש  -כשיש לאדם סדר עדיפות נכון . 'בעל הבית'חוזר למקומו הטבעי כוהוא , חוזרת לאדם
 (אתר ישיבה, יכטמעובד מתוך הרב דוד גולדו). כציפור דרור, חופשי

הספר " :לדוגמא . (מילים ומטבעות לשוןמילון ) הוציא מעבדות לחירות, שיחרר-קרא דרור: הביטוי בשפה העברית
                                                                                                                              . "מעודד את התלמיד לקרוא דרור לדמיון

 .ל"ז מ דרור וינברג"אלעל דמותו של  מלץ-רונית לוינשטיין שכתבההוא שם ספר " וקראתם דרור"

 :ולענייני דיומא ,

בו החלו השנה , המנחה המחוזית, אותו מובילה אלישבע פרידמןהשבוע נחזור למחוז תל אביב  -גשר למחוז .1
שמדריכה סיגל ס "לימודית מבי ותמונות מסביבהב תיאור התהליך "רצ". חקר תפילה"ביוזמה ייחודית 

ס "שושי ליכטנשטט ובי: מפקחת, סוויסהת פרא: רכזת, מירה פרל :מנהלת, בנתניה "נועם": אלגזי
 .מירי שפירא: מפקחת, רכזת אושרת דעי, יוסי אופנהיימר: מנהל, בת ים, "אורות התורה"ו
 

המרכז את נושא  ,ממחוז מרכז, ב מסמך שהכינה המדריכה נאוה חדד"רצ -משימות הערכה בעברית .2
 .ישר כוח של ארגון הדברים והיוזמה. משימות הערכה בעברית

מדריכות שיצטרפו לצוות כתיבה /רכזות/מורותאנו מחפשים  -ראהור מועמדים לצוות כתיבת יחידות הואית .3
המעוניינים  .(בשכר)של יחידות הוראה בחינוך לשוני ברוח לב לדעת ועל פי עקרונות הלמידה המשמעותית 

: ל"דוא, ר מוישי ויינשטוק"מוזמנים לשלוח קורות חיים ודוגמא ליחידת הוראה שפיתחו לד
moishimimi@gmail.com  

                                                                                                                                  

 ,וםשבת של                                                                           

 ,שלכן                                                                               

 יעל נדלר                                                                            

yaelna@education.gov.il 
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