
 

  קותי בחת פרש
לתת סכום של אדם שנדר נדר  קובץ הלכות בעניין הערכה כספית מובא'  ח –' ז פסוקים א"קותי פרק כת בחבפרש

 אבן עזרא. הערךמלוא את לשלם דובר על נודר עשיר שביכולתו מ, ז-בפסוקים א. של פלוני" ערך"מסוים שהוא 
' בפסוק ח ."או ערך בהמה, או ערך בני, אפדה נפשי כדי ערכי, אם השם יעשה לי כך, הטעם שידור נדר לאמר:"אומר
                                                                                                       :בותו הכספיתייחשלא יכול לעמוד בהת( מך)ר בעני מדוב

יג יַּדר ְוִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרֶכָך ְוֶהֱעִמידֹו ִלְפֵני ַהכֵֹּהן ְוֶהֱעִריְך אֹּתֹו ַהכֵֹּהן ַעל ִפי ֲאֶש " שִּׂ  ( 'ח ,ז"ויקרא כ) "ַהנֵֹּדר ַיֲעִריֶכנּו ַהכֵֹּהן תַּ

  הישג יד-הביטוי
 

 ' חפסוק  ז"כספר ויקרא פרק  -מקור הביטוי

                                                                                                                                    :י מפרש"רש -הביטוי בהקשר לפרשה
                                                                                                         שאין ידו משגת ליתן הערך הזה :אם מך הוא

                                                                                                                     לנערך לפני הכהן ויעריכנו לפי השגת ידו של מעריך :והעמידו
, אם היה חמר, מטה כר וכסת וכלי אומנות( למחייתו)לפי מה שיש לו יסדרנו וישאיר לו כדי חייו  :על פי אשר תשיג
 משאיר לו חמורו

אך כמידת יכולתו לתת ביטוי להתחייבותו הכספית רגישות רבה למצבו של העני כך שנמצאת דרך  נראה כי בתורה יש
 .ופרנסתולהמשיך את חייו תוך מתן אפשרות 

גיה   -הביטוי בשפה העברית  .                                     ַמה ֶשָידֹו ֶשל ָאָדם ַמֶשֶגת=  ָיד-שֵּׂ

ה  ָצחֹון ְבִמְשַחק ָהַאִליפּות ָהָיה ַהנִ  :לדוגמא גיבְּ    (נעמן אופיר ,ניבונכון( ַאְך ַרְשָלנּות ַהשֹוֵער ִהְרִחיָקה אֹותֹו, ָיד-שֵּׂ

 :ולענייני דיומא

מצגת המתעדת תהליך ב "רצ. סיגל שאקימובילה ותו ארחים במחוז מרכז אנו מתהשבוע אנח -"גשר למחוז" .1
קרן )תכנית לחדשנות השל במסגרת תחרות כתיבה צ "בראשל" סיני" ס"יבב של תחרות כתיבה כיתתית

רכזת , דורית וינברגר: תמורה מאמנ, ענת דהן: ס"מנהלת בי". מרוץ הצבי"עקרונות מבוססת על ה (מוריה
' ב-'רכזת א ,שבע בר לב :'למורות כיתה אמתנה מיוחדת .. ובנוסף .גילה מסד: מפקחת, רחל זבדי: שפה
נצבעים בגיליון זה  . משודרג למיפוי מבדק הקריאה והכתיבה  Excelהכינה גליון , ביד בנימין" ברויאר"ס "בבי

באיתור  תסייע ,צביעת המיפוי (. בביצוע לא תקיןאדום , ביצוע תקיןבירוק ) בהתאמה לסטנדרטיםהתאים 
יישר כח  .הן ברמה הקבוצתית והן ברמה הפרטנית, נקודות לחיזוק ושימור הן ברמה הכיתתית, זקנקודות חו

   .על היוזמה ועל השיתוף

ביולי יתקיים כנס מנהיגי חינוך בבנייני האומה בהשתתפות  2, בתמוז' ד, ביום רביעי –"נהיגי חינוךמ"כנס  .2
. אחד מהמושבים ייוחד להצגת תוכניות ויוזמות מיוחדות של בתי ספר. כל רכזות השפה והמדריכות

 . המעוניינים להציג מוזמנים לפנות למנחות המחוזיות
ת גולני "מתשפיתחה מרים נוימן ' ו-'לכיתות הב יחידת הוראה על מגילת רות "רצ-יחידת הוראה למגילת רות .3

 .אביה ממן' מצורף דף עבודה שהכין הר. ברמת הגולן
השתתף במפגש מקוון למוזמנים אתם בנושא ת "במסגרת הפעילות של מכון מופ-וונה תחילהקעברית ב .4

יום  :מועד המפגש. ורדית רינגוולד' פרופ :מרצה. להוראת עברית כשפה שנייה' גישת המיומנויות' :בנושא
 .מצריכה הרשמה מראשאך  ,אינה כרוכה בתשלום ההשתתפות במפגש. במאי  22, ד"ח באייר תשע"כ, רביעי

 .כאן לחצו ,הרשמהל
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 ,שלכן                                                                               
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