
 

   שלח לך ת פרש
באומרם שהארץ , הם שבים מארץ ישראל וזורעים ייאוש בעם. פרשת שלח לך עוסקת בעיקרה בחטאם של המרגלים

 ."ארץ אוכלת יושביה"
 

ָרֵאל-ֶאל, ֲאֶשר ָתרּו אָֹּתּה, ַויִֹּציאּו ִדַבת ָהָאֶרץ" לב ֵני ִישְּ נּו ָבּה ָלתּו  :ֵלאמֹּר, בְּ ֶביָה , ר אָֹּתּהָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַברְּ ֶאֶרץ אֶֹּכֶלת יֹושְּ
ָכל, ִהוא תֹוָכּה-ָהָעם ֲאֶשר-וְּ י ִמּדֹות, ָרִאינּו בְּ ָשם ָרִאינּו לג  ַאְנשֵׁ ֵני ֲעָנק-ֶאת, וְּ ִפיִלים בְּ ִפִלים-ִמן--ַהנְּ ֵעיֵנינּו ַכֲחָגִבים; ַהנְּ ִהי בְּ , ַונְּ

ֵעיֵניֶהם ֵכן ָהִיינּו בְּ   (לג-ג לב"יבמדבר " )וְּ
 

  אנשי מידות-הביטוי
 

  ב"לפסוק  ,ג"יפרק  במדברספר  -מקור הביטוי

 ".גדולים וגבוהים"י מפרש שאנשי מידות הם "רש -הביטוי בהקשר לפרשה

? אנשים גדולים וגבוהים, כיצד יש בא אנשי מידות, אם הארץ אוכלת יושביה: ן מתייחס לסתירה העולה בפסוק"הרמב
רק יהיו אנשיה דלים ונפוחים , רעים והארץ משכלת לא תגדל אנשי מדותארץ כשהיא רעה והמים דלים ו: "ובלשונו

 ".שפלי קומה חסרי הכוח

ומימיה ופירותיה , הארץ ההיא חזקת האוויר כבדת הטבע:"הוא ממשיך ומסביר שדיבת המרגלים היתה בכך שאמרו ש
לי כוח החזקים בטבעם אשר הם הענקים ואנשי מדות שהם בע"רק . כך שאנשים בינוניים לא ישרדו בה" עבים וכבדים

 ."ולכן תגדל אנשים גדולים מאד ותמית שאר בני אדם כולם, עצומים בגובהם וקומתם

אור אדם יענק וגם לת, קומה-אור אדם גבהילת" איש מידות"ימינו משתמשים בביטוי ב - הביטוי בשפה העברית
 .ר אברהם שהוא איש מידותלראשות העיר נבח :לדוגמא. אדם בעל תכונות טובות,מצוין במידותיו

 :ולענייני דיומא

כתיבת ב תיעוד פעילויות "רצ. בהובלת המנחה המחוזית נורית נעים, הפעם נתארח במחוז חיפה-גשר למחוז .1

. ימימה סעדי: רכזת עברית. אביבה חזיזה: ס"מנהלת ביה .בפרדס חנה, "נווה מיכאל"ס "סיפורים מבי
 .גילה חדד: רכזת. ם בחיפה"ס רמב"תיעוד פעילות חודש הקריאה ושבוע הספר מביו .גבי אמסלם: מפקח
  .גבי אמסלם: מפקח. מאיר יושעי: מנהל

במסגרת בתי ( ד"המתאימים לחמ)ב קובץ ובו הצעות לפעילות עם ספרים "רצ -תי הספר של החופש הגדולב .2
 .דריכה דבורה פרידמןשהכינה המ, הספר של החופש הגדול

. הגביע הנודד הגיע לתחנה אחרונה לשנה זו... עוד סימן ששנת הלימודים מסתיימת -חודש סיוון-גביע נודד .3
                                         :                                                                                                                            ישר כוח לבתי הספר שזכו בגביע הנודד בחודש סיוון

: מדריכה. גיטי אייזן, מרשה גלבר: ספרניות. שמעון בן עמרם: מנהל. בית שמש, "אורות בנים"-ירושלים
                      .                                                                                                                            ורד ליבי: מפקחת. מרינה דניאל

. זכריה נגר: חמפק. שרה ברוך: מדריכה. פנינה אבדר: רכזת. דורית דגן: מנהלת. אליכין, "ם"רמב"-מרכז
                                                     .  מיכאל בונן: מפקח. מלכה קדוש: רכזת. מיכל דמרי: מנהלת. צפת, "ב"ביר" -צפון

                      .  עליזה לוי: מפקחת. מרגלית אשטמקר: רכזת. מזיה גנהשוולי: מנהלת. באר שבע, "מוריה" -דרום
                                                               . גבי אמסלם: מפקח. גילה חדד: רכזת. מאיר יושעי: מנהל. חיפה, "ם"מבר"-חיפה

 .שרית ברונר: מפקחת.דינה הנדלר: מדריכה. מירי לוי: רכזת. ראובן יצחק: מנהל. "הראל רמות"-י"מנח
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