
 

   קרחת פרש
סופה . פרשת קרח עוסקת בחלקה הראשון במחלוקת ובמריבה של קורח ועדתו היוצאים כנגד הנהגתם של משה ואהרן

 .של הפרשה עוסקת בנושאי תרומות ומעשרות הניתנים לכוהנים וללויים

נֵֹּתיֶכם, ִמכֹּל" ִרימּו, ַמתְּ ל, תָּ הוָּה ֵאת כָּ רּוַמת יְּ ל: תְּ ּבֹו-ִמכָּ ׁשֹו ֶאת ֶחלְּ דְּ תָּ ֲאֵלֶהם ל. ִמֶמּנּו ִמקְּ ָאַמרְּ ֶכם:  וְּ ּבֹו ֶאת ַּבֲהִרימְּ , ֶחלְּ
ִוִים , ִמֶמּנּו ַׁשב ַללְּ ֶנחְּ ְתבּוַאת ָיֶקב  ,וְּ ְתבּוַאת גֶֹּרן ְוכִּ  (ל -ט"ח כ"במדבר  י).כִּ

 
 מן הגורן ומן היקב-הביטוי

 
   ' לפסוק  ,ח"יפרק  במדבר -מקור הביטוי

 (:א"בבלי ביצה יג ע) הוא מהתלמוד בהקשר לפסוק קור הישיר של הביטויהמ
 .    "כך תרומת מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב, מן הגורן ומן היקבכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת אלא "

                                                                                                                                                                                   
: שנאמר, אין מעשרין אלא מן המובחר" :ם"קובע הרמב (ג"י ,'פרק א)בהלכות מעשר  -ביטוי בהקשר לפרשהה
בשביל  ,ויםוכשם שמעשר שמפרישים הל -' ונחשב לכם כתבואת גורן וכתבואת יקב, ממנובהרימכם את חלבו '

                                                      ."כך מעשר שמפרישים ישראל מן הגורן ומן היקב מן החלב שבו, מן החלב שבו, הכהנים
.                             ובכמויות שמקבלים הכוהנים והלווים, הכהונה גיון במתנותימסביר את הה (ו"מצווה שצ) החינוךספר בעל 

                                                                            ?םבנוסף לזה גם עשירית ממעשר הלוויו, מתנות 42נים מקבלים ההכומדוע 
והם בדרגה , והנים הם הנושאים בעיקר העבודה שבמקדשהחובה של הלווים לתת לכוהנים עשירית מראה כי הכ

 .גבוהה מן הלווים
 

.                                             איסוף של פריטים מפה ומשם שאיכותם אינה ברורה. ליקוט של שאריות -הביטוי בשפה העברית
יקב משמע מקום דריכת .דישת התבואה גורן משמע מקום) מכל הכיוונים האפשריים, מכל האפשרויות שעמדו לרשותו

                                                           :                                                                                                                            דוגמאות. (הענבים ליין
ן ַהָיֶקבֵמַאִין אֹוִׁשיֵעךְּ ' ַויֹּאֶמר ַאל יֹוִׁשֵעךְּ ה" (:יהורם מלך ישראל לאשה מהשומרון) ז"כ ',ו ',ב מלכים ן ַהגֶֹּרן אֹו מִּ ". ֲהמִּ

                                                                                                                                                                                           (הביא נימוקים מן הגורן ומן היקב כדי להצדיק את דעתו)

 (ניב שפהמתוך אתר ) "?המן הגורן ומן היקב,מהיכן אקח לשלם" :472 ,בנערינו ובזקנינו/עגנון

 :י דיומאולעניינ

מלבן השמאלי בשורה ) להרשמה לכנס קיץ יש ללחוץ על . לתוכנית כנס הקיץ הקישורלהלן  -כנס קיץ .2
במידה והרכזת לא יכולה  .ד ישתתפו בכנס"צופה שכל רכזות השפה בחממ .("מורים ללשון: "העליונה

   .יש לשלוח מורה לעברית -להשתתף
 . 'שעות לכיתות ב 5-ו' שעות לכיתות א 21: החזרת שעות הפיצולהשבוע התבשרנו על  -שעות פיצול  .4
יש לוודא הרשמה מיידית על ידי . ה"חוזר בנושא מודל ההדרכה בעברית לתשעב "רצ-הדרכה בעברית .3

  .דרכהלאחר סגירת המערכת לא ניתן יהיה להקליד את הבקשות לה. המנהלים

במכללת שולבת מחשב ב פרטים על השתלמות מ"רצ -7לדרגה  6שתלמות למורים העולים מדרגה ה .4
עם התמחות בחינוך הלשוני  7לדרגה ההשתתפות תתאפשר למתגוררות במקום בו אין השתלמות ". תלפיות"

 .ה"בפסג

 .ב החיצוני"המיצשל  ה המבהיר את המודל החדש"להלן הקישור לאתר של הראמ -ב חיצוני"מיצ .5

 ,בת שלוםש

 ,שלכן
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