
 

 שמיניפרשת 
ת-ַמּדּוַע לֹא" ם אֶּ ׁש-ֲאַכְלתֶּ ְמקֹום ַהקֹדֶּ את בִּ  (יז, ויקרא ט) "ַהַחטָּ

יַטב ְבֵעינָּיו" ה ַויִּ ְׁשַמע מֹׁשֶּ  (כ,ויקרא י) "ַויִּ

                                                                                                                        .הודה מיד ולא בוש לומר לא שמעתי
                                                                                                                                                                                   ,אמר רבי יהודה

                                                                                                                                      :חנניה בן יהודה היה דורש כל ימיו
                                                                                                                               .קשה הקפדה שגרמה לו למשה לטעות

                                                                                                        :יוהריני כמשיב על דבר, (חנניה בן יהודה' של ר)אחר מיתתו 
 (ספרא שמיני פרשה א) ומי גרם לו שהקפיד אלא שטעה

מוצאים אנו פרשייה , שתויי היין ןהנים בענייוולאחר אזהרת משה לכ, לאחר מות שני בני אהרון עם חניכת המשכן
 ןלו שהם עדייואילו אהרן עונה , על כך שלא אכלו את החטאת, משה קוצף על אהרן ובניו הנותרים. קצרה ומרתקת

 .מודה משה על טעותו בחשד נגדם, לבסוף. נן אסור באכילת הקודשיםווא, אוננים על מותם של נדב ואביהוא

 .משום שהיא יכולה להוביל לטעות מצדנו המחנכים, מהקפדה יתירה זהריחנניה מורה לנו לה' ר

 שמואל שנהב/מדרש הבית :ובד מתוךעמ                                                                                                              

. אך לא להקפיד יתר על המידה" להקפיד"למצוא את הדרך בהוראת העברית אנו מנסים  -"לא הקפדן מלמד"
 .כתיבה ועוד, קריאה, הדבר בא לידי ביטוי במתן משוב איכותי ומאוזן בתקינות לשונית

 :ולענייני דיומא

לפרסם את אני שמחה  -לבתי ספר המצטיינים בפעילות לעידוד הקריאה -חודש ניסן-גביע נודד .1
                                                                                                :ניסן הזוכים בחודששמות בתי הספר 

. רחל שר: מדריכה. אתי דדון :רכזת. עדינה נתנזון: תמנהל. ראש העין, "והל שלוםא"-מרכז
                                                                                                                              .אלחדדהרב : מפקח

. נאוה דלסון: מדריכה. ירד'סוזי ג: רכזת. אסתר אשכנזי: מנהלת .ניר עציון, "ניר עציון" -יפהח
                                                                                                                            . גבי אמסלם: מפקח

. פנינה חוברה: מדריכה. תמר רביב: רכזת .זיוה שגב: תמנהל. ירושלים, " אפרתה" -י"מנח
                                                                                                            .  שרית ברונר: מפקחת. גואלמןציפי : ספרנית

. אורית איצקוביץ: רכזת. שלמה לוינגר: מנהל .קרית ארבע, "ממד חברון בנים"-ירושלים
                                                                                     .ביורד לי :מפקחת. מיכל אוהב ציון: ספרנית. כהן רהודב: מדריכה

. רבקה מלמד: מדריכה. איריס אבוחצירה: רכזת. עפרה סופר: מנהלת. אשדוד ,"יהלום" -דרום
  .מיכאל פיקאר: מפקח

ז בסיוון "כ, יתקיים השנה החל מיום רביעי 2112ג "התשע" שבוע הספר העברי" -שבוע הספר .2
מזמן אפשרות שבוע הספר . 13.0.2112, ג"בתמוז התשע' ז, ועד מוצאי שבת, 3.0.2112, ג"התשע

פרסם פעילויות מיוחדות מבתי אשמח ל. לעריכת ימי שיא וסיכום לפעילויות עידוד הקריאה
 .כאןל בנושא נא ללחוץ "לקישור לחוזר מנכ(. אפשר לשלוח דרך המנחות המחוזיות)הספר 

  שבת שלום

 ,שלכן 

 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelnadler@bezeqint.net 

 

 ד"בס
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