
 

 מוראפרשת 

ֶנֶפׁש לֹא-ֱאמֹר ֶאל " תָּ ֲאֵלֶהם לְּ ָאַמרְּ ֵני ַאֲהרֹן וְּ יו-ַהכֲֹהִנים בְּ ַעמָּ א בְּ  (א, כא, ויקרא" ) ִיַטמָּ

 

 ". להזהיר גדולים על קטנים"בעקבותם י "רשו[ א"ע, ד"קי, יבמות]ל "את כפל האמירות שבפסוק זה דרשו חז

 

להקפיד עם עצמם ביחס " כהני החברה"ל להזהיר גדולים על הקטנים הוא בחובה של "בדרשת חזפן חינוכי 

מוזהרים גם על " הגדולים". רך או פעוטי חשיבותפעוטי ע, "קטנים"לשמירה קפדנית על כללי החברה גם בדברים 

 ". הקטנים"הדברים 

 

דהיינו יש להזהיר ולהאיר את הילדים הקטנים בעבודת , זוהר ואורגדולי החסידות מבארים להזהיר מלשון 

  .על ידי הגדולים, ‘ה

ומרוממים את העם , על ידי הקרבנות' ישראל לה-שהם המקרבים את עם, חינוך כזה קשור במיוחד עם הכהנים

" קטנים"לגרום לכך שה, "אמור ואמרת"לכן דווקא להם נאמר הציווי . לדרגה גבוהה ועליונה יותר של קדושה

 .יאירו ויזהירו באור הקדושה

הן  -" קטנים"אלא להרים את ה, אינו רק לחנך חינוך בסיסי" גדולים"שתפקידם של , בכך מלמדת אותנו התורה

עד שיזהירו ויאירו באור התורה והקדושה את כל , לשלמות הגבוהה ביותר -בידיעות " קטנים"קטנים ממש והן 

 . סביבתם

 דרשות הרבי/ולחיות עם הזמן יואב מיליס / "אמור אל הכהנים בני אהרן":  מעובד מתוך

 

יום וגם -ת היוםבשגר יהי רצון שנזכה להביא את כל תלמידינו הקטנים בגיל והקטנים בידיעות להאיר ולהפיץ זוהר

גם בודתנו המקצועית בעודיוק י הקפדה "לכך היא ע הדרך. ביום חמישי ה"ב שיתקיימו בעז"צימבמבחני ה... 

  ". קטניםה"בדברים 

 

 :ולענייני דיומא

שלא סיימו את תהליך ' סי קיץ לתלמידי כיתות אראנו ממשיכים במסורת של קיום קו  -ד של חופש"חמ .1

לקיים קורס מוזמנים לפנות למנחה המחוזית בתי ספר המעוניינים . רכישת הקריאה במהלך החופש הגדול

 .ד"לחינוך לשוני בחמ

ילת הדרך תפ. שעיבדה המדריכה דבורה פרידמן" תפילת הדרך"ב יחידת הוראה בנושא "רצ -תפילת הדרך .2

העמיק בה יוצאים לטיולים שנתיים היא הזדמנות נהדרת ל ,ו של השנהזתקופה ה אותנו בכל עת אך מלוו

  .פה-ואף לעודד את הילדים ללמוד אותה בעל של משמעות התפילה את ההבנה

 וםבת שלש                                                                   

 ,שלכן 

 יעל נדלר

  ד"על החינוך הלשוני בחמ א"מפ

yaelnadler@bezeqint.net 
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