
 

 נשאפרשת 

ה פניו אליך "יאר קב, ה וישמרך"יברכך קב, דבר אל אהרון ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם"

 "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, ה פניו אליך וישם לך שלום"ישא קב, ויחנך

 ?ממה נובע הכוח של הברכה הזאת: ות העולות היאהשאלאחת 

כהנים אין שום השפעה משלהם אלא הם ל. ה שיברך את האדם"כהנים היא תפילה לקבהל ברכת האברבנאפי -על

 .ה שיברך את ישראל"רק מתפללים לקב

בפני ה ואת עם ישראל ושלברכתם אין כח "מסביר שהכהנים הם רק כלי שנועד לשרת את הקב ר הירש"גם הרש

הברכה לא , רבות של הקהל בברכה כל כך מרכזיתברכת הכהנים תלויה במידה רבה במתברכים ולכן המעו .עצמה

לא מספיק שהכהנים יגידו את הברכה  -נאמרת עם הפנים כלפי ארון הקודש אלא כלפי הקהל ובנוסף גם בקול רם 

והחזן גם מקריא " אמור להם" -כמו כן הקהל חייב לקרא לכהנים לעלות לדוכן , אלא צריך שהקהל ישמע אותה

ת והקהל מביא על עצמו את הברכה היוצאת מפי הכהנים במצו, לאמיתו של דבר. "הלהם את הברכה מילה במיל

 .ה"קבה

ה רוצה שנבקש ממנו את הברכה "קב: מסביר לנו בצורה יותר מעשית מה הטעם בברכת הכהנים ספר החינוךבעל 

 -הגיע לכך בעצמנו ה רוצה להטיב לנו אבל אנחנו צריכים ל"קב -בדומה לשאר המצוות , כדי שהוא יוכל לברך אותנו

 .י שליחינו הכהנים"ה ע"ה אנחנו צריכים לבקש אותה מקב"וכמו כן כדי לקבל את הברכה מקב, לקיים מצוות

 יצחק שמידמאייר/ברכת כהנים: מעובד מתוך

 
יחד עם זאת אנו  .רואים את עצמנו כשליחים חינוכיים המקנים ערכים וידע מלמדים עבריתגם אנו ה, כמו הכהנים

 להמשיג תובנות, מסקנות' להסיק, מעודדים אותם לשאול שאלות  ,רביםלגרום לתלמידים להיות מעו משתדלים
 . להבניית הידעוכך לקחת אחריות על תהליך הלמידה ו

  

 

 :ולענייני דיומא

דברי ב "רצ. ד בנושא החינוך הלשוני"כה השתלמות ייחודית למורי חברהשנה נע -ד"השתלמויות למורי חב .1
נציג המשתלמים בכנס הארצי לסיום ההשתלמות  –ד מגדל העמק "הרב נדב גולדשטיין רכז שפה חב

 .(ג"ג אייר תשע"כ)המקוונת 

' ד -'ג לכיתות. 'בימים הקרובים נשלח משימת הערכה לסוף שנה עבור תלמידי כיתות ו -משימות הערכה .2
ב משנים קודמות "במבחני מיצ' ו-ו' ניתן להשתמש במשימות שנשלחו בשנים האחרונות ובכיתות ב

ת מיש להדגיש שאת הציון בתעודה יש לבסס לא רק על משי. (כאןנא ללחוץ ) ה"הנמצאים באתר ראמ
 . כאןלעיון נא ללחוץ . ל בנושא המבחנים הפנימיים"אלא על כלי הערכה מגוונים ברוח חוזר מנכהערכה 

יש במידה ו. ריים לפעילות במסגרת שבוע הספרנשמח לפרסם רעיונות מקו -הספר רעיונות לשבועאיסוף  .3
 mner@gmail.comiedfr  :ל"למדריכה דבורה פרידמן לכתובת דואהסבר קצר נא שלחו , לכם רעיון

 
  בת שלוםש                                                                  

 
 ,שלכן 

 יעל נדלר

  ד"על החינוך הלשוני בחמ א"מפ

yaelnadler@bezeqint.net 

 

 

 ד"בס
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