
 

 מוראפרשת 

, כא,ויקרא" )ִיַטָמא ְבַעָמיו-ְלֶנֶפש לֹּא, ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם; ַהכֲֹּהִנים ְבֵני ַאֲהרֹּן-ֱאמֹּר ֶאל, מֶֹּשה-ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל"
 (א

מה פשר , למשל: העוסקת במצוות הכהנים מעוררת שאלות אחדות, פרשת אמור, תחילתה של פרשתנו
ֵני ַאֲהרֹּן ֶאל ה   ֱאמֹּר"הכפילות  ומה פשר המעבר מלשון רבים שבתחילת הפסוק ? "ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָת כֲֹּהִנים בְּ

ֶנֶפׁש לֹּא )"ללשון יחיד בסופו  יולְּ מָּ ע  א בְּ מָּ  ? "(ִיט 

השומע ישמע , סרתי רביםיהלא י, מה לי עוד"מתוך מחשבה , לא די להשמיע תורה לרבים ולהסתפק בזה
המלמד תורה לרבים צריך להיות בעל ". ונו ימותוש מלשמור ולעשות הוא בעשמט אייואם י, והחדל יחדל

ֵני"זהו פשר הכפילות . אלא גם כלפי כל אחד ואחד מהפרטים, אחריות לא רק כלפי הכלל כֲֹּהִנים בְּ  ֱאמֹּר ֶאל ה 
תָּ ֲאֵלֶהם רְּ ָאמ  דרך ' אל הכהנים אמור': "בלשונו של האלשיך הקדוש. ופשר המעבר בין יחיד לרבים, "ַאֲהרֹּן וְּ

לנפש לא ' -גם אל היחיד  -' ואמרת'כי אם גם , ואל תלאה מלחזור אל יחיד אשר יצטרך לשוב להזהירו, כלל
 הרב כרמיאל כהן/בין המורה לתלמידים היחס: מעובד מתוך                                                       ". ''יטמא וכו

 בשיעורי עברית אנו מכוונים למטרות ספציפיות אך. התרגולו ברעיון זה אנו מוצאים את היסוד של השינון
יחד עם זאת יש לזכור שעלינו לזמן לתלמידים התנסויות חוזרות כדי להפנים חומר שנלמד ובהמשך לשמר 

 ....תוך תשומת לב ליחיד ולרבים אותו

 

 :ולענייני דיומא

ל לקראת שבוע "פורסם חוזר מנכ –"שבוע הספר העברי"מוסדות חינוך לקראת עידוד קריאה ב .1
גם כהכנה ) אנו מצפים מכל בית ספר לערוך פעילות משמעותית לעידוד הקריאה במועד זה. הספר

 . כאןלפרטים נא ללחוץ . כדאי להיעזר במדריכות השפה, כמו תמיד. (לקראת החופש הגדול

 :שממחה לפרסם את שמות בתי הספר הזוכים לחודש אייר -חודש אייר–גביע נודד  .2

: קחמפ. רונית חצרוני: מדריכה. יעל רוגובסקי: רכזת שפה. מנו צרפתי: מנהלת. אלקנה, "אלקנה"-מרכז
                                                                                                                                           .אהרון אדלר

: מפקחת. נטע כהן: מדריכה. עפרה שמחי: רכזת. שמחה שוורץ: מנהלת. גבעת זאב, "אתרוג"-ירושלים
                                                                                                                                          .נורית ורהפטיג

: מפקח. דליה תורגמן: מדריכה. סיגל ליפשיץ: רכזת. דורית ראובן: מנהלת. זכרון יעקב, "יעבץ" -חיפה
                                                                                                                                                                . יעקב ויזל

. פנינה חוברה: מדריכה. יהודית פורטל: רכזת. חנן זהר: מנהל. פסגת זאב מזרח, "ד תורני"ממ" -י"מנח
                                                                                                                                             .ישי לוי: מפקח

. דפנה רווה: מדריכה. גלית לוי: רכזת. ענבל פרקש :מנהלת. בני ברק ,"משואת מוהליבר " -תל אביב
                                                                                                                                     .אלי לוי :מפקח

 .ירדנה אלון: מפקחת.  חנה אלימלך: רכזת ומדריכה. רחל קיל: מנהלת. תענך, "ד אביטל"חב" -פוןצ

ד בשנה "תלמויות חינוך לשוני בחמב מידע בנושא הש"רצ -ג"ד תשע"השתלמויות חינוך לשוני בחמ .3
 .הבאה

 ,בת שלוםש                                                              

 ,שלכן 

 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelnadler@bezeqint.net 
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