
 

 בס"ד  

ח אֹתֹו ֲעִשיִרת ָהֵאָפה" ה' ְביֹום ִהָמשַּ ן ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֲאֶשר יְַּקִריבּו לַּ  "ֶזה ָקְרבַּ

 ו יג[ ויקרא ]

                                                                                      אף ההדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין לעבודה, אבל כהן 
                                                       ק עולם"וגדול בכל יום, שנאמר: "מנחה תמיד... והכהן המשיח תחתיו מבניו... ח

 ]רש"י, עפ"י מנחות עח א[ 

                                                                                          את עוצמת ההרגשות שמרגיש כהן הדיוט ביום הראשון לכניסתו לעבודה, 
                                                                   זאת צריך  -"ביום המשח אותו", בו ביום שנתמנה והתגדל להיות כהן לפני ה' 

 . להרגיש כהן גדול בכל יום

                                                           חינוך לה' של הכהן הגדול יום ביומו פירושה: התחדשות בלתי פוסקת,  מנחת

                              מקדש חדש, כהן גדול חדש.  בכל יום אור חדש, -כניסה מחדש לעבודה לפני ה'. המאיר לעולם כולו 

 הרב נריה  /נר למאורתוך: מ                                                                                                                מ

ים הדידקטיים תחום החינוך הלשוני מזמן לנו התחדשות מתמדת הן בהיבט הידע המקצועי והן בהיבט הכל
מידי שיעור,שכן כישורי השפה  המתפתחים בבתי הספר ובמטה המשרד.  בעז"ה שנזכה להאיר באור חדש

 פותחים שער ומקנים מפתחות להמשך למידה והתפתחות. 

 

 ולענייני דיומא:

קובץ לצערי הקישור לקובץ "והגדת לבנך" לא עבד בהודעה של שבוע שעבר. ב -והגדת לבנך .1
זה רעיונות דידקטיים למפגש עם הגדה של פסח. נשמח לשמוע משוב. לעיון בקובץ יש ללחוץ 

 .כאן
 

 יום , מומלץ לעיין בתיאורבפורום רכזות ומדריכות בחמ"ד -מתחפשים בשנת השפה בעברית .2
לדים שהתחפשו . לקובץ מצורפות תמונות של ילשון וצירופי פתגמים ,ניבים בנושא שיא

 לניבים/ביטויים בשפה העברית.
 

הסבב השלישי בעיצומו, ב"ה מורגשת עשיה רבה בבתי הספר ובחירת בתי הספר   -גביע נודד .3
 הזוכים הופכת לקשה יותר. להלן פירוט בתי הספר הזוכים בסבב זה:

רא. ", ירושלים. מנהל: הרב שמעון ידגר. רכזת: עפרה בן עזחב"ד עיר גניםבי"ס " -מנחי
 .יפית פינקוביץ מדריכה:

", מעלות. מנהלת: שרי רפפורט. רכזת: עדינה צוריאל. נתיב מאירבי"ס "-מחוז צפון
 מדריכה:הדס שושן.

", בית שמש. מנהל:אליהו טויל. רכזת: לינדה לוי. מדריכה: מרינה לויןבי"ס " -מחוז ירושלים
 דניאל

 חזות. רכזת:מיכל אבו. מדריכה: ", דימונה. מנהלת: סימהנועם חיים: בי"ס "מחוז דרום
 אורלי מרדכי
", רעננה. מנהלת: נועה ויצנר. רכזת: מיכל רפפורט. מדריכה: מיכל אריאל: בי"ס "מחוז מרכז

 פלד.
"יבנה", קרית אתא. מנהלת: ציונה בן שמעון. רכזת: זהבה גורדיני. אחראית : בי"ס מחוז חיפה

 על הספריה: מרים רינדר.
 

  ות ורעיונות,שמח לשמוע תגובא

 פורים שמח שבת שלום,

  שלכן, 

 יעל נדלר

 מנחה ארצית לחינוך לשוני בחמ"ד

  yaelnadler@bezeqint.net 
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