
 

 בס"ד  

 תזריעפרשת                                 

  י"ג, יז( ויקרא) "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו"

                                                                           ין מאכלות האסורים בסוף פרשת שמיני לבין פרשתנו ימה פשר הסמיכות בין ענ

                                                                           המדברת בלשון הרע? אומרים בשם רבי ישראל מסלנט שזה מלמד שגם אדם 

                                                                                               אסור לאכול! בלשון הרע אפשר לאכול אדם. וניתן להוסיף על הסמיכות הזאת 

                                                                                   שבמאכלות אסורים צריך להיזהר מה מכניסים לפה, ובלשון הרע צריך להיזהר 

 מה מוציאים מהפה. 

                                                                                      פול רפואי חיצוני אלא טיפול בנגע על פי דברים אלו הטיפול בצרעת אינו טי

עונה הגמרא ‘? הפנימי. שואלת הגמרא: "מה נשתנה מצורע שאמרה תורה: 'בדד ישב מחוץ למקום מושבו

ו, בין איש לרעהו, לפיכך אמרה תורה בדד ישב", שהסיבה היא מידה כנגד מידה: "הוא הבדיל בין איש לאשת

 ואפשר להוסיף הישיבה מחוץ למחנה באה להורות לאדם לעשות חשבון נפש. 

מה הדרך לתיקון? "אמר רב חנה בר חנינה: מה תקנתו של מדבר לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה 

 דברים שהם בגדר תקנה: תורה ומידות טובות.  ני. ישנם ש..ישפיל דעתו  -ואם עם הארץ הוא ...

צריך לדעת שהדרך לתיקון זה גם לאחר מעשה אבל גם לפני מעשה! "רפואה מונעת, "כל המחלה אשר שמתי ו

 -בלישנה, דבעי מיתה  -ם . וכמו שאומרת הגמרא: "אמר רבא: דבעי חייבמצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך"

אומר רש"י: מי שרוצה מוות שיעסוק בדברי שטות ונבלה, מי שרוצה חיים , )החיים והמוות ביד הלשון( בלישנה"

 יעסוק בתורה. 

 /הרב דרוקמןהחיים והמוות ביד הלשוןמתוך: 

ה/טהרת הלשון... במסגרת גרת העבודה אנו משתדלים לעסוק "ברפואה מונעת" ולהתייחס ללשון נקייבמהלך ש

 עצמו.הדיבור עצמו שיעורי העברית אנו לא עוסקים רק במיומנויות אלא בתוכן 

 ולענייני דיומא:

חרים לתחרות "מרוץ הצבי" לבחירת הסופר הצעיר הסתיימה קבלת סיפורים נב -תחרות מירוץ הצבי  .1

 -הסיפורים מתפרסמים באתר החמ"דסיפורים של תלמידים מרחבי הארץ.  033השנה נשלחו הארצי. 

מעריכים בו התלמידים   לפורום "ילדי עופרים" דרך אתר זה עם תלמידים להיכנס   חינוך לשוני. מומלץ

 . בשלב הבא יבחרו הזוכים מכל מחוז. הודעה תפורסם לאחר פסח.כאן. לאתר יש ללחוץ את הסיפורים

 יסודיים"ס הכנסת תיתן חסות לאירועי "הצעה לספר" שיתקיימו בבתיסיוון, במהלך חודש   -הצעה לספר .2

פי -ארץ. במסגרת האירועים יקראו בקול מורים/הורים/תלמידים קטעי ספרות ושירה עלבשל החמ"ד 

נציגי תלמידים יתארחו באירוע המרכזי שיתקיים וכן בחירתם. בכל מחוז יתארח ח"כ )או שניים(,  

 סף.רצ"ב מידע נו .בתי ספר המעוניינים לארח חכ"ים יפנו למנחה המחוזיתבכנסת ערב שבוע הספר. 

בחודש תתקיים בעז"ה השתלמות למדריכות שפה בנושא תוכנית הליבה  -השתלמות למדריכות שפה .0

יהיה על המפגש עם מדרש. בספרות ובמקורות היהודיים שתתפרסם בקרוב. הדגש בהשתלמות 

ההשתלמות מיועדת למדריכות שפה של החמ"ד ברחבי הארץ. תתאפשר השתתפות רכזות על בסיס 

  מקום פנוי. 

  מח לשמוע תגובות ורעיונות,שא

  שלכן, שבת שלום,

 yaelnadler@bezeqint.net  ארצית לחינוך לשוני בחמ"ד מפקחת,  יעל נדלר
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