
 

 בס"ד  

 מצורעפרשת                                 

                                                                                ן טהרת המצורע. התורה קוראת ל"חולה" פעם "מצורע"יפרשתנו מתחילה בעני

                                                                                                                         הצרעת,-מנגע מר בשפתנו כי נרפא הצרועבעוד שהיינו נוטים לו ופעם "צרוע". 

 הצרוע.  הצרעת מן-התורה משתמשת בביטוי הפוך, היינו כי נרפא נגע

                                                                           ן בתהליך ההיטהרות.מתייחס לתפקיד הכהבהקשר זה אחד הרעיונות 

                                                                                            …".וצווה הכהן…, וראה הכהן… כתוב בפרשה: "והובא אל הכהן, ויצא הכהן

                                                                                               ין בכהן, היינו קביעת יאלו באות ללמדנו שלא רק תחילת וסוף הענהדגשות 

                                                                                                                       הטומאה והטהרה, אלא שכל פעולת הטהרה המבוארת בפרשה צריכה להיות 

                                                                                                              בכהן דווקא. היינו שתפקידו ואחריותו של הכהן אינם מוגבלים לקביעת המצב 

                                                                                          אלא גם בטיפול המעשי להשלמת היטהרותו של האדם. האדם נקרא המיטהר 

וכאילו מדובר בפעולה שהאדם המצורע עושה כלפי עצמו, אבל בפועל הכהן מעורב בכל שלבי ההיטהרות. דבר זה 

וי גם בכך שהדרך אשר בה המצורע "מובא אל הכהן" היא שהכהן צריך לצאת אליו מכל שלושת המחנות. מקבל ביט

  .ריך לצאת לקראתו כדי לטפל בטהרתוא אל המחנה ולכן אין ברירה אחרת אלא שהכהן צוהטמא אסור לב

 ירחם שמשוביץ  /נגע הצרעת ודרכי התשובהמעובד מתוך:                                                                                

בעיה/קושי  איתורבקביעת המצב/מצאתי הקבלה בין עבודת הכהן לעבודת המורה. גם תפקיד המורה אינו מסתיים 

ן", "יש לתלמיד בעיות רגשיות"...(  בפועל המורה אחראי "הילד צריך אבחו"השפה של התלמיד דלה", אצל התלמיד )

לטיפול המעשי לקידום התלמיד. כמו שהכהן מלווה את המצורע בתהליך ההיטהרות באופן פעיל כך המורה מלווה את 

 התלמיד ופועל להתקדמותו.

 ולענייני דיומא: 

ברכה טננבאום, ה המחוזית, בחמ"ד מחוז חיפה, יזמה המנח -חידון ניבים ופתגמי בחמ"ד במחוז חיפה 1
בתי ספר. שלוש בנות זכו בשלושת  02חידון חמ"ד מחוזי בנושא ניבים ופתגמים. לשלב הגמר העפילו 

במקום הראשון תנעמי ספיר בי"ס "הנדיב", בנימינה.                                                                       המקומות הראשונים:
זטקובצקי אריאל בי"ס "מצפ"ה", קרית מוצקין.   במקום השני                                          

 .חיפה ",נתיב אליעזר"במקום השלישי ברנסקי רוני בי"ס                                           

 כים הפעם:שמות הזו ב"ה בחירת בתי הספר הזוכים נעשית קשה יותר... -הגביע הנודד לחודש ניסן 0

                                                                                                          בי"ס"נועם חיים", דימונה. מנהלת:סימה חזות, רכזת:מיכל אבו. מדריכה:אורלי מרדכי. מפקח:זאב אלדר.                                  -מחוז דרום
מדריכה: מלי חג'בי. בי"ס "חב"ד בנים", כפר חב"ד. מנהל: הרב יעקב סגל. רכז: ישראל זלמנוביץ. -מרכזמחוז 

                  מפקחת: גילה מסד.                                                                                                             
                                 .אלי לוי. מפקח: דפנה רווהחיים", בני ברק. מנהלת: אסתר נתיב. רכזת: בי"ס "מקור -מחוז ת"א

             . ישי לוי. מפקח: ציונה לוי. מדריכה: פנינה חוברהבי"ס "ברנדט", ירושלים. מנהלת: ורדית אבני. רכזת: -מנח"י
          .               ורהפטיג. מדריכה: נטע כהן. מפקחת: נורית שלואביבה בי"ס "בית חורון", מנהלת: -מחוז ירושלים

בי"ס "שילה", גבעת אולגה. מנהלת: מזל הרוש. מדריכה: אביבה עמר. מפקח: גבי אמסלם.              -חיפהמחוז 
ופנהיימר. מפקח: צמח. מדריכה: איריס א-בי"ס "תחכמוני", בית שאן. מנהל: יעקב יפת. רכזת: רותי כהן -מחוז צפון

 יעקב שבות.

יאה מבי"ס "אורות" בנות, בית בפורום הרכזות כדאי לעיין בפעילויות לעידוד קר -פעילות לעידוד קריאה .3

 .כאן יש ללחוץ פורוםלכניסה ל המנהלת פרחיה נחמני. שמש,

ספריות ברחבי בתי הספר של החמ"ד בארץ. -בימים אלו נערך סקר בנוגע לספריות הבית -פריותסקר ס .4

 ש כיווני פעולה לקידום הספריות. הסקר יתבצע ע"י צוות ההדרכה.  במטרת הסקר היא לזהות צרכים כדי לג

 שמח לשמוע תגובות ורעיונות,א

 חג פסח כשר ושמח, ,שבת שלום

 שלכן,

 יעל נדלר

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