
 

 ד  "בס

 אמורפרשת                                 

  (א', כא ויקרא" )ואמרת אליהם... אל הכהנים אמֹר"

                                                                 התורה מדגישה " אמור ואמרת. "משונה פתיחת פרשה זו מכל פרשיות התורה

                                                                           . נחלקות המצות לפי מנין האברים שבאדם, כידוע? ומדוע. את מושג האמירה

                                                                                     . כן הדבר במצות, וחשובים פחות, וכשם שישנם אברים חשובים יותר

                                                                  כמו שנאמר , ובכוחה להורסם, בכוחה של הלשון לבנות את חייו של האדם

                                                                          האדם יכול , כן במצות התלויות בלשון" מוות וחיים ביד לשון", (כא, יח) במשלי

                                                                                                    נתייחד האדם משאר . להחיות את נפשו על ידי קיומן וחלילה להמיתו בזניחתן

                                                                                         . הבאה לידי ביטוי בכוח הדיבור שבו, ה יתרהבעלי החיים שניתנה בו בינ

                                                                                                     , (ז, ב)וכך תרגם אונקלוס את הפסוק שנאמר בבראשית 

האדם , בריאה גשמית יש לכל בעלי החיים. לרוח מדברת, פירוש". לרוח ממללא" -" ויהי האדם לנפש חיה"

הרוחני המיוחד שיש ללמדנו שכוח הדיבור נובע מכוחו . שנתחבב ונברא בצלם אלוקים זכה לאפשרות הדיבור

   .חשיבותו לעולם מכרעת בכל המישורים, ולכך אף על פי שהדיבור הינו הבל היוצא מהפה בלבד. לאדם

 הרב אברהם יצחק הלוי כלאב/כוח הדיבור ומעלת הכהנים: מתוך

 :ולענייני דיומא

פה שביום רביעי התקיים כנס סיכום הפעילות בשנת ה -מרכז הפעילות במחוזכנס לסיכום שנת  .1

' המנחות המחוזיות ומדריכות של הממ י ועדה משותפת של"הכנס אורגן ע. במחוז מרכזהעברית 

                                                    :חום השפה בשוק הידע שפתח את הכנסישר כוח לבתי הספר שהציגו פעילות ייחודית בת. ד"והממ

   .אהרון אדלר: מפקח. מיכל פלד: מדריכה. רפפורטמיכל : רכזת. נועה ויצנר: מנהלת. רעננה, "אריאל"

              .יהודה בש: מפקח. וה חדדונא: רכזת ומדריכה. שני ברזילי: מנהלת .י עיישבנ, "אפרתי"

            .יהודה בש: פקחמ. יעל שער: רכזת ומדריכה. מוטי אברהם: מנהל. יבנה, "אביר יעקב"

                       .הרב אלחדד: מפקח. רחל שר: מדריכהרכזת ו. ציפי חלה: מנהלת .רמלה, "ם"רמב"

         : מדריכה .מירב חדד ומרים אלבז, עדינה בן דוד: שפה תורכז  .אילנה ברודמן: תמנהל. נתניה, "יבנה"

                                                                                         .מפקח זכריה נגר. מרלין גרשון

גילה : מפקחת. מירי מלמד: מדריכה. הדנייעל : רכזת. מאיר אמויאל: מנהל .רחובות, "מעלות משולם"

                                                                                                                                 מסד

: מפקח. רונית חצרוני: מדריכה. אפרת אביטל: רכזת. שירזי מלכה: מנהלת. קרני שומרון, "לפידים"

                                                                                                                                                          .נחום לוי

 ,יראי ו"כ , 'ב יוםה ב"שיתקיים בעז "עופרים"ב ההזמנה לכנס "רצ -"יםעופר"הכנס השנתי של תוכנית  .2
 . הכניסה חופשית .בהיכל שלמה בירושלים, 30.5.11, א"תשע

 
עזר ימומלץ לה. ב"מת הספרים המאושרים לשנת תשעאקסל ובו רשיב גיליון "רצ – בחירת ספרי לימוד .3

 . כלת של חומרי ההוראהירה מושהעברית לבחבמדריכות 
 

" טדי הפקות", המשותף של קשתמיזם ברכת הצלחה לבתי הספר המשתתפים ב -אלוף העברית .4
מנהלי  00המיזם ייפתח ביום עיון מיוחד במעמד שר החינוך בהשתתפות . ומשרד החינוך יוצא לדרך

ב המתמקדת "הוותיקה בארה spelling beeמתבססת על מסורת תחרות  היוזמה. 12.5-בתי ספר ב
בגרסא הטלביזיונית הישראלית יתמודדו תלמידים מכל רחבי הארץ . באיות נכון של מילים מורכבות

  .בתחרויות איות ותחביר וכן בתחרויות שייבחנו את עושר השפה והשימוש הנכון בה' ו-'הבשכבת כיתות 
                              

  ,שמח לשמוע תגובות ורעיונותא

  ,שלכן ,שבת שלום

 yaelnadler@bezeqint.net    ד"ארצית לחינוך לשוני בחמפקחת מ יעל נדלר

 

 

  29'הודעה מס-גשר לקשר
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