
 

 

 .)קדושים( כל עם ישראל בכל תחומי החייםשל בקדושה ו, )אחרי מות( הניםועוסקת בקדושת הכ הפרשה

ֹזאת  " מפורט תפקידו של אהרן הכהן הגדול: אחרי מיתת שני בני אהרון ַפר ֶבן  ַהֹקֶדׁש:-ַאֲהֹרן, ֶאלָיֹבא בְּ -בְּ

ֹעלָּה ַאִיל לְּ את, וְּ ַחטָּ ר לְּ קָּ ל: בָּ כָּ ם ֹלא-וְּ ֹאֶהל מֹוֵעד, -ָאדָּ ֶיה בְּ ֹבאוֹ ִיהְּ ַכֵפר ַבֹקֶדׁש בְּ  י"ז( ,ויקרא ט"ז ג').לְּ

ֹבאוֹ  - משפחת המילים   ָיֹבא, בְּ

ֹבאוֹ , ָיֹבא המילים למשפחת :משמעות משפחת המילים משמעות הפעלים משורש זה  .ב.ו.אמשותף  שורש בְּ

לאחר מיתת שני בני אהרון שאירעה בשל . כנסיהבפסוקים אלה הכוונה היא לפועל  .היא הגיע, התקרב

 ייכנסהכהן הגדול, בשל מעלתו המיוחדת, לקודש הקודשים ללא רשות, מצווה הקב"ה כי רק אהרון  כניסתם

 לקודש הקודשים פעם בשנה ביום הכיפורים. 

? על כך נאמר במדרש יבוא נשאלת השאלה במה. יבא אהרן" בזאת" :על תפקידו של אהרן נאמר מה הקשר?

 .לאלה שמהם הוא דורש זאת ומופת הדוגמכמנהיג שותף בעשיית המצוות ויהיה  ,בזה שינהג כקברניט -רבה

 ,מנהיגי חינוך שממחישים בהתנהגותם את הערכים שהם מנסים להנחיל-מורים. )אתר דעת( ישמעו בקולו כך

כדי לתת דוגמה אישית עלינו להסתכל ולדבר עם התלמיד  למשל, .םהם אלה שמצליחים להשפיע על התלמידי

. "נאה דורש ונאה מקיים"ובזה לרכוש את אמונו והערכתו, בבחינת  ,יכולותיו כו עללהערי '""בגובה העיניים

  )מתוך הגיע זמן חינוך(

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ
  אחרי מות קדושים-25-גשר לקשר

 דיומאענייני 
 למידה מקרבת מרחוק - משואות""דורות מדליקים 

 במחוז מרכזצוותי החינוך הלשוני והחינוך החברתי ערכי  הכינו במסגרת התוכנית "דור לדור יביע אומר"
מהלכי הוראה לכתיבת  יםאת פועלם של בני המשפחה. בתוכנית המצורפת מוצע תוכנית שמטרתה להוקיר

  בת משפחה. להמלצה ותעודת כבוד לבן/
 

 ,בברכת שבת שלום
 שאקי-סיגלית צדוק

Sigalitsh2@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 למידה מקרבת מרחוק
 -אמץ תלמיד" כניתויזמו ת במחוז צפוןהקניה ושיפור הקריאה. ההשהות הממושכת בבית קטעה את רצף  -

לקריאה משותפת. מצורפת המצגת שבה מורים וחונכים מאמצים תלמידים  ",זום אין לשיפור קריאה
 המלווה את התהליך. 

יפור הקריאה שת העברית מרחוק ומקרוב, המתמקד ברכישה ובהוראהכינו למנהלים מתווה ל במחוז מרכז - 
 מתן מענה לצרכים נוספים בעברית. מצורפת המצגת המסבירה את המתווה. בו

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 מצעד הספרים
בהשראת פעלו במגוון דרכים לעידוד קריאה תש"ף בתי הספר שנרשמו למצעד הספרים  ,כבכל שנה, גם השנה

, ולפיכך ,התוכנית למציאות המשתנההותאמה  ,ומשום שאין לתלמידים גישה לספרים . בשל המצב,הספרים
בפורמט  ,שקיימים כל הספרים ונגשו לתלמידיםה 27.05.2020 -ועד ד' בסיוון ה 27.4.20.ג' באייר ההחל מ
)אלו  לכל הספרים שבהיצע באופן חופשי יןלהאזניתן  ף.מתוך רשימת ספרי המצעד תש" ,מוקלט

 ., וללא כל עלות למשתמש(בפורמט מוקלט שקיימים
באתר ספריות עם קוד הקופון עבור כל אחד מהם נמצאים  ההנחיות המפורטות ורשימת הספרים המוקלטים

  .בתי הספר
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