
 

  במדבר ת פרש
 :המניינים שנמנו ישראל מעולם לא כללו את האוכלוסייה כולה. מוזכר מניין בני ישראל פרשת במדברב
 
אּו" ל-ֶאת, שְׂ ֵני-רֹאׁש כָּ ֵאל-ֲעַדת בְׂ רָּ ם, ִישְׂ חֹתָּ פְׂ ִמׁשְׂ ם, לְׂ ֵבית ֲאבֹתָּ ַפר ֵׁשמֹות--לְׂ ִמסְׂ ל, בְׂ ם-כָּ לֹתָּ גְׂ ֻגלְׂ ר לְׂ ִרי ג.  זָּכָּ נָּה ִמֶבן ֶעשְׂ ם ׁשָּ

ה לָּ ל, וַָּמעְׂ ֵאל יֵֹצא ָצָבא-כָּ רָּ ִישְׂ ם--בְׂ אֹתָּ ִצבְׂ ם לְׂ דּו אֹתָּ קְׂ ַאֲהרֹן, ִתפְׂ ה וְׂ   (ג-ב ,'במדבר א(."ַאתָּ
 

 יֵֹצא ָצָבא-הביטוי
 

 ' בפסוק ' פרק א במדברספר  -מקור הביטוי
 ". צבא"ל נחלקו במשמעות המילה "שתי דעות של חז -הביטוי בהקשר לפרשה

... מגיד שאין יוצא לצבא פחות מבן עשרים שנה –כל יוצא צבא בישראל " :ביא שני פרושים למילה זומ( ג,א)ן "הרמב
בן ( כא,אבות ה)וכמו שאמרו , בעבור שאינו חזק למלחמה בפחות מעשרים, ואפשר שיהיה הטעם בזה. י"לשון רש

כי הנערים לא יקהלו , הל בעדהכל היוצאים להק :"כל יוצא צבא"שיהיה פרוש אפשרות נוספת היא . "ףועשרים לרד
 ".צבא"כי כל אספת עם תקרא . בתוך העם

היא מלשון " צבא"לפי הפירוש השני המילה . מתארת התקהלות אנשים למלחמה" צבא"המילה , לפי הפירוש הראשון
מגיל עשרים הנער המתבגר נכנס כשווה לציבור הישראלי מבחינה חברתית ויכול לקבל על עצמו כן ש, אספת עם
 (רץפ הרב שמעון פרשת במדבר: מעובד מתוך). אחראים[ גם מלחמתיים]תפקידים 

יוצא . "על פי הפסוק בפרשתנו "יוצא צבא"הגדרה ט יש שימוש ב"תש, חוק שרות הבטחוןב -יטוי בשפה העבריתהב
 (.ל"כל מי שניתן לקרוא לו לגיוס לצה) 81הוא תושב קבע מעל גיל " צבא

 .האנשים רבים צובאים על השער: לדוגמא. התקהל, הוא התאסף ָצַבאשימוש נוסף במילה 

 :ולענייני דיומא

ב קובץ של פעילויות "רצ .יפה חןאותו מובילה  ירושליםארח השבוע הוא מחוז המחוז המת -"גשר למחוז" .8
 .שיא מבתי ספר במחוז

במסגרת הכנס יתקיים יום . ביולי בבנייני האומה בירושלים 2, תמוז' ה בד"יתקיים בעז -כנס מנהיגי חינוך .2
 . מצפה לפגוש את כולכן. ד"עיון לרכזות ומדריכות החינוך הלשוני בחמ

? ך"כמה פעמים ירושלים נזכרת בתנ? לירושלים הולכיםלירושלים ולא  עוליםלמה   -ליום ירושלים "התנמ" .3
תלמידי ישראל במשאל רחוב משעשע בנושא יום ירושלים והשפה ? שק קמחומהי החלופה הירושלמית ל

 .ח"מט, ירעם נתניהו: מפתח ומראיין, כותב. כאןלסרטון ולדף הפעילות המלווה לסרטון לחצו . העברית

מיועדים לבוגרי  השנה הקורסים', בעבר קיימנו קורסי קיץ לבוגרי כיתות א-'קורסי קיץ לבוגרי כיתות ג .4
הקורס מיועד לקבוצה של עד (. על בסיס ממצאי משימת הערכה)הזקוקים לתגבור בקריאה וכתיבה ' כיתות ג

על ידי מורה מקצועית בחופשת הקיץ  שעות שינתנו במהלך חמישה ימים 24 הוא היקף הקורס. תלמידים 81
 . ההרשמה עד יום ירושלים אצל המנחות המחוזיות. בתחום

 
 .כאןנא ללחוץ  -וכן מצגת הסבר' השבוע פורסמה המיצבית למבחן הפנימי בכיתות ב-'ת לכיתות במיצבי .5

 .כאןנא ללחוץ  הזמנהל-בנושא השמיטהד "באיסרו חג שבועות יתקיים הכנס המרכזי של החמ -כנס שמיטה .6

 ,שבת שלום

 ,שלכן
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 ד"בס

http://www.yeshivakg.co.il/Default.aspx?tabid=99&articleid=107&dnnprintmode=true&mid=443&SkinSrc=%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5BG
http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fc7dbe75d-3d88-4e30-9a54-d3d9496046fa%2f#?page=content-1
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/AarachaBeitSifrit/Pnimi_MeizavitKita_2013.htm
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