
 

 בראשיתפרשת 

 . ארץ או שמים, נחלקו בית שמאי ובית הלל מה נברא תחילה

  . ("בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ")  ארץהשמים נבראו תחילה ואחר כך : בית שמאי אומרים

 (. א"הב "ירושלמי חגיגה פ" )אלקים ארץ ושמים' ביום עשות ה") שמים כ"תחילה ואח ההארץ נברא: בית הלל אומרים

ובית  ...והמלאכים ' יסוד הבריאה ותכליתה הוא כסא כבוד ה"דעת בית שמאי שלמסביר ש', יפה תואר'בעל הפירוש 

 .הלל סוברים כי תכלית הבריאה הוא האדם

שמזה  ,אלעזר בנו' ר, מוסיףו. כלומר ששניהם נבראו כאחד...מים וארץ נבראו כמו סיר וכיסויוששי "רשבהאמר 

 . כאחדששניהם שקולים  למדים שפעם מקדימים ארץ לשמים ופעם שמים לארץ שיש פסוקים

שהארץ ניתנה לבני האדם לעשות מהם " והארץ נתן לבני אדם' השמים שמים לה"על הפסוק אמר הרבי מקוצק 

להראות את הקדושה ששורה בכל , רגת שמיםשמים כלומר להעלות ולקדש את העניינים החומריים הארציים לד

 . ענייני הארץ והחומר

בצאתנו מקדושתם של הימים הנוראים לימי השמחה בה קיבלנו על עצמנו קבלות חדשות להתחזק בתורה ובעבודת 

הנה , ובכך אומרת לנו התורה. מיד אנו נפגשים עם בריאת שמים וארץ ועם הבירור של מגמתם ותכליתם, שלנו' ה

לרומם ולהעלות את הבריאה לתכליתה ובדרך זה תוכל , לך האדם הבחירה וההזדמנות להתחיל מבראשית ניתנת

 . 'אכן ליישם את אותן החלטות שקיבלת עליך בימי התשובה ולעלות מעלה מעלה במסילה העולה בית ה

 עלון באהבה ובאמונה:  מעובד מתוך

 .ה נעלה מעלה מעלה"ובעז" להתחיל מבראשית"ננסה גם במסגרת עבודתנו נו הגיע וא" אחרי החגים"

 

 :ולענייני דיומא

בתחילת השנה נפרדנו בעצב מברכה טננבאום המנחה  -מחוזית במחוז חיפה ברכת הצלחה למנחה .1

 .אנו מאחלים ברכות הצלחה לנורית נעים המחליפה אותה. של מחוז חיפההמחוזית 

הכנס מיועד למדריכות . בנושאוב כנס ריערך ביום שני הק, בהמשך לפרסום קודם -"פרשהמסע אל ה" .2

בכנס נעמיק את הידע המקצועי .  ם ונציגי בתי ספר שנרשמורכזות שפה ממחוז ירושלי, שפה במחוזות

במטרה להביא את תלמידינו להכנת ואמירת דבר תורה לפרשת שבוע  אודות תהליכי ההוראה הנדרשים 

  .בר מצווה/הכנת דרשה לבת' הוא בכיתות ו, יישום נוסף. אורח החייםמכחלק בלתי נפרד 

המפרטים כוללים את פירוט . ג"ב לשנת תשע"פרטי המיצה פורסמו מ"באתר ראמ -ג"ב תשע"מפרטי מיצ .3

 .'ה-ו' ב מפרטי המבחנים בעברית לכיתות ב"רצ. הנושאים הנבדקים ואת ממדי הערכה

בסוף שנה שעברה נערך רישום אינטרנטי להשתלמויות  -ד"ההרשמה להשתלמויות המקוונות של החמ .4

ההשתתפות , מה להשתלמויות בפסגותלהבדיל מתהליך ההרש. של המתווה המקצועיבמסגרת המיפוי 

, "עופרים: "ב מידע לגבי השתלמויות בחינוך הלשוני"רצ. בהשתלמויות המקוונות כרוכה ברישום בפועל

 ".ך"שילוב מיומנויות שפה בהוראת תנ"ו" ד"ס היסודי בחמ"הוראת ספרות בבי
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