
 

 ד  "בס

 נשאפרשת                                 

 ('כג', במדבר ו) " וישם לך שלום...וישמרך' אמור להם יברכך ה"

                                                                                   ואילו את הברכות עצמן אמר , "אמור להם: "פתח הכתוב בלשון רבים

                                                                                                                                    שאין , לא כל ברכה יפה ללשון רבים". וישם לך...יברכך: "בלשון יחיד

                                                                                                       , בממון –' יברכך'(: "תנחומא ישן יח)ל "אמרו חז. הברכה שווה לכל אדם

                                                                                                         , ואילו לאחר הוא קללה, הממון ברכה הוא לאחד". בבנים –' יברכך'

                                                                                        כאשר הבנים מביאים נחת . כך גם בבנים. שמעבירו מדרך הישר

                                                                                                          זו , ואילו כאשר הם גורמים להוריהם ביזיונות. הרי זו ברכה, להוריהם

                                                                       לפיכך נאמרו ברכות הברכה . וכן כך בכל הברכות, ההיפוכה של ברכ

 "(.דן מדניאל". )"לכל אחד ברכה שהוא צריך לה, המשולשת בלשון יחיד

 (פנינים לפרשת נשא :מתוך)                                                          

שאותו חומר או דרך הוראה יכולים להיות ברכה ם אך יש לזכור פיגם בעולם ההוראה אנו מכוונים לתכנים משות

  ". לכל אחד ברכה שהוא צריך לה"כך שנדע לתת , ולכן חשוב שנגוון את דרכי ההוראה, לאחר" קללה"לאחד ו

 :ולענייני דיומא

בכנס . ביום שני התקיים הכנס הארצי של עופרים בהיכל שלמה בירושלים -א"הכנס הארצי של עופרים תשע .1

כ נכחו "סה. השתתפו התלמידים הזוכים בתחרות כתיבת הסיפורים ובני משפחותיהם ומורים שלמדו בהשתלמויות

בחלק . "נקודה טובה"חברי תיאטרון י "ה המחזת מספר סיפורים זוכים עחוויה מרגשת הית. משתתפים 444יותר מ

שני בתי ספר בולטים . להנחלתה לדור הבאנו על ייחודיות השפה ואחריותאבשלום קור ' השני הרצה דר

ס "יבנה ובי, ס אביר יעקב"בי" : מירוץ הצבי"בתחרות  של תלמידים מידי שנהכיה זוב בהשתתפותם באופן עקבי

 . ב מצגת של שמות הזוכים מכל מחוז"רצ. רחובות, "ועם בניםנ"

מבנים בין מורות ' חשוב להערך ברמה בית ספרית לבדיקה משותפת של לפחות מס  -יםפנימי יםב"מיצ .2

לאחר מכן חשוב . מומלץ להעזר במדריכה. מוד את המחווןלהמטרה היא לגבש את דרך ההערכה ול. העברית

בים הפנימיים "יש להקפיד למלא את נתוני המיצ. בהתאםצב ולהוביל תהליכי הוראה ימלהחזיר לילדים את ה

  . כאןיצביות יש ללחוץ קישור למל. ליכי הסיכום והערכות לשנה הבאההנתונים יהוו חלק מתה. במיצביות

למפגשים בבתי ספר כים "יתקיים האירוע הראשון במסגרת אירוח ח, סיוון' רח, ביום שישי -רהצעה לספאירועי  .3

, אורי אורבך, השר  הרשקוביץ: החכים המתארחים. תלמידים קוראים בקול קטעים נבחרים מספרים בהםחגיגיים 

' צוות המנחות המחוזיות יתארח באירוע בכנסת ביב, במקביל. עתניאל שנלר, ה'כצל, ולון אורלבזב, זאב ביאלסקי

  . ביוני 14, סיון 

 : בהמשך לפרסום בשבוע שעבר יש לשים לב -ב"השתלמויות תשע .4

ך ולא תחת "השתלמות זו מופיעה במתווה כתחום דעת תנ -ך"שילוב מיומנויות שפה בלימודי התנ -שלהבת* 

 .הכתורת של החינוך הלשוני

 .במסגרת המחוייבות לקורסים מקווניםרשם אליהם יניתן להים וירטואלי יםקורסמאחר וה -"עופרים"השתלמויות * 

 . ד"בחמ של הפיקוח על המוזיקה "תחיה והתחדשות-הכלייזמר"ב הזמנה לכנס "רצ -למעוניינים -מזמור קיץכנס  .5

 ,אשמח לשמוע תגובות ורעיונות
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