
 

 בס"ד  

 העלותךבפרשת                                 

                                                                                                             "ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף 

 ', טו'()במדבר יב מרים"

                                                                                                                  מפרשה זו ניתן ללמוד לא רק על משמעות לשון הרע אלא גם על היחס 

 כלפי האדם החוטא.

                                                                                              בה  "מצד אחד היה בהסגרה של מרים עונש ובזיון גדול, שכן נתקיים 

                                                             המקרא: "בדד ישב", ומהאי טעמא מצורע חשוב כמת. ומאידך גיסא, 

                                                                                                      אשר משפטו )של האלוקים( נתכבדה בכבוד גדול ועל עניין זה נאמר: "ב

 .(שם פעלו" )שיחות מוסר, לרבי חיים שמואלביץ זצ"ל

                                                                                                     תכונת המשפט האלוקי מחייבת שקלול מאוזן של האדם הנידון. נראה כי 

בעת הדיון במעשה הרע שעשה נלקחים בחשבון כל מעשיו, תולדות חייו, הרקע עליו גדל והמציאות החברתית בה 

 רע, הבודד.המעשה הרק עומדת למשפט, ולא האישיות השלימה בעוצבה אישיותו. דין אמת מחייב, להתחשב 

 ועל כן, מכוח מבט מושלם זה, שהיא נחלתו של האלוקי בלבד, מגלם האלוקים בעונש עצמו גם את השכר.

זה הכבוד חלק לה המקום )האלוקים(, בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור  "והעם לא נסע":

 "ותצב אחותו מרחוק )רש"י( שנאמר )שמות ב(

 רב משה גרילק "פרשה ולקחה"מעובד ע"פ גם עונש גם שכר/ה

בעולמינו החינוכי אנו חווים התנהגות שלילית של תלמידים ומגיבים לה. נראה כי ניתן ללמוד מהאמור לעיל אלו 

 לבחור. שיקולים יש לקחת בחשבון ואיזו תגובה

 ולענייני דיומא:

ימים אלו צריכות להגיע לבתי הספר החוברות של מבדק קריאה כתיבה ב –מבדק קריאה וכתיבה בכיתה א'  .1

היא לאפשר שימוש בחוברות לצורך העברת שתי משלוח החוברות תאריך הקדמת מטרת . לשנת תשע"ב לכיתה א'

המשימות הראשונות כבר בתחילת שנת הלימודים. במידה וחסרות חוברות ניתן לפנות בפקס לורד באגף לחינוך 

 . בפקס יש לציין: שם בי"ס, יישוב, שם רכזת, מס' חוברות חסרות, פרטי התקשרות.02-3406065: יסודי 

 

מדריכות בשעה טובה פורסמו רשימות היצירות בספרות להוראה בביה"ס היסודי.  -רשימות של יצירות ספרות .2

 כאן.לעיון ברשימות יש ללחוץ החינוך הלשוני יובילו את מהלך ההטמעה בשנה הבאה. 

 

בשנת תשע"א שימש העיתון המקוון "השפה במרכז", בימת פרסום לתוצרי כתיבה של  -עיתון מקוון במחוז מרכז .5

התלמידים כתבו על השפה העברית ופעלו בעוז להחזרת כבודה של תלמידים מכל הרצף החינוכי במחוז מרכז. 

השפה העברית. ארבעת הגיליונות של העיתון המקוון פורסמו לאורך השנה במועדים אשר נקבעו מראש. כל גיליון 

יש ייצוג נכבד של בתי הספר בחמ"ד ובמיוחד של ביה"ס בגיליון הרביעי  עסק בנושא אחד ונשא אופי מיוחד משלו.

  כאן.לעיון בגיליון יש ללחוץ  דקל" בכוכב יאיר.ה"

 

 אשמח לשמוע תגובות ורעיונות,

 שבת שלום      

 שלכן,      

 יעל נדלר      
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