
 

 ד  "בס

 שלחפרשת                                 

ם ִמְפִרי ָהָאר ץְוִהְתַחַזְקת  "  ('כ', יג, במדבר" )ם ּוְלַקְחת 

                                                                          מצאתי שני רעיונות  .המרגלים את שלחכש רבינו משהי "מילים אלו נאמרו ע
 :נו החינוכיתתדהקשורים לעבו "פרי הארץ"בהקשר ל

                                                               לדורות בנו נטעואבותינו ש זכות לנו יש ,חזקים שרשים בעלי עצים לנו יש
                                                                                   עלינו ,יחד ומתאספים מתחברים כשאנו וכן. ליקח מפירותיהם עולם ועלינו

                                                         ,לנוש היופי וזהו ,הקדושים ורבותינו מאבותינו המקובלים רשיםוהש אחר לילך
                                                 .ידו נוכל לזכות לפירות הגונים ונאים שעל

 : ט היה אומר"רבי ישראל הבעש

ורק אחרי שהזרעים נרקבו לגמרי , בתחילה זורעים: על האדם לקחת דוגמא מפרי הארץ, "ולקחתם מפרי הארץ"
                                                                                      ". ולתת את פריו, מתחיל הזרע לצמוח ולגדול, באדמה והם כמו כלו והיו לכלום

 ."פנינים לפרשת שלח" ו איגוד בני החבורות ויזניץ  :מתוךמעובד 

 :ולענייני דיומא

צוות המנחות המחוזיות ואני . בכנסת" הצעה לספר"ביום שלישי התקיים אירוע  -הצעה לספר .1
בימים אלו בתי ספר ברחבי הארץ מקיימים אירועים דומים . המרגשבאירוע זכינו להתארח 

מספר קטעים . כאןיש ללחוץ כתבה לקראת האירוע בלצפיה . וחלקם אף מארחים חברי כנסת
 . כאןללחוץ נא  –נבחרים 

 
ס "ב הזמנה המכילה את תוכן יום השיא שקיים בי"רצ -יום קהילה בנושא השפה העברית .2

 . נירה אדל תלהבהנ, בשוהם "אבני החושן"
אני שמחה להציג את שמות בתי הספר הזוכים בגביע הנודד בחודש  -גביע נודד לחודש סיוון .3

 .ה נחדש את הפעילות בשנה הבאה"בעז. סיוון
 .שוש נגר: תמפקח. דקלה מעתוק: רכזת. נילי שמואלי: מנהלת. א"ת, "עציון"ס "בי -א"מחוז ת

רוית : מדריכה. מרים כהן: רכזת. אסתי ברמיץ: מנהלת. ירושלים, "יהודה הלוי"ס "בי -י"מנח

                                                                                  .                   ישי לוי: מפקח. נמט

. פנינה חדד: מדריכה. צופית בן אבי: רכזת. יעקב ציטרון: מנהל. צפת, "נועם"ס "בי -מחוז צפון

                                                                                                              .ירדנה אלון: מפקחת

ל יגס: מדריכה. נחמה עזר: רכזת. אתי טבת: מנהלת. כפר יונה, "אילן-בר"ס "בי -מחוז מרכז

                                                                                                  .זכריה נגר: מפקח. חסון

: מדריכה. אוחנה חגית: רכזת. אריה אדרי: מנהל. בית שמש, "אתרוג"ס "בי -מחוז ירושלים

                                                            . ורד ליבי: נציגת הפיקוח. אלכס גליקסברג: ד"מחמ. מרינה דניאל

: מדריכה. גאולה דנינו: רכזת. חנה קליין: מנהלת. טירת הכרמל, "צמח"ס "בי -מחוז חיפה

                                                                         . גבי אמסלם: מפקח. ברכה טננבאום

: מדריכה. מרים שלי: רכזת. אריאלה אלבז: מנהלת. אשקלון, "נווה אילן"ס "בי -מחוז דרום

 .סילבי בן הרוש: מפקחת. שרה אירני

 
 ,שבת שלום ,שמח לשמוע תגובות ורעיונותא

  ,שלכן 

 יעל נדלר

 ד"ארצית לחינוך לשוני בחמ מפקחת

  int.netyaelnadler@bezeq 

 

 

  35'הודעה מס-גשר לקשר
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