
 

 ואראפרשת 

ר ְיהָוה ֶאל" ל-ַאֲהרֹן ַוְיַצוֵּם ֶאל-מֶֹשה ְוֶאל-ַוְיַדבֵּ  (ג"י', ו, שמות" )ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

תגובת בני ישראל , אך. את חזון הגאולה הנאנק תחת עול השעבוד, העם להשמיע באוזני את משה ה ציווה"הקב
(.                                                                           'ט', ו, מותש" )משה מקצר רוח ומעבדה קשה ולא שמעו אל" :אכזבתהיתה מ

                                                           (.'יב', ו, מותש" )הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה": ה"פונה לקבמשה 
ומפקפק בצדקת , משוכנע באמיתות הבשורה אם העם עצמו אינו", (פרשניםלדעת ה)טען משה במשפט זה " אם"

                                                                                     ?בהופיעי לפני פרעה ,מה האמינות שיזכו להם דברי בחוץ, הדרך
(.                         יג ,שם" )אהרן ויצום אל בני ישראל אל משה ואל´ וידבר ה" :שתשובה מפתיעה בצידה, שאלה טובה

:                    ומוצא בו תשובת האלוקים לאכזבת משה ,המדרש חושף צפונות פסוק זה, אולם. לא נאמר כאן, ´מה ציוה ה
, אתכם יו מקלליןשיה, תהיו מקבלין עליכם על מנת כן ,טרחנים הן, רגזנים הן, בני סרבנים הן: ה"אמר לו הקב"

(                                                                                          ג, מדרש רבה שמות ז" )שיהיו מסקלין אתכם באבנים
: האלוקים למשה שיעור מאלף בהלכות הנהגה מעניק -בהיגלות האכזבה הראשונה , בצעדיו הראשונים כמנהיג העם

עליך לאהבו . אתה מקבלו על חסרונותיו. רואה שחורות ודל אמונה, מקטר, רגזן, זהו עם טרחן! משה, ה עמךכך נרא"
שגמולך , ברורה תוך ידיעה, תורה וארץ, לו אתה אמור להנחיל גדולה וכבוד. עליך לשאת את משאו. שהוא ולגדלו כמו

למען לא תהיה , זאת בתחילת הדרך דע. עבדות היא ולא שררה, משה, המנהיגות. קללות ואבנים -היחיד יהיה 
                                                                                                                                                    ."אכזבה מנת חלקךה

 .השהות במדבר וכך בגדלות נפש זו הנהיג את העם כל ימי. קלט והבין ,ומשה שמע

 גרילק הרב משה /פרשת וארא: מעובד מתוך

חשופים לקללות וסקילות אבנים אך הרבה פעמים צריכים להתמודד עם אמנם אנחנו לא . כמורים גם אנחנו מנהיגים
מביעים כעס ותסכול א לידי ביטוי כאשר תלמידים העברית הדבר יכול לבו בשיעורי. רוגז וכעס של הורים ותלמידים

לאור  תוצר כתיבה טיוט ושכתוב , משימה מאתגרת כגון קריאה של טקסט ארוךכאשר הם נדרשים להתמודד עם 
 . תלמידינו ולהצליח לקדמםשנזכה לגדלות נפש כדי להצליח כמו משה לאהוב את , ה"בעז. הערות של המורה ועוד

 :ולענייני דיומא

את היחידה כתבה . הרב עוזיאלשכתב " תפילת הנוטע"מצורפת יחידת הוראה העוסקת ב -הנוטע תפילת .1
. נשמח לשמוע תגובות .ל אימצה את התפילה אך ערכה שינויים"קק. המדריכה דבורה פרידמן מירושלים

 friedmner@gmail.comל "לכתובת דוא
המפגש עם ספר . השנה נכללו ספרי קריאה ברשימות ספרי הלימוד -מפגש מונחה עם ספרי קריאה בכיתה .2

  .ב מסמך העוסק בנושא"רצ. יצירה ספרותית בכיתה מפגש עםמקריאה שונה במהותו 
לוח הזמנים של . ישר כוח לכל העוסקים במלאכה. שטף הגעת הסיפורים מתעצם', ברוך ה -"מרוץ הצבי" .3

הכנס . שימו לב לשינוי בתאריך הכנס הארצי. שליחת הסיפורים למנחות המחוזיות נותר כפי שפורסם
   .בירושלים" מורשת בגין"במרכז , 2113במרץ  11, ג"ט באדר תשע"כ, ביום שניה "יתקיים בעז

 

 וחודש טוב בת שלוםש                                                       

 ,שלכן 

 יעל נדלר

  ד"על החינוך הלשוני בחמ א"מפ
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