
 

 באפרשת 
זֹון " ם אֹתֹו ְבִחפָּ  (יא, יב, שמות)"ַוֲאַכְלתֶּ

                                                                                                            . 'חיפזון'יציאת מצרים הייתה ב
כי לא בחיפזון : "ולה העתידה נאמראולם על הגא, הגאולה העתידה דומה במובנים רבים לגאולה ממצרים

עּון"אלא דווקא , "תצאו ָושֵׁ   .יוצאים בנחת(. טו,ל; יב,ישעיה נב" )בשובה ונחת תִּ
 012) ה את הזמן שנקבע מראש לגלות"שבגאולת מצרים קיצר הקב, הסיבה להבדל הזה בפשטות העניינים

שכן עדיין הייתה אחיזה , לכן היציאה ממצרים הייתה צריכה להיות בבריחה. (022שנים במקום 
לכן לא יהיה צורך ו, "כלו כל הקיצין"אולם הגאולה העתידה תבוא אחרי ש. לאפשרות של המשך הגלות

 ". בשובה ונחת"אלא כולנו נוכל לצאת מהגלות , בחיפזון
, שהבריחה ממצרים מציינת בריחה מהרע( פרק לא)א מסביר בספר התני,שניאור זלמן מלאדירבי רב ה

  .הגאולה העתידה תבוא אחרי שיסתיים הבירור של הטוב מהרע, לעומת זה
כלו כל "הלוא כבר , ערב הגאולה העתידה, עכשיו. מהעניין הזה אנו יכולים להפיק לקח חשוב לזמננו

שנים אשר תאמר "קודם שיבואו , כל רגעצריך לנצל . ואין עוד זמן להשלים רגע שבוזבז והוחמץ, "הקיצין
יש לנצל כל רגע ולא . כך גם בעבודתו האישית של כל אחד ואחת מישראל. (א,קוהלת יב" )אין לי בהם חפץ

ולכן כל רגע יקר כדי למלא אותו בלימוד . כשאתפנה אעשה את המוטל עליי, "לכשאפנה אשנה"לומר 
             .לכל התורה ומצוותיה' חוט השדרה'שהיא , התורה ובקיום המצוות ובעבודת התפילה

 ברוד גיליוןהרב מנחם / לנצל כל רגע: מעובד מתוך

. אנו עמלים להכנת תוכניות התערבות לאחר מיפוי משימות הערכה בחינוך הלשוני, בשלב זה של השנה
פ הצרכים של "ענצל היטב את הזמן של השיעורים המקצועי שלנו כדי לדע אנו מגייסים את הי

גזל "ב ניצול מיטבי של הזמן הוא ערך כלפי עצמנו וכלפי תלמידינו שכן אין אנו רוצים לחטוא. התלמידים
לחלופין למנוע מהם ידע אותו הם צריכים כדי וללמד את התלמידים דברים שהם כבר יודעים או " זמן

 .ללמוד

 :ולענייני דיומא

בבתי הספר " הגביע הנודד"ה  מסע חדש של "יחל בעז, ראש חודש אדרב -ג"גביע נודד תשע .1
מעוניינים להגיש את בתי ספר ה. בכל מחוזהיסודיים המצטיינים בפעילות לעידוד הקריאה 

מצורף מסמך המפרט את התבחינים . מוזמנים לפנות למנחה המחוזית לחינוך לשוני, מועמדותם
 .לבחירת בתי הספר

: במגוון תחומים, תלמידי ישראל במשאל רחוב על הקשר שבין השפה והבחירות: מומלץ -חירותב .0
כולל דף עבודה מיוחד )וד ניבים וע, משמעות ושורש, תקינות, שאילת מילים, חידושי מילים

 .כאןלכניסה יש ללחוץ (. לתלמידים

ו בשבט "כ', ה העברית שיתקיים ביום דלכנס ראשון לציון לשפב הזמנה "רצ -יום עיון ארצי .3
 .מותינת בהרשמה מראשההשתתפות . 0213בפברואר  6, ג"תשע

 , שבת שלום

 ,שלכן 
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