
 

 שלחבפרשת 
אּו" שְׂ ֵני ַויִּ ָרֵאל בְׂ שְׂ ֵנה ֵעיֵניֶהם ֶאת יִּ הִּ ם וְׂ ַריִּ צְׂ אּו ַאֲחֵריֶהם נֵֹסעַ  מִּ ירְׂ אֹד ַויִּ עֲ  מְׂ צְׂ ֵני קּו ַויִּ ָרֵאל בְׂ שְׂ  ''י יְׂ  ֶאל יִּ
 .(שמות יד י) 

 :ה אומר למשה''אבל הקב, גם משה צעק והתפלל שיעשה נס, ת''לא רק העם צעק אל השיבהמשך כתוב ש
 (שמות יד טו)'' דבר אל בני ישראל ויסעו, ימה תצעק אל''

                                                                                                                                                        : י''כפירוש רש
ה לא עת עתה להאריך בתפלה שישראל "משה עומד ומתפלל אמר לו הקב' למדנו שהי - מה תצעק אלי

                                                                                                                                          ....                           נתונין בצרה
כדאי זכות  –אלא ליסע שאין הים עומד בפניהם  אין להם''( מכילתא) - דבר אל בני ישראל ויסעו

 . ''אבותיהם והם והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם את הים
 .בכל זאת הקושי נשאר עד שקפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה

וזה אומר אין אני יורד , זה אומר אין אני יורד תחילה לים, על היםכשעמדו בני ישראל : ל''חז אומרים 
לעשות ( משבטו ההישנחשון )לפיכך זכה יהודה ... עד שקפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה, תחילה לים

בזכות מסירות הנפש (. סוטה לז א) ''ישראל ממשלותיו, היתה יהודה לקדשו''לו ממשלה בישראל שנאמר 
  .ובזכות זאת זכו צאצאיו למשול על ישראל, הים נס מפניו, של נחשון וקידוש השם

ההולכים לפני המחנה וקופצים ְלים הסכנות בשביל להיטיב ואף להציל ' נחשונים'בכל דור ודור ישנם ה
   . את כלל ישראל

 הרב דב ביגון/נחשוני עמינו :ובד מתוךמע                                                                                                                      

 בהרבה כההצלחת חינוך הילדים כרו. בחינוך" פורצי דרך" ,"נחשונים"עלינו המחנכים לשאוף להיות ה
לפעול ללא הרף כדי להתגבר על קשיים וכדי לקדם את  אנו נדרשים .מסירות נפשעבודה מעשית ו

לקפוץ "יש . רבה" נחשוניות"דרושה  שונילבתחום החינוך ה גם. למידינו בתחום החינוכי והלימודית
, בימים אלו התפרסמו יחידות הוראה חדשות. בהשתלמות, נלמד בהדרכהישום ה יולפעול על יד "למים

  .ופועלות באופן מעשי לקדם את התלמידים שמזדרזות ללמד אותן" הנחשוניות"אנו שמחים על המורות 

 :ולענייני דיומא

כל בית ספר יכול . השבוע מסתיים השלב הבית ספרי בתחרות כתיבת הסיפורים -מרוץ הצבי .1
ה וסיפור "סיפור לאור דמותו של הרצי, נושא חופשיסיפור ב: לשלוח עד שלושה סיפורים נבחרים

. יש לשלוח את הסיפורים למנחה המחוזית: שימו לב. בן גוריון או בגיןהלמידה אודות לאור 
שליחת הסיפורים למנחה . לפרסום באתר האינטרנט אינו נכנס ישירות לתחרותסיפור שנשלח 

 . 3310בינואר  03,  ג"תשע בשבט ט"י עדהמחוזית 

שכתבו רחל גרבר " פגשים עם טקסטיםמ"מצורף קישור למדריך למורה  -מפגשים עם טקסטים .2
מעבר לכך . מומלץ מאוד לקרוא על הייחודיות של הקריאה בטקסט הספרותי. ודית מרוםויה

 .כאןלכניסה יש ללחוץ ". מסלולים ספרותיים"מוצג מודל מיוחד המתאים ליצירות ספרות 

 היבט האישי ובהיבט המקצועילבלוב וצמחיה ב, התחדשותיהווה זמן לו בשבט "טשבתפילה 

 שבת שלום 

 ,שלכן 

 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelnadler@bezeqint.net 
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