
 

 שלחוית פרש

 . חרןמגלותו ב ארץ ישראלמיום שובו ל יעקבהפרשה מתארת את המשך קורותיו של 

ומבצע כמה פעולות , כאשר מתברר ליעקב שעשו בא לקראתו בראש קבוצה של ארבע מאות איש הוא חושש מאוד
 :לקדם את פני הרעה

ָהָיה ִאם ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל ַהַמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָכהּו וְ ...ַהְגַמִלים ִלְשֵני ַמֲחנֹותת ַהָבָקר וְ ְוֶאת ַהצֹּאן ְואֶ , ַוַיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶשר ִאּתֹו"
ֵליָטהַהַמֲחֶנה  פְׁ ָאר לִּ שְׁ  ('ט-'ח, ב"בראשית ל)"ַהנִּ

  שארית הפליטה – הביטוי
 

 טפסוק  ,ב"לבראשית פרק  -מקור הביטוי

    הביטוי בהקשר לפרשה
כי בהכותו , כי אמר אולי ינצל המחנה האחד ,על דרך הפשט אמר זה באולי -" והיה המחנה הנשאר לפליטה" -רמבן

למדתך תורה ( עו ג)וכן אמרו בבראשית רבה  .א להם הצלה מאת השםואו תשוב חמתו או תב ,האחד יברחו האחרים
  .דרך ארץ לא יניח אדם כל ממונו בזוית אחת

  .רע לנו תמיד עם בני עשוויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יא

      הביטוי בשפה העברית
 .או ניזוק, או נהרג, מה שנשאר אחרי שהרוב הושמד

כך . מלחמת העולם השנייהב גרמניה הנאציתהמשטר והכיבוש של , השואהששרדו את  יהודיםהם ה שארית הפליטה
שטרם מצאו מקום התיישבות , חר סיום המלחמהבשנים הראשונות לא ניצולי השואהנקראים במחקר ההיסטורי 

 .קבע ונדדו באירופה או שוכנו במחנות העקורים

 :ולענייני דיומא
ה בשיעור המוקלט יפנו למנחות המחוזיות לחינוך ים בצפיניהמעוני -מפגש ווירטואלי לרכזות העברית .1

 .ד לקבלת הוראות"לשוני בחמ
 .ד לשיעורי עברית"תהליך הוראה בנושא הדמות השנתית של החמב הצעה ל"רצ -ל"הרב חיים דוד הלוי ז .2
יום עיון למדריכות עברית יתקיים " לשון בראשון"במסגרת הכנס המסורתי   -יתיום עיון למדריכות עבר .3

, נא שריינו את התאריך. בראשון לציון 2113בפברואר  12', ב באדר א"י בתאריך יםיסודיבתי הספר הב
 ".גשר לקשר"לכשתתפרסם התוכנית אשלח ב

בתקופה הקרובה נעסוק בהתבוננות מחודשת על מימוש שעות הפיצול בכיתות  -'ב-'שעות פיצול בכיתות א .4
מדריכות העברית . נוצלות באופן אפקטיביהשעות לא מ ,מבדיקה ראשונית התברר שבבתי ספר רבים .'ב-'א

 .ילוו את תהליך החשיבה המחודשת כדי שנוכל בעזרתו לקדם את התלמידים
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