
 

 תרומהפרשת 
 . החיובו הוולונטרי שבאדם לבין הקיבוע, ההתנדבות, שילוב בין הנתינההוא עניינה של התרומה 

המידות מלמד על יסודות בעבודת ' בגדי הכהנים וכו, כלי המקדש, פירוט עניין המקדש והנהגותיוספר החינוך על פי 
 :והאישיות של האדם

... הפעולות הטובות ורוב התמדן מחשבות הלב מטהרות מתלבנות מזדקקות י הפעולות וברבות"הגופות יוכשרו ע"
... ועל כן ציוונו לקבוע מקום שיהיה טהור ונקי בתכלית הנקיות לטהר שם מחשבות בני איש ולתקן לבבם אליו בו

ומכל מקום לעולם תתרבה שם הברכה והקדושה לפי הפעולות הטובות שיעשו שם בני אדם ואז עם הפעולות 
 "ובות יפתחו מעיינות הטוב כנגדוהט

מידותיו והתנהגותו של האדם , אישיותו. מסר חינוכי לכל יחיד מישראל, בפרשיות ובדברים אלו רואה ספר החינוך
מהחברה איתה גדל ומההתמדה במעשים , מהאווירה אליה חשוף, מושפעת באופן ישיר ומשמעותי ממעשיו

 .של טוב" מעיינות" ,לדבריו, דבקות בדרך זו מבטיחה. הראויים
 :נמצאנו למדים שלושה יסודות משמעותיים בחינוך 

 .המסגרת בה גדל ממנה גם יושפע. חשוב לגדל את הילד באקלים ובאווירה של יראת שמיים –אווירה       (1
 הוא מחלחל לנפשו של הילד. יש למעשה הטוב ערך חשוב , ומבינים" מתחברים"גם אם לא תמיד  –מעשים       (2

 .והופך לטבעו ולחלק מאישיותו
דווקא בעולמנו המודרני המנסה לגרות את סף הרגישות והסקרנות מידי שעה ישנה חשיבות יתירה  –התמדה       (3

חינוך להתמדה הוא בעל ערך חשוב . עוצמתם בתדירותם , למעשים שאין בהם כל חידוש או שינוי" אפרורית"לפינה 
 .למגוון מתחומי עתידו של הילד

 .ולבניין המקדש במהרה בימינו. ' ר שנזכה לחנך עצמנו וילדנו לעשיית רצון הבורא ית"יה
 הרב אריאל רוקח/יסודות בחינוך וגידול ילדים: מעובד מתוך

להתפתח מבחינה  יםדלכדי לאפשר לימיטבית  תיאנו משתדלים ליצור סביבה לימוד. כך גם בהוראת העברית
מנסים להקנות הרגלים של התמדה בנושאים כגון , ובנוסףאנו מקנים לילדים מיומנויות ואסטרטגיות . אוריינית

 .תהליכי טיוט ושכתוב ועוד, קריאת ספרים

 

 :ולענייני דיומא

 גביע נודד לבתי ספר המצטיינים בפעילות לעידוד הקריאה

לאחר חצי שנה של פעילות בתי הספר בנושא . מסורת הענקת הגביע הנודד בכל אחד מהמחוזות מתחדשת
אני גאה לפרסם את שמות בתי הספר . עידוד הקריאה ניתן להצביע על בתי הספר שמובילים בתחום

                                                                                                                        :המקבלים את הגביע בחודש אדר
       .הרב גד ברטוב: מפקח. יעל שער: רכזת ומדריכה. מרדכי אברהם: מנהל. יבנה, "אביר יעקב"-מרכז

                         . אלי לוי: מפקח. מיטב נחמני: רכזת.לאה שטיינמץ: גן מנהלת-רמת, "ה"נועם הרא" -א"ת
                            . מיכאל בונן: מפקח. מלכה קדוש: רכזת. מיכל דמרי: מנהלת. צפת, "ב"ביר" -צפון
אביגיל : מדריכה. נחמה לביא: רכזת. אבישי פרינץ: מנהל. ירושלים, פסגת זאב, "נועם בנים " -י"מנח
                                                                                                            .  שרית ברונר: מפקחת. ציפי קופלד: ספרנית. לוי

. נטע  כהן: מדריכה. נאוה מרמוריש: רכזת. מנחם פישר: מנהל. מודיעין, "נתיב זבולון"-ירושלים
                                                                                                                                                             .  נורית ורהפטיג: מפקחת

. יהודית סלפטי: מדריכה. אריאלה חסן: רכזת. עופרה אלירז: מנהלת. תלמים, "הרב קוק" -דרום
                                                                                                                                          . הרוש-סילבי בן: מפקחת

: מפקח. ענת ישראל: מדריכה. זהבה גורדני: רכזת. ציונה בן שמעון: מנהלת. קרית אתא, "יבנה" -חיפה
 . רון פכטר

 שבת שלום
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