
 

 פרשת במדבר

אּו ֶאת" ל-שְׂ ֵני-רֹאׁש כָּ ֵאל-ֲעַדת בְׂ רָּ  ִישְׂ

ם ֵבית ֲאבֹתָּ ם לְׂ חֹתָּ פְׂ ִמׁשְׂ  לְׂ

ַפר ֵׁשמֹות ִמסְׂ ל בְׂ ם-כָּ לֹתָּ גְׂ ֻגלְׂ ר לְׂ  (ב,במדבר א) "זָּכָּ

 

- "במספר שמות"
 ,לפי שהיו בתי האבות ונעשה מן חלק השבטים

 (במדבר כו, רש אגדהמד" )כל שבטו מחלקו, חלקים שמתחלקין כל שבט ושבט
הברכות והקללות ואפילו תיאורי האירועים פונים , האזהרות. ברוב המקומות מתייחסת התורה לישראל כעם

 . לישראל כעם אחד
המיקום סביב , שם הנשיא, הדגל, השבט, המשפחה. בפרשת במדבר אנו מתוודעים לחשיבות הקבוצה בתוך העם

 . של הקבוצה" גאוות היחידה"די להדגיש את הייחוד ואת כל אלו יש בהם כ-המשכן וספירת הלוחמים
 .לא פחות מהקבוצה או מהעם, וגם לו דרך ביטוי, הפרט, הצלע השלישית היא השם

 שמואל שנהב/מדרש הבית:  מעובד מתוך
 

תלמידי הכיתה מנקודת מבט כללית אנו מתייחסים אל , מצד אחד. השאלה ניתן להתבונן בתלמידי הכיתהב
גם אלא , הכיתה- "העדה"לא רק את מצד שני אנו רואים . להביא את כלל התלמידים להישגים מוגדרים ומחוייבים

 .לצרכיהם מתאימים את דרכי ההוראהיחידים ו-"שמות"קבוצות ו-"משפחות"
  

 

 :ולענייני דיומא

י אנו שמחים לצרף מידע בנושא השתלמויות בחינוך הלשונ -ד"רישום להשתלמויות חינוך לשוני תשע .1
ת /ת ורכז/מנהלבכל בית ספר בהשתתפות חשוב שיתנהל דיון  .ד"לצוותי בתי הספר היסודיים בשנת תשע

שפה בנושא הכוונת המורים להשתלמויות השונות כך שכל מורה שמלמד עברית יהיה בעל ידע מקצועי 
 . ועדכני

כל מורה לעברית צריך ללמוד . פ שכבת גיל"למורי העברית עגות יתקיימו ההשתלמויות הבסיסיות "בפס
השתלמויות אלו מופיעות במתווה בשם . במסגרת השתלמויות אלה( שעות 06כ "סה)במהלך שנתיים 

בנוסף מתקיימות השתלמויות לרכזות עברית ולמדריכות עברית בהן ... ". חינוך לשוני למורי שפה כיתה"
 .ס"צוות שפה בביהאנו רואים את חוד החנית בקרב 

אנו מציעים , ... "חינוך לשוני למורי שפה כיתה/""למורות שסיימו שנתיים של השתלמות בתוכנית היעדים
ההשתלמויות יהיו במתכונת ארצית . ד"השתלמויות מקוונות שמטרתן לתת מענה ייחודי לרוח החמ

 (. מפגשי פנים אל פנים 2-3הכולל )ויועברו באופן מקוון 

ה נקווה "התחושה הכללית היתה טובה ובעז. ב החיצוני בעברית"וע שעבר נערך המיצבשב -ב"מיצ .2
 2613במאי  23, ג"ד בסיוון תשע"י, ב הפנימי יתקיים ביום חמישי"המיצ. שהתוצאות יעידו על התקדמות

מבחן יתפרסמו החומרים בסמוך למועד ה. שימו לב שקיבלתם את ערכת המבחן בזמן. 'ד', ג', לאשכולות ב
   .בית"יש להקפיד לתעד את הממצאים במיצ. ה"אתר ראמב
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