
 

 שלח

ַלח" ָיֻתרּו ֶאת-שְׁ ים וְׁ ָך ֲאָנשִׁ ַנַען-לְׁ  (יז, יט, ויקרא" )ֶאֶרץ כְׁ

 ? "שלח לך"למשה ואומר לו ' מדוע פונה ה..." שלח אנשים"על פניו ניתן היה לצוות את משה ולומר לו 

 ". לדעתך אני איני מצוה לך אם תרצה שלח: "כותבי ו"ן מתייחס לפירושו של רש"הרמב

 .לפי שיקול דעתו אלא אפשר לו להחליט, ווה את משהלא צי' ה

אמנם הוא הסתכן בכך שהמרגלים יביאו את דיבת הארץ אך , משה פועל בשיקול דעת מתוך ראיה לטווח רחוק

סיונות חינוכיים רבים אשר ישנה במדבר הם כור היתוך שבו יעברו בני ישראל נ ארבעים, בראיה לטווח הרחוק

 .קדוש בארץ ישראל יכשירו אותם להיות לעם

 

והתייחסות לכל תלמיד  ההוראהלהפעיל שיקול דעת עצמאי לגבי דרכי ורה לעברית כך גם על כל מ

כגון שיטות , הקרוב והרחוק לבחון אפשרויות של פעולה אשר יביאו לתוצאות רצויות לטווחיש . ותלמיד

 .. קריאה מגוונות

 ...הקוראות -של אגרת זוהקוראים  בהוקרה לרוב, רעיון אחד נוסף, ובאופן יוצא דופן

ועתידים להוציא את , האנשים אוהבי גלות הם: ה"אמר לו הקב, כאשר בא משה לשלוח אנשים לתור את הארץ

הוכיחו שאיפה , ועוד בהיותן בגלות מצרים, שהן אוהבות את הארץ, מוטב לך לשלוח את הנשים. דיבת הארץ רעה

אבל אם ". שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים  בשכר נשים צדקניות“ (:ב, סוטה יא)ל "לגאולה כדברי חז

בשעה שאמרו בנות (: "תשעג, ילקוט שמעוני)כדברי המדרש . לדעתך –" שלח לך"לדעתך האנשים כשרים המה 

ואתן מבקשות נחלה ', נתנה ראש ונשובה מצרימה'(: , יד)ישראל אומרים : אמר להן', תנה לנו אחזה'צלפחד למשה 

  (.י כלי יקר"עפ)  ".יודעות אנו שסוף כל ישראל להחזיק בארץ: אמרו? בארץ

  ...ואידך זיל גמור

 

 :ולענייני דיומא

 :בגביע הנודדבשבוע שעבר נשמטו פרטי בתי ספר הבאים שזכו  -גביע נודד .1

רחל : המדריכ. דבורה מנחם: רכזת. אושרת יצחק: מנהלת. פתח תקווה, "מעלות חיים"ס "בי -מחוז תל אביב

 .שוש נגר: מפקחת. שר

איריס : מדריכה .פארגי מזל :רכזת. קליינשפיז גיל : מנהל. בית שאן, "מאיר המתחדש"ס "בי -מחוז צפון

 .שלום אדרי: מפקח. אופנהיימר

ב יחידת הוראה המדגימה תהליכי הוראה בעקבות משימת הערכה של "רצ -בעקבות משימות הערכה .2

 . ליישם גם בכיתות האחרותאת העקרונות ניתן . 'כיתות ד

 בת שלוםש                                                                   
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