
 

 לך לךפרשת 

 .(א, בבראשית י) "ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל-ַאְבָרם ֶלְך -ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל"
 , לצלוחית של אפרסמון שהיא נתונה בבית הקברות, ולמה היה אברהם דומה: אבין' אמר ר

 .ולא היה אדם יודע מהו ריחה
 ?מה עשה אחד

 .התחיל ריחה נודף בעולם, נטלה טלטלה ממקום למקום
 .רהזכך היה אברהם דר בין עובדי עבודה 

 :ה"אמר לו הקב
 ?מה אתה יושב בתוך הרשעים

 .צא מביניהם והודיע מעשיך הטובים בעולם
 (ג, תנחומא לך לך". )לך לך":שנאמר

 

כדי להפיץ את " ללכת"ולכן הציווי לאברהם הוא , תיוהוא משפיע על סביבוכאשר מטלטלים את מקור הריח הטוב 
( ט, יב" )ויסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה: "מכאן ואילך נראה כי אברהם אינו מפסיק ללכת . אור האמונה בעולם

בפרשתנו בולטת התכונה ההפוכה אצל (. ז, יח" )רץ אברהם( "ו, יח" )וימהר אברהם( "יז, יג")קום והתהלך בארץ"
 .לוט

 שמואל שנהב/מדרש הבית: ד מתוךמעוב
 

בפעילויות השונות והכל במכוונות  ...("ריצה"ופעמים ב ) "הליכה"יות בבצוות החינוך הלשוני אנו משתדלים לה
אחד הערוצים שהתחלנו בו בשנה . משתדלים ללמוד זה מזה, מעבר לכך. גדולה להגיע ולקדם את אחרון התלמידים

  ...מקווה שלפגוש את כולכם. ד"שעברה הוא קיום מפגש ווירטואלי לרכזות שפה בחמ
 

 :ולענייני דיומא

נקיים ל "ש צבי כורך ז"ד ע"תחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ לקראת  -מפגש וירטואלי לרכזות שפה .1
פ עקרונות תוכנית "ה ע"יך הוראה בנושא הרציבו יודגם תהל שפהרכזות מפגש הדרכה ווירטואלי ל

 ,רמתיתודה לדני . בשעה שמונה בערבבנובמבר  11, כסלוו ב"כ, ביום ראשוןה "איתקיים המפגש י".עופרים"
 .כאןלחוץ להרשמה יש ל. על התמיכה הטכנולוגית מנהל מחלקת המחשוב במכללת ליפשיץ

ה ההרשמה להשתלמויות מרשימה במיוחד אך יחד עם "ב  -ד"השתתפות בהשתלמויות המקוונות של החמ .2
 יהפרטים נמצאים בטופס. זאת מבקשת את עזרתכן להבהיר לנרשמים שלכל השתלמות יש קהל יעד אחר

 .ההרשמה

מיועדות למורים שסיימו שנתיים השתלמות " ד"הוראת ספרות בחמ"ו, "עופרים"השתלמויות  -
 .בתוכנית היעדים בפסגות

 .'ד-'מיועדת למורים המלמדים תורה בכיתות ג -מיומנויות שפה בהוראת תורה השתלמות שילוב -

 
 .נא לפנות למנחות המחוזיות -לפרטים נוספים

 

  בת שלוםש                                                             

 ,שלכן 

 יעל נדלר

  ד"על החינוך הלשוני בחמ א"מפ
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