
 

 קתח

 ( 'ח', במדבר כ" )ַהֶסַלע-ְוִדַבְרֶתם ֶאל... ַקח ֶאת ַהַמֶטה "

ה אומר למשה "הקב. והם צמאים למים, בני ישראל עומדים לקראת סופן של ארבעים שנות נדודים קשות ומעייפות
ארבעים שנה קודם  בניגוד לאירוע שהתרחש, זאת .ומבטיח שהמים יצאו מתוכו, אל הסלע' לדבר'בהוראה מפורשת 

ושתה , ויצאו ממנו מים, והכית בצור" -וגם אז יצאו המים מתוכו  -בסלע ' להכות'כאשר משה רבנו נצטווה , לכן
 (. 'ח, ז"שמות י) "העם

ואז אכן פורצים , משה מחליט להכות על הסלע פעם נוספת, כאשר דבר לא קורה. משה רבנו בוחר להכות בסלע
לכן לא , יען כי לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל": ואומר, את המתרחשה רואה "הקב. מתוכו המים

 . "תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם

העם כולו ניצב . עלינו להבין לעומק מה היה מצבם של בני ישראל באותה עת, בכדי שנוכל להבין את ההתרחשות
הסתיימו השנים הארוכות של הנדודים , כאשר מצד אחד, מרכזית במהלך ההיסטורי שלו' צומת דרכים'בפני 

ה "הקב, כאשר משה רבנו עומד מול הסלע. ומצד שני הכניסה לחייהם החדשים בארץ ישראל עמדה בפתח, במדבר
 .בכדי שישקף בצורה ברורה את מצבם של בני ישראל, בוחר בקפידה את הציווי המדויק שלו

בני ישראל יצאו בדיוק מעולם העבדות הקשה , שה רבנו להכות בסלעכאשר נאמר למ, ארבעים שנה מוקדם יותר 
, דור חדש, משה אמור היה להוביל דור אחר, אולם הפעם. היו שפה שהם הבינו היטב" המכות"ולכן  -של מצרים 

                                                            .                            "דיבור"ליחס של , דור שהיה זקוק ליחס שונה; דור שצמח בעולם של חירות וחופש

 הרב שרגא סימונס/ויצאו ממנו מים, ומשה הכה בסלע: מעובד מתוך                                                                           

מקיימים בתוך שלבי הלמידה , האמונים על התקדמות כל תלמיד מהמקום שבו הוא נמצא, אנו המורים והמחנכים 
הערכת מצב כדי לדעת מהי הדרך הנכונה להמשך ולא פעם עלינו להתגמש ולמצוא דרכים חלופיות לקידום התלמיד 

                                                                                                                                             .בהתאם למצבו המשתנה
  .להוביל את התלמיד להצלחה חינוכית ולימודית, כלומר -לארץ ישראל " להכנס"יהי רצון שנזכה 

 

 :ולענייני דיומא

. ההדרכהבעברית בהלימה להיקף הבית ספרית פירוט נושאי ההדרכה ב "רצ  -ד"הדרכה בעברית בתשע .1
של ההתפתחויות בתחום הדעת " לעמוד בקצב"שעות כדי  7יום הדרכה בהיקף מינימום מקובל לבחור ב

 . ויישום הנדרש
  .כאןנא ללחוץ , לצפיה ברשימת הספרים שנבחרו. ג"פורסמו תוצאות מצעד הספרים תשע -םמצעד הספרי .2
ס "מבי' תלמיד כיתה ו ,לביא וילנר: ד"שניים משיאני הקריאה בירושלים הם מהחמ -אלופי הקריאה .3

לקריאה נוספת נא  .פסגת זאב ,"נעם בנים"ס "מבי', תלמיד כיתה ב, וחגי מרקוביץ, "דוגמא עוזיאל"
 . כאןללחוץ 

 .ב"רצ-לצערי הקובץ לא נשלח בשבוע שעבר -רעיונות לפעילויות לשבוע הספר .4
 

 בת שלוםש                                                                   

 ,שלכן 

 יעל נדלר
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