
 

 אכי תצפרשת 
מהו ? מדוע. יותר מכל פרשה אחרת בתורה, (כשבעים)פרשת כי תצא היא הפרשה הכוללת בתוכה ריבוי מצוות 

 ? ומה משמעות הדברים, המכנה המשותף לרוב מצוות אלו
 

ובחיי החברה חריגה מהמצב השגרתי התקין בחיי האדם היחיד  עוסקת במצבים של, כשמה כן היא, פרשת כי תצא
ודאי שאנו חפצים בחיים שגרתיים תקינים  . מלחמות ועוד, ייבום, ואההלו, גנבה, אבדת ממון, בן סורר ומורה: כגון

 ,יוצאי דופן, אולם חיינו מלאים מצבים חריגים. ועלינו לעשות כל אשר ניתן כדי שחיינו יתנהלו באופן הנכון והראוי
 . והכאב והצער שבהם גדולים מאוד

הוא עולם שיש בו הרבה מאוד אי , בתכונתו, ניתן לומר שמה שהתורה רוצה ללמדנו הוא שהעולם שלנו באופיו
מגמת התורה והמצוות היא להיות שותף לסידור העולם מתוך מצבי לחנכנו שיש בכך  . סדרים בכל תחומי החיים

, תדלותנועל ידי מאמצינו והש, המשפחתיים והכלליים ולהביאו לתיקונו ולגאולתו, אי הסדר של החיים הפרטיים
 הרב ערן טמיר!/ ?תצא כי: מתוךמעובד                                                                                                    .ה נעשה ונצליח"ובעז

אך יחד עם זאת חשוב שנהיה תחילת שנה אנו עמוסים בתוכניות ובתקוות ב. לשנה זו הראשון  "הגשר לקשר"זהו 
 .להתרומם ולהתפתח נוכלדרכם אך  מודעים לכך שיהיו גם מצבים לא צפויים

 .ה"מידי יום חמישי בעזבאופן סדיר  "גשר לקשר"משלוח השבועי של היחל לאור תקופת החגים 
 

 :ולענייני דיומא

ברכה . ותמלאלגפורשת המנחה המחוזית לחינוך לשוני , לצערנו ברכה טננבאום -פרידה מברכה טננבאום .1
היא , מעבר לכך. אכפתיות והשקעה רבה, ירותסמ, במקצועיות, הובילה את התחום במחוז שנים ארוכות

...( לא רק)בהזדמנות זו . יזמה תוכניות ייחודיות כך שטביעת האצבע שלה מורגשת בכל בתי הספר במחוז
 .בעשיה העתידיתשמחה והצלחה , אות ירבת לה מעומק הלב לברכה ומאחל תאני מבקשת להודו

ד אנו "אצלנו בחמ. יעד של קידום ההכלה של מגוון לומדיםהשנה בחר משרד החינוך על  -ההכלהד יע .2
ההכלה של כלל התלמידים מתוך מחוייבות דתית לכל ילד וילד במסגרת בית חינוך את שואפים לשפר 

פתיחת שנת הלימודים אני מצרפת קישור  כדי לפתוח צוהר למה מרגישים חלק מתלמידנו עם. כמשפחה
אר את רגשותיו ישה בקר שתמ הזמן והשחקןעבור כתבה נעמי שמר ש " בראשון בספטמבר"לשיר 

  .כאן ללחן נא ללחוץ  להאזנה , כאן נא ללחוץלמילות השיר לקישור . כתלמיד
 שלושתהרישום ל. בקרוב יחל הרישום בפועל להשתלמויות בחינוך הלשוני -למויות בחינוך הלשוניהשת .3

, שילוב מיומנויות שפה בהוראת תורה, ס היסודי"ספרות לבי)ד "ההשתלמויות המקוונות של החמ
נא לוודא שהמורם של בית הספר נרשמים שכן המיפוי במתווה שנערך . וההשתלמויות בפסגות( "עופרים"

 .בסוף שנה שעברה אינו מהווה רישום להשתלמויות
 . 'המיועדת מורי כיתות ו" מסע אל הדרשה"ב מידע ראשוני בנושא תוכנית "רצ -"מסע אל הדרשה" .4

 . בת מצווה/אישית ומשמעותית לקראת הבר, תייחודיבמסגרת התוכנית כל אחד מהתלמידים כותב דרשה 

ביחס לתהליכי ההערכה שכוללים גם את הנחיות  .הכולל מבחנים ל בנושא"פורסם חוזר מנכ -וזר מנכלח .5

 מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי : ה הקישור"רצ .החינוך הלשוני

 
 "תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה"ה "בברכת שנה טובה ובע

 בת שלוםש                                                             

 ,שלכן 
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