
 

 שמותפרשת 
י ֲאדָֹני" ָלח ַויֹאֶמר בִּ שְׁ ַיד תִּ ַלח ָנא בְׁ  (יג' ד, שמות) "שְׁ

לא היה לו ברור כי עם ישראל ראוי : היו למשה רבנו עליו השלום סיבות טובות לסרב לשליחות
כאיש אשר ; וחש כי הוא לא יצליח למלא את השליחות , הוא עצמו היה כבד פה וכבד לשון; לגאולה
; ו מכל האדם אשר על פני האדמה אולי ראה בנכונות לגאול את האומה גאווה שאינה במקומההיה ענ

אלא שריבונו של עולם . ומסתמא היו לו עוד סיבות, הוא חשש שעם ישראל לא ייענה לקריאת הגאולה
כל הנימוקים כולם אינם עומדים במבחן ". במשה' ויחר אף ד"ואף נאמר , לא קיבל את הטיעונים

משום כך נדחים . ומשה רבנו הוא המסוגל לבצע את הדבר, צריך לגאול את עם ישראל: יהעיקר
 . מהשליחות וכל הסברות האפשריות להתחמקות, ממקומם כל טיעוני האמת

לא הרי השליחות . מדרגתו של משה רבנו נמצאת בסדרי גודל שונים לחלוטין מאלה שאנו חיים לאורם
אולם הרעיון היסודי שנועדנו לחיות בעולם זה בחיים . חד מאתנושהוטלה עליו כזו שמוטלת על כל א

לכל . היא אחד היסודות הגדולים של פרשת השבוע, ושאין אנו רשאים להתחמק ממנה, של שליחות
יש אין ספור פינות בעולם שצריך להאיר אותן ולממש את צלם אלוקים שבנו . אחד השליחות שלו

 הרב שרלו"/מישהו הוא אנחנו" :מעובד מתוך                                                         . בשינוי פני המציאות

ההוראה בתחום השפה היא שליחות ייחודית הן כעיסוק . בחרנו בשליחות חינוךבבחירתנו לעסוק ב
עומס בכיתה לא פשוטה והמציאות לעיתים . ח להמשך לימודי הקודש והחולבשפת הקודש והן כמפת

ילדי , אותנו במקרה בכיתה זו" שיבץ"ה לא "אך נשאב כוח מהאמונה שהקב. המשימות מרפה את ידינו
  ! הוא אנחנו  -" מישהו"ה. אחר "מישהו"לא , הכיתה זקוקים שנבצע את שליחותנו האישית

 :ולענייני דיומא

ביום  .כרמל"  נתיב אליעזר"ס "ם עיון ולמידת עמיתים התקיים בביהיו -מחוז חיפהשפה כנס רכזות . 1 .1
צפייה בתוכניות ייחודיות , הושם דגש על למידת עמיתים, "צאו והתפרנסו זה מזה"העיון שנערך בסימן 

בכנס השתתפו רכזות שפה ממחוז חיפה בהנחיית  .ס והקניית כלים למדידה והערכה"המתקיימות בביה
 ".בוקר טוב ייחודי"ב רעיונות ל"רצ .ברכה טננבאום' המנחה המחוזית הגב

ת אמחוז מרכז ממשיך לקדם , בהמשך לשנת הלימודים הקודמת   -מחוז מרכז -עיתון מקוון .2
העיתון עוסק  .המיזם של הפקת עיתון מקוון המהווה בימת פרסום לתוצרי כתיבה של תלמידים

  ד"ישר כוח לבתי הספר של החמ .ויש בו מדורים שונים" אורח חיים בריא: "בנושא השנתי 
 -"הראל", יהוד-"במעלה" ,יבנה –" אביר יעקב", " יחידני" :השתתפו בכתיבת התוצריםש

אבני ", ת"פ -"כפר גנים", יקיר -"יקיר", רעננה -"בילו", לוד -"נריה-נועם", "ם"רמב", צ"ראשל
, קדימה -"אור תורה", ע"רה -"אוהל שלום", אלעד -"עמיעד", כוכב יאיר -"דקל", שהם -"החושן

 -"סיני", "רועי קליין", "מורשת זבולון", "י"רש", "ם"רמב", "ישורון", תל מונד -"אור תורה"
 . כאןנא ללוחץ  לקישור .כפר יונה -"בר אילן", כפר הרואה -"הרואה", נתניה

 , שבת שלום

 ,שלכן 
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