
 

 חיי שרהפרשת 

  (.נט ,כד, בראשית) "ָקה ֲאחָֹתם ְוֶאת ֵמִנְקָתּהַוְיַשְלחּו ֶאת ִרְב "

 .וישלחו את רבקה אחותם ואת מחנכתה" =ואלויו ית רבקה אחתהום וית פדגוותה: "פי תרגום יונתן-על

ע ולומר בהחלטיות שהיה לה האומץ לקבו, בת צעירה זאת. ה של רבקה העצמאית מפליאומשלוח מינקת כמלו
                                                                                                                                                                       ? מדוע נכתב פרט זה בתורה?  ה לליווינזקקלשם מה , עם אליעזר עבד אברהם!" אלך"

, ותמת דבורה מינקת רבקה: "כרון מינקת רבקהימוצאים אנו את ז, כשאנו מגיעים לפרשת וישלח, כיוצא בזה
מה גרם לבכי מופלג על אשה כה . (ח, בראשית לה) "ויקרא שמו אלון בכות, תחת האלון, ותיקבר מתחת לבית אל

                                                                                                                                                        ? ישישה ושבעת ימים
, איך הצליחה רבקה להגיע לאותה דרגה נעלה של מעשים טובים: שאלות אלו גנוזה תשובה לשאלה מוקדמתמאחורי 

                                                                        ?שעיםלמרות שגדלה בין ר, עד שהיתה ראויה להיות אשתו של יצחק
חינוכה הטוב . מינקת מדריכה, מינקת מחנכת, ה לההיתשמיוחדת המינקת שבזכות ה יאמוצעות ההות התשובאחת 

 .              נתן כדברי תרגום יו, את רבקה אמנו, הוא שהעמיד לנו את האם הדגולה, המעולה והמתמיד של אשה זו
ולא ויתרה עליה בצאתה , ודבקה נפשה בנפשה, ידעה רבקה מה היתה בשבילה מינקת זו". פדגוותה" =" מינקתה"

                                                             . היתה זו יולדתה הרוחנית, כי היתה לה דבורה המינקת יותר מאב ואם, מבית אביה בדרכה אל בית בעלה
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 .... מכאן ניתן ללמוד על המשמעות הרבה של דמות חינוכית 
 

 :ולענייני דיומא

נא הקפידו להיכנס . שתתפות לשיעורנרשמו עשרות מ' ברוך ה -שיעור וירטואלי למדריכות ורכזות שפה .1
 . שכן צפוי עומס גדול' פ ההנחיות שנשלחו לפני יום  א"ע" אילומינייט"למערכת 

לא לשכוח לכתוב על הכרזה את  .אודות מרוץ הצביכרזות מכתבים והשבוע נשלחו  -רוץ הצבי יוצא לדרךמ .2
, שבוע לא הגיעה  הכרזה לבית הספרבמידה ועד סוף ה. ב"רצ ,לתלות במקום מרכזי בבית הספרשם הרכזת ו

 . נא לפנות למדריכה הבית ספרית לשפה

תודה למנהלת בלהה אלון על ששיתפה אותנו בפעילות לעידוד  -בכוכב יאיר" דקל"ס "אלופי הקריאה בבי .3
התלמידים קיבלו יחד עם התעודה את כרטיס הקורא , ב"ביום הלימודים האחרון של תשע. הקריאה

בהם הם התבקשו לכתוב את פרטי הספרים  (ד"נשלח ממינהל החמ)שלגונים  11ת של הצבעוני עם תמונו
 11 - 11שקראו בין  ,"דקל"אלופי הקריאה של בית ספר  של מצורפת תמונה קבוצתית . שקראו בקיץ

סימניה מעוצבת  -טקס גדול בו התלמידים קיבלו שי צנוע בבית הספר נערך ! במהלך הקיץ ,כל אחד, ספרים
ב תמונת האלופים "רצ . להורים "מכתבי נחת" נשלחוכמו כן ". מרבה ספרים מרבה חכמה: "תרתעם הכו
 . נחת להורים ומכתב
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