
 

 פקודי-ויקהלת ופרש

ן חּור' ה ָקָרא" ן אּוִרי בֶּ ל בֶּ אֵׁ ַצלְּ ם בְּ שֵׁ  (ב, הכשמות ) " בְּ

 .ונתרפאת והיו מקלסין אותו, משל לתלמידו של רופא שנתן רטייה על מכה אחת
 .אמר להם רבו קלסו לי שלמדתיו

 , כך היו הכל אומרים בצלאל בחכמתו ובתבונתו עשה את המשכן
 ,וא שבראתיו ולמדתיוה אני ה"אמר הקב

 :שנאמר
 ,"הנה אנוכי בראתי חרש"

 :לפיכך אמר משה
 (מח, שמות רבה".   )בשם' ראו קרא ה"
 

ומדגים זאת במשל על תלמידו של רופא , ה"המדרש מייחס את כישוריו של בצלאל בבניית המשכן לקב
 .שאינם מודעים לכך כי הצלחותיו נובעות מההכשרה הטובה שקיבל, ומעריציו

ועל , אמנם המלאכה נקראת על שם גמרה. ה"הכישרון ויכולת העשייה הם מתנת הקב, לזכור כי החכמה יש
יש בהם כדי להכיר תודה , כן התלמיד הוא שראוי לתשבחות אך  דברי הקילוסין בין ההורים למורים

 (שמואל שנהב/מדרש הבית: מעובד מתוך)   .                                                           לעומדים מאחורי ההצלחה
 

הזמנה " )מירוץ הצבי"בו יערך טקס הסיום לזוכים ב" עופרים"ה הכנס הארצי של "ם בעז'השבוע יתקיי
העומדים מאחורי תהליך ההוראה , זו הזדמנות בשבילי להביע הערכה לכם(.  קודם" גשר לקשר"צורפה ל
ו מדגישה בהזדמנות ז". שלמדתיו"למי להודות גם ברצוני אך שכן הילדים שזכו נתברכו בכישרון  ,המאתגר

כדי לפרסם באתר האינטרנט של החינוך " ליפשיץ"י זהבה פלד וחני ממכללת "עאת העבודה הרבה שנעשתה 
 . סיפורים וזאת במטרה לתת במה ועידוד לכלל התלמידים ולא רק למצטיינים 055הדתי יותר מ

 .יםמצרפת בשמחה רבה את שמות הזוכ
 
 

 :ולענייני דיומא

ד יצירת "יזם צוות החינוך הלשוני בחמ, עם תחילת סבב הלחימה הנוכחי  -ד של משפחה"חמ" .1
הרעיון היה . שימוש בסביבה המתוקשבת  תוך כדי , י הדרום לתלמידים אחרים קשרים בין תלמיד

הוראה ת הד אחרים בנוסף לפעילויו"שתלמידי הדרום יקבלו מכתבי עידוד ותמיכה מילדי חמ
 .ס רועי קליין בנתניה"מצרפת דוגמא למכתבים שנכתבו בבי .י המורים"המתוקשבות שנשלחו ע

שהיא  " הצעה לספר"אנו מציעים לכם להצטרף לפעילות , לאור ההצלחה בשנה שעברה -צעה לספרה .2
במהלך חודש הספר .  ד "כ אורי אורבך והפיקוח על החינוך הלשוני בחמ"פרי של שיתוף פעולה בין ח

הכנסת תיתן חסות לאירועי , (1.12..1.1.12-2)ז תמוב' עד ט א בסיון"יבין התאריכים )ב "העברי תשע
במסגרת האירועים . ד ברחבי הארץ"ספר יסודיים של החמ-שיתקיימו בבתי" הצעה לספר"

כים "באירועים יתארחו ח. פי בחירתם-תלמידים יקריאו בקול קטעי ספרות ושירה על/הורים/מורים
אנא צרו קשר עם  -בבית ספרכם  אם אתם מעוניינים לקיים אירוע. ד"או מפקחים ממינהל החמ

 .ב"פרטים ברצ. ניסן' המנחה המחוזית לחינוך לשוני עד רח

 , בת שלוםש

 ,שלכן 
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