
 

 ראויקפרשת 

אמֹר" ד לֵּ אֶֹהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר ְיהָוה אֵּ ְקָרא ֶאל מֶֹשה ַוְיַדבֵּ  (א, ויקרא א) " ַויִּ

 ...זליקא' אמר ר
 .לא בא הכתוב אלא להודיע ענותנותו וצניעותו של משה

 .מפני שליבו גס במלך, בכל עת שהוא נכנס ויצא שלא ברשות, בנוהג שבעולם אדם שהמלך רגיל לדבר עמו
 :אבל משה רבינו עליו השלום אינו כן

כאילו לא נדבר , ה פנים אל פנים כמה פעמים היה עומד ומרתיע ונוהג כבוד בשכינה"אף על פי שדבר עמו הקב
 .עמו מעולם

 (ג, שמות רבה יט. )שכל זמן שיכנס מיד שכינה מדברת עימו, ובדבר זה זכה למה שלא זכה אדם מעולם
 

הוא . לשמור על כבוד ויראה מן המעמד, ידע בכל פעם שנכנס לדבר עם השכינה המדרש מלמדנו כי משה רבנו
 .הוא זוכה לדיבור ישיר עם השכינה, וגם בשל כך, נכנס רק לאחר שהוא נקרא לכך

ד אנו מטפחים "ס בחמ"בביה. מחוזיים ובית ספריים, בשלל אירועים ארציים  ד"חמהשבוע ציינו את שבוע ה
יחד עם אך  אנו מעודדים שיח פתוח וחם עם התלמידים . ותק בין מורה לתלמידקשר בל ינ,אווירת משפחה
לחבר ולכל אדם על אף , מורה, הורהכבוד ל, לחנך את תלמידינו  למתן יחס של כבוד ה "זאת נשכיל בעז

 שמואל שנהב/מדרש הבית :מעובד מתוך                                                                      .המפגש היומיומי

 :ולענייני דיומא

וטקס הסיום של " עופרים"ביום שלישי התקיים הכנס הארצי של   -"עופרים"הכנס הארצי של  .1
חברי . אברהם ליפשיץ כיבד אותנו בנוכחותו יחד עם קהל גדול מכל רחבי הארץ' דר ".מרוץ הצבי"

וכים כך שהיתה התרגשות גדולה הסיפורים הז 22המחיזו חלקים מכל  "טובהנקודה "תיאטרון 
. ום מעט מהאווירה המיוחדתה קישורים כדי שתוכלו לטע"אשלח בעז, עם קבלת התמונות. בקהל

 .צחק מלכהיעל שער והרב י, דני רמתי, בה פלדזה": עופרים"ב לצוות תודה שו

 ך"עמי עולם כותבים את התנתנועת בני עקיבא הצטרפה למיזם  -ך"נועות הנוער כותבות את התנת .2
ותיקים "במסגרת תוכנית . מדינות 04 -מיזם זה הינו פרויקט עולמי בו משתתפות כ -במרשתת

ך "הצטרפו גם תנועות הנוער למיזם מיוחד זה אשר במסגרתו יועלה לכתב ספר תנ" בתנועה
ספר ייכתב ה. אינטרנטי אותו יכתבו צמדים המורכבים מאזרחים ותיקים וחניכי תנועות הנוער

ניתן  .ך העולמי שעתיד להיבנות בירושלים"ויושם בבית התנ, באמצעות בחירת פסוק מן הכתובים
 .כאןנא ללחוץ  -לפרטים נוספים. להציג את המיזם גם בקהילת בית הספר

התפרסם הידיעון המקוון הראשון בתחום  2412בחודש פברואר  - פדגוגיה חדשנית והחינוך לחשיבה .3
 זרקור, ת נחשון בבית שמש"סיפור הטמעת החינוך לחשיבה בישיבת אמי :בידיעון .לחשיבה החינוך

 סקירה -ובפינת התקשוב " למידה מוטענת אנרגיה"תקציר מאמר אודות , לאסטרטגיית חשיבה

והצעות לקראת  הצטרף לרשימת התפוצה ולשלוח רעיונותכדאי ל .פות חשיבה מקוונותאודות מ
 .ב"רצ .הידיעונים הבאים

חג כשר , בהזדמנות זו מבקשת לאחל לכל אחד ואחת .האחרון לפני חג הפסח" גשר לקשר"זהו  .0
 עם כלל תלמידי בית הספר לקראת טקסי יום" הכנה"לא לשכוח לערוך  -מיד לאחר הפסח. ושמח

 .השואה ויום העצמאות

 , וחודש טוב בת שלוםש

 ,שלכן 
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