
 

 תולדותפרשת 

ים יׁש ָתם יֵׁשב אָֹהלִּ יׁש ָשֶדה ְוַיֲעקֹב אִּ ד אִּ יׁש יֵֹדַע ַציִּ י ֵעָשו אִּ ים ַוְיהִּ ְגְדלּו ַהְנָערִּ  (ז"כ ,ה"כ, בראשית) ַויִּ

 .הקושי בגידול עשיו מתגלה רק לאחר שבגר, לפי פשט הכתוב

משל להדס ועצבונית שהיו : רבי לוי אמר : ו הנערים ויגדל(: "ד"י, ג"בראשית רבה ס)עקרון זה מובלט בדברי המדרש 
ג שנה שניהם הולכים לבית הספר "כך כל י, וכיון שהגדילו והפריחו זה נותן ריחו וזה חוחו , גדילים זה על גבי זה

שלוש  ."וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים ג שנה זה היה הולך לבתי מדרשות"לאחר י, ושניהם באים מבית הספר 
על פי אותה שיטה , הם למדו באותה כיתה, קיבלו התאומים יעקב ועשיו יחס זהה, מסביר המדרש, שניםעשרה 

 .ורק בחלוף שלוש עשרה שנים נחשף לפתע השוני בין השניים, חינוכית
כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם כיון (: "שם)י "כך אף מסביר רש

בקטנותם לא דיקדקו הוריהם בטיבם ". שלש עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודת כוכביםשנעשו בני 
 .של בניהם

גיל שלוש . י ניכר מסר חינוכי ביקורתי עז על האופן בו חונכו וגדלו שני התאומים"מדברי המדרש ומפירושו של רש
ר אלעזר "א(: "שם)כפי שמעיר רבי אלעזר , ילדים לגלות את השוני בין, מאוחר מידי, עשרה הוא גיל מאוחר מאוד
אין לחכות עד לגיל מצוות ". ג שנה מיכן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זה"צריך אדם להטפל בבנו עד י

 .בחינוך ילדים

 ד פנינה נויבירט"הרבנית עו/ויגדלו הנערים: מתוך עובדמ                                                                                        

 בתחום הוראת  . תפקידנו החשוב כמי שעוסקים בחינוך והוראה בבית הספר היסודימכאן ניתן ללמוד על        
 .  העברית אנו משתדלים לכוון להוראה דיפרנציאלית ולהתאמת דרכי ההוראה לצרכי התלמידים       
 

 :ולענייני דיומא

תודה . המשובים שלכם לשיעור היו מרגשים מאוד' ברוך ה -שיעור וירטואלי למדריכות ורכזות שפה .1
ביבנה על " אביר יעקב"ס "ה בבירומדריכה ומ, ויעל שער" עופרים"מיוחדת לזהבה פלד רכזת תוכנית 

 : מתוך המשובים  .ההשקעה הרבה מאחורי הקלעים ותרומתן המשמעותית להצלחת המפגש

        ."                                                  מחכים ומעניין ,הנההחל בזמן היה קולח ומ, ל השיעור ה עתודה רב"

 ".תודה לך ולצוות הנהדר,  הכל נעשה באהבה ובמקצועיות. ההיבט הטכני והתוכני -הכל היה משולם"

                                                                                                                 .כאןיש ללחוץ , לקישור לשיעור המוקלט -
 .קישור לסרטוניםהמצגת מהשיעור ודף , המפרט את מהלך ההוראהקובץ ב "רצ -

ויכלול  "מנהיגות פורצת דרך"מסלול אחד יהיה כך ש נושאי הכתיבה הוחלט להרחיב את  -"מרוץ הצבי" .2
 .המסלול השני יהיה בנושא חופשי. גוריון ומנחם בגין-דוד בן, ה"דמותם של הרציסיפורים שנכתבו לאור 

 

 וחודש טוב ת שלוםבש                                                       

 ,שלכן 

 יעל נדלר

  ד"על החינוך הלשוני בחמ א"מפ
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