
 

 נשאפרשת 

 
ל" ה אֶׁ ת-ּוְבבֹא מֹשֶׁ ל מֹוֵעד ְלַדֵבר ִאּתֹו ַוִיְשַמע אֶׁ ר ַעל-אֹהֶׁ ת ֲאשֶׁ ֲארֹן ָהֵעֻדת -ַהּקֹול ִמַדֵבר ֵאָליו ֵמַעל ַהַכפֹרֶׁ

 (פט, ז, במדבר) "ִמֵבין ְשֵני ַהְכֻרִבים ַוְיַדֵבר ֵאָליו
 

משה בא אל אהל מועד ושם שומע את  .את חיבהקרי, לכל הדברות ולכל הצווים קדמה קריאה אלקית
שונה היתה נבואתו של משה מנבואתם של נביאים  ".וידבר אליו" –ורק אז  -הקול הבא מעל הכפרת

  .ולא חווה חיזיון או חלוםאת הדיבור האלוקי  ה"משה שמע את קול הקב .אחרים
 

 .כמו מתדבר כבודו של מעלה לומר כן מדבר בינו לבין עצמו ומשה שומע מאליו - מדבר: י"אומר רש
 

אשר , משה כבד הפה והלשון. יתברך' המיוחד כאן הוא הדיבור עם משה במפגש אינטימי בינו לבין ה
משה למד : אומר רבי משה פיינשטיין . 'הוא איש הדיבור הפנימי אל מול ה, םמתקשה בדיבור עם בשר וד

שצריך , וזהו לימוד לדורות. בינו לבין עצמו' אלא גם מה שדיבר כביכול ה, בפירוש' גם מה שלא אמר ה
  .גם בדברים שאינם נאמרים במפורש, לאמיתה של תורהולהבין , אלה דברי חכמים –' להתעמק בדבר ה

 
 הרב מנחם הכהן/פנינים לפרשת נשאהרב צוקרמן ו/ויקרא אל משה וידבר אליו פ "מעובד ע

ם נראה מתוך הדברי. בימים אלו אנו מסכמים את השנה ועוסקים בתהליכי הערכה של תפקוד התלמידים
נמוכה אך אין הדבר מעיד בהכרח פ שלהם "ההבעה בעיכולת ישנם ילדים ש. כי יש ממדים שונים לדיבור

אנו עמלים כדי לפתח אצל התלמידים את היכולת להבין את , בכל אופן. על יכולת הבנה וחשיבה נמוכה
 .של הדברים שאינם נאמרים במפורש בטקסטים אותם אנו פוגשים, המשמעות הסמויה 

 :ולענייני דיומא

זכו בגביע . האחרונה של הגביע הנודד לשנת לימודים זו" תחנה"הגענו ל  -ש סיווןחוד-גביע נודד .1
 :בתי הספר הבאים

: מדריכה. יעקב שבות: מפקח. רחל ביטון: כזתר .נדב טל: מנהל. טבריה, "נועם" -מחוז צפון
 .איריס אופנהיימר

סילבי בן : מפקחת. מירב גהסי: רכזת. אלישע-גילה בן: מנהלת. אשקלון, "מדעים"-מחוז דרום
 .שרה אירני: מדריכה. הרוש

: מדריכה. רם זהבי: מפקח. שרה דנינו: רכזת. לאה מנלה: מנהלת. נשר, "ישורון"-מחוז חיפה
 .גילה חדד

רונית : ספרנית. עפרה בוכריס: רכזת. ישראל יוקל: מנהל". ד עלי"ממ" -מחוז ירושלים
 .ענבל ישראלי: מדריכה. גיל ברדוגו: מפקח. יבקוב'חוג

. הרב אלחדד: מפקח. ליאת אחרק: רכזת. מיקי אדלר: מנהלת. כפר סבא, "שילה"-מחוז מרכז
 .נוגה מדר: מדריכה

. אלי גלמן: ספרן. מירי לוי: רכזת.. ראובן יצחק: מנהל. ירושלים, "'רמות א-הראל"-י"מנח
 .ריקי צוקר: מדריכה. שרית ברונר: מפקחת

נקודות להבהרה באשר להערכות לקראת שנה ' ב מס"רצ -ג"ספרי לימוד בעברית לשנת תשע .2
 .הבאה בנושא ספרי לימוד להוראת העברית

                                                   

  ,בת שלוםש                                                             

 ,שלכן 

 יעל נדלר

  ד"ל החינוך הלשוני בחממפקחת ע

 ד"בס
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