
 

 בהעלותךפרשת 

 
ְלתָּ ֶאת" ְלִוִים-ְוִהְבדַּ יּו ִלי הַּ ֵאל ְוהָּ ְלִוִים ִמתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּ  (יד, ח, במדבר) "הַּ
 

 ...מעלה את האדם לשררה עד שבוחן ובודק אותו תחילה ה"אין הקב
 ...ה שלא תבטל תורה"ואף שבטו של לוי נתנו נפשם על קדושת שמו של הקב

 ...ה שהיו כולם צדיקים וניסה אותם ועמדו בניסיונם"וכיון שראה הקב
 (יג, תנחומא בהעלותך" )ויםוהיו לי הלו" "ה"מיד אמר הקב

 
 מעין סיירת מובחרת, ישראל לתפקידים מיוחדים במשכן ומחוצה לוה מבדיל קבוצה מעם "הקב

לאחר שנבחרו יש . ואפילו להעמידם לתקופת ניסיון, על פי המדרש יש לברור היטב את המועמדים 
  . םייחודשליחות שבלהדגיש את ה

 שמואל שנהב/מדרש הבית: מעובד מתוך
 

 (.וכמובן המנהלים כמנהיגי חינוך)מדריכות ורכזות שפה  -העלתי לנגד עייני אתכן, ת המדרשאיבזמן קר
, ים הלא פשוטים של עבודה מעין זואך לאור התנא. כישוריה המיוחדים כל אחת נבחרה לתפקיד לאור

רגע לפני . להוביל את נושא השפה רואה בכך גם שליחותשלקחה על עצמה את התפקיד ברור שמי 
אנחנו בעיצומה . על ההשקעה הרבהאני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה  ימת שנת הלימודיםשמסתי

 .בזכות עבודתה ותרומתה של כל אחת ואחתוהכל  –של מהפכה בתחום החינוך הלשוני 
 

 :ולענייני דיומא

ישר כוח לכל בתי  -שלא סיימו את תהליך רכישת הקריאה' בוגרי כיתות אסי קיץ לתלמידים רקו .1
 .קורסים במהלך הקיץ 84ה "יתקיימו בעזכ "הס. שהצטרפו למיזםר פהס

תרומת בכתבה מצויינת  -ברמות הראל ד"בממ' ג כיתה תלמידת - ירושלים של הקריאה אלופת .2
ספרים  565שגמעה  11על התלמידה בת ה , לכתבה המלאה -הקריאהעבודת המורות לעידוד 

 .כאןוץ חנא לל  -בשנה

דניאל בן , שלי יחמוביץ יםכ"עד היום התקיימו אירועים בהשתתפות הח -"הצעה לספר" אירועי .3
מתוכננים אירועים נוספים בהשתתפות אורי אורבך בשבועיים הקרובים . זבולון אורלבו סימון

 .ואריה אלדד

 2112ביולי  1יתקיים השנה ב" אוריינות ושפה"כינוס הקיץ של  -ץ של אוריינות ושפהינוס הקיכ 8
 .כאן לחצו בתכנית הכינוס לצפייה .קריית אונו, בקריה האקדמית אונו

לכל  ה/נא להקפיד לשלוח נציג. ת ההרשמההשבוע מסתיימ -ג"השתלמויות חינוך לשוני תשע 5
 .השתלמות
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