
 

 כי תצאפרשת                                 

                                                                       נבחר להתמקד באחת מן הגדולות, מתוך שפע של מצוות המופיעות בפרשתנו
                                                                                                                                                  נדחים והתעלמת מהם לא תראה את שור אחיך או את שיו: "והמיוחדות שבהן

                                              וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה ...השב תשיבם לאחיך
 ".לא תוכל להתעלם

 ?למי מחזירים אותה? הי האבידהמ

                                                                         , אלה הם בני אדם שנמשלו כבהמות -כי תראה את שור: "עומד על כך אור החיים
                                                                                           לבל יתעלם' ויצו ד.....ה"שהוא הקב -אחיך, ולזה קראם שור ושה,והם צאן קדשים 

                                                                                                       , אנו מצווים להחזיר את עם ישראל לבעליו! " אלא ישיבם לאחיו הוא אלקי עולם
 .ה"השבת אבידה לקב. ה"לקב, לאלקי עולם

שבו האמונה בכל ילד הוראה חינוך והבעולם ה . יוחדות לדורנוהיא מן המצוות הגדולות המ "השב תשיבם"ות ומצ
וללמד כל  לחנך, לעמול ביגיעה רבה, להתייחס לכל התלמידיםעלינו ". השב תשיבם" –אנו מצווים , היא נר לרגלנו

 .  הידע ההתנהגות או , האמונה  רמתלמיצוי יכולתם ב" נשיבם", "רחוקים"אם הם  אחד ואחד וגם 

להצליח  במטרה שלנו רחיב את ארגז הכליםנ , במקצועיות ולהתחזק להעמיקה "בעזבשנה הקרובה נמשיך 
  .במשימה זאת

 הרב דרוקמן"/השב תשיבם: "מעובד מתוך

 :ולענייני דיומא

. יצאה לשנת שבתון, המנחה המחוזית לשפה במחוז צפון, חנה יורב -צוות המנחות המחוזיות .1
בהזדמנות זו ברצוני להודות לה על עבודה המקצועית והמסורה ותרומתה הייחודית לקידום נושא השפה 

 . מדריכה ותיקה ומוערכת מחליפה אותה לשנה זו, וראפרת עמיצ. ד במחוז"בחמ

אביר "ס "בי, יעל שער -"מורי המאה"אנו גאים ברכזות ומדריכות שפה שזכו להיבחר ל -מורי המאה .2
, דבורה כהן. קרית אתא, "נועם"ס "בי, יהודית פריש. כרמיאל, "מוריה"ס "בי, יעל יוספי. יבנה, "יעקב

 .ממחוז ירושלים

יש לשלוח פקס ', במידה ועדיין לא קיבלתם חוברות עבור ילדי כיתה א -'בה לכיתה אמבדק קריאה וכתי .3

במידה ולאחר . כתובת וטלפון, חוברות חסרות' מס, סמל מוסד, ס"שם בי :לאגף חינוך יסודי ולציין

יש . 22-5624243 :פקס' מס. יש להודיע למנחה המחוזית, שלושה שבועות החוברות עדיין לא הגיעו

 .22-5623264: ת הגעת הפקס בטלפוןלוודא א

  

ד בנוסף להשתלמויות "השנה יפתחו שתי השתלמויות ייחודיות לחמ – ד"השתלמויות ייחודיות בחמ .4

 .  לפרטים נוספים יש לפנות למנחות המחוזיות. בפסגותשפה 

 . ב"פרטים ברצ -פ ובכתב"לפיתוח ההבעה בע" עופרים"השתלמות מקוונת בדרך  .א

 . וב מיומנויות הבנה והבעה בתורהשיל -ך"שלהבת בתנ .ב

מזמין את הציבור להציג , ד צבי האוזר"עו, מזכיר הממשלה -  -השפה העברית שימור וקידוםמיזם ל .5
 ל"לדוא 25.9.11מומלץ לשתף את הילדים בדיון ולכתוב עד  .העברית דרכים לשימור וקידום הלשון

shala.ivrit@pmo.gov.ilmem כאןנא ללחוץ , לפרטים נוספים. 

אשמח לרעיונות לראשי תיבות , "גשר לקשר"לקראת העיצוב המחודש של  -ב"תשע-גשר לקשר .6
 ...  ב ...ע ...ש... ת: ד "המביעים את קידום העברית בחמ

  ,שבת שלום 

  ,לכןש             

 יעל נדלר             

 yaelnadler@bezeqint.net              ד"ארצית לחינוך לשוני בחמ מפקחת            

 

 

 ד"בס

  1'הודעה מס-גשר לקשר

http://www.yba.org.il/show.asp?id=39770&big_cat=1553
mailto:memshala.ivrit@pmo.gov.il
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/225244
mailto:yaelnadler@bezeqint.net

