
 

                                 

 וילך-ניצביםת ופרש                        

יָמּה ְוַעָתה " יָרה ַהזֹאת ְוַלְםָדּה ֶאת ְבֵני יְִּשָרֵאל שִּ                                                                     כְִּתבּו ָלֶכם ֶאת ַהשִּ
יֶהם  ְבֵני יְִּשָרֵאלְבפִּ יָרה ַהזֹאת ְלֵעד בִּ ְהֶיה לִּי ַהשִּ  (יט,דברים לא)" ְלַמַען תִּ

   :                                                                                                                            'שלוש מצוות ציוה ה, החיים פי אור-על
                                                                           ,                                                                                                                            אחת לכתוב

                                                                                                                                ,שידעו כוונת דברי התורה-שנית ללמדה את בני ישראל
                                    .                                                                                                לידע קריאתה-לשימה בפיהם, שלישית

                                                                                                                 ? מדוע הכתיבה קודמת להבנה ולקריאה הנכונה 
                                                          החיים  אורלפי , בר לכךומע, הכתובתורמת להבנה והפנמה של הכתיבה האישית 

                                                                         .                                                                                                                            חידושי תורה בנוסף לכתיבת האותיות היא לכתיבתה כוונה "כְִּתבּו ָלֶכם"

                                                                                                                                                                                                                                                               
את  ללהובי , ארוכות טווח מטרות הוא מציב לעצמו.  רואה נכונה את סוף התהליך כבר בראשיתו המחנך הטוב 

 .הבנהו קריאהמשימות כדי להגיע לכך ישלב . תלמידיו לתוצר של כתיבה וחידוש עצמאי 

 .הוצאת בית אל, שמואל שנהב/מדרש הבית: מעובד על פי

 :אולענייני דיומ

 ברית" :באו יוסף של ספרו בעקבותב מידע אודות הרצאה חווייתית "רצ -אודות האומן יוסף באוהרצאה  .1
 עם החייאתה דרך, ך"התנ מימי שבעברית החוכמה אתהומוריסטיים  באיוריםו במילים  המראה -"מלה
 את ייחודית חווייתית ודרך בהומור מציגות ,הוהדס צלילה, באו של בנותיו .אנו נויימ ועד המדינה קום

 .העברית שבשפה והיופי העושר

יש פעילות " הזמנה לפיוט"בשיתוף עם אתר " גלים"באתר  -וטים בסביבה מתוקשבתמפגש עם פי .2
, "אדון הסליחות": לקישור יש ללחוץ על שם הפיוט. תוכן הפיוט ובמשמעותוהעוסקת בהבנת מתוקשבת 

  ."היום תאמצנו"

 הלשון ,לדורותיה ירושלים העיר עם במפגש יעסוק החידון  -'לתלמידי כיתה ה" ירושלים שלי"חידון  .3
, בנובמבר 1' ב"בחשוון תשע' דסתיים בתאריך תלחידון  ההרשמה .בירושלים וערכים אישים ,העברית

 חידון ירושלים שלי: לפרטים נא ללחוץ על הקישור. 2111

 ה לאחר החגים"ישלח בעז, 4' גשר לקשר מס. 

 

-האין דתכןובמוקירה את ע . רוכהב  בריתע  נתש   האת -ב"נת תשעת לכולנו ששלבהזדמנות זו מאח

גם רוב שמחה ונחת . שלקחנו על עצמנונצליח לממש את השליחות החינוכית ה "בעזומתפללת שסופית 
 .  . רטיתמשפחה הפב

  ,שבת שלום

  ,לכןש             

 יעל נדלר             
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