
 

 בס"ד  

 ויראפרשת                                 

 כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתובפרשתנו נאמר לאברהם: "

 )בראשית יח יט(.  אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"

 ה"  למצוות חינוך המוטלת על עם ישראל לדורי דורות )"משך חכמ מכאן מקור

 לרב מאיר שמחה מדווינסק(. אבל, יש בפסוק זה אף יותר מכך: "ידעתיו 

 למען...", כלומר בחרתי באברהם, "גדלתיו ורוממתיו, בעבור אשר יצוה 

 את בניו אחריו לעשות את הישר לפני. ולכך אשימנו לגוי גדול ועצום שיעבדוני" 

 ני חינוך הבנים ילעני)רמב"ן(. ה' בוחר באברהם ובעם ישראל, בגלל שמסירותם 

 (הרב אבינר /להיות מורים מתוך:)מבטיחה הקמת עם גדול שיעבוד את ה'. 

לשפה וב"ה זכינו לעסוק במקצוע שיש לו משמעות רבה כל כך.  יא ממהותה של האומה הישראליתהפעילות החינוכית ה

בהעברת המורשת מדור לדור. עלינו האחריות לצייד את התלמידים בידע ובמיומנויות שיאפשרו להם ד חשוב העברית תפקי

 לקרוא/להבין/ללמוד את הטקסטים מן המקורות היהודיים שנכתבו ברבדים השונים של העברית לתקופותיה.

 ולענייני דיומא:

ק הקריאה והכתיבה של כיתה א'. כל בי"ס לבתי הספר מבד בימים אלו מגיע -קריאה וכתיבה בכיתה א'מבדק  .1

הספר ילוו את -מדריכות בתיצריך לקבל מס' העתקים המתאים למספר הילדים. רצ"ב המכתב הנלווה למבדק. 

הכולל: שם בי"ס, כתובת, פרטי לשלוח פקס ויש צורך בחוברות נוספות יש במידה מורות כיתה א' בשימוש במבדק. 

לוודא טלפונית עם שושי . כדאי 20-3426265 -)האגף לחינוך יסודי(  שושילהתקשרות, מס' חוברות חסרות, 

 .20-3425065שהפקס הגיע 

הכיפורים. השנה חל יום זה -יום לאחר יום 32בני קהילת יוצאי אתיופיה מציינים את "חג הסיגד"  -חג הסיגד .0

. משמעות השם "סיגד" הוא 6.11.0212ביום חמישי, כ"ז במרחשוון התשע"א,   בשבת ולכן החג הוקדם ויחול

ורת ישראל והוא מתבסס סגידה והשתחוויה. חג הסיגד מסמל את חידוש הברית של יהודי אתיופיה עם העם ועם מס

על הכתוב בספר נחמיה פרק ט'. מוסדות החינוך נקראים לציין חג זה באמצעות פעילות לימודית וחברתית לכלל 

התלמידים. זאת הן כדי לחזק את הקשר של בני קהילת יוצאי אתיופיה למורשתם והן כדי לאפשר מקום של כבוד 

עם מורשת יהדות אתיופיה  ההיכרות של כלל תלמידי ישראל  .לנכסים התרבותיים שהביאו עמם בעלייתם לישראל

 עשויה להביא ליתר הבנה, להערכה הדדית, לסובלנות ואף לקליטה טובה יותר של העולים בחברה הישראלית.

 . רצ"ב קישורים לחומרי עזר בנושא.0-5.13חוזר מנכל מתוך 

.(  מילת השבועלפני שבועיים פרסמתי קישור לאתר האקדמיה ללשון העברית )תוכנית  -תוכנית מילת השבוע .3

: חגית אוחנה,רכזת חינוך לשוני ביה"ס אתרוג,רמת בית שמשלהלן מספר רעיונות לפעילות עם התלמידים ששלחה 
כל זוג תלמידים יכתבו זוג משפטים מתחרזים ,בכל אחד מהמשפטים תופיע המילה באחת ממשמעויותיה. את 

כתיבה בה יצטרכו התלמידים  זוגות המשפטים יצרפו התלמידים לשיר כתתי משעשע. פעילות נוספת:תחרות
 המדוברת ומילים נוספות לשתול בתוך הקטע הנכתב כמה שיותר פעמים את המילה המדוברת.ו...הצגת המילה

מאותה משפחה,ביטויים וניבים בלוח הכיתה.במילים אלו ישתמשו הילדים בביצוע מאגר המשימות הקשור לאוצר 
 שבכיתתה.  המילים
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