
 

 בס"ד  

 תולדותפרשת                                 

 (. כח', א')בראשית  "והווויקרא יצחק אל יעקב ויברך אותו ויצ"

 לפני שהציג יצחק ליעקב בנו את דרישתו "לא תקח אשה מבנות כנען", 

 ות והעניק "הכשיר" יצחק את הקרקע ללב בנו ע"י שפנה אליו תחילה במלים חמ

 לו ברכת אב. רק אז, משנוצר הקשר החם המיוחד שבין אב לבנו, השמיע יצחק 

 באוזני יעקב את הציווי שלא לקחת אשה מבנות כנען. ולומד מכך ה"חפץ חיים", 

 לך בדרך בנו. אם רצונו להשפיע על בנו שי שזו הדרך הראויה לאב לפנות אל

 .( כיפהוך אתר )מת הישר, עליו לנהוג כלפיו בדרכי נועם.

תלמיד. דוגמא ליישום עקרון זה ניתן –עקרון זה של "להתחיל במילה טובה וחמה" הנכון במעגל המשפחתי נכון גם לשיח מורה 

ם כשאנו מזמנים למידת עמיתים , לראות בהקשר המשוב לתוצר כתיבה. כמורים אנו מקפידים להתחיל מנקודת חוזק. ג

 מתחילים בטוב. -ותלמידים נדרשים לתת משוב אחד לשני, אנו "מציידים" אותם בעקרון שלמדנו מיצחק

 

 ולענייני דיומא:

בימים אלו מופץ מכתב הנחיות בנושא משימות הערכה לבדיקת התקדמות  -הערכת הישגים בעברית .1

)רצ"ב(. . יש לקרוא בעיון את ההנחיות ולפעול בהתאם. תות ד', תשע"אהתלמידים במקצוע "עברית" בכיתות ג' ובכי

ישנה ברצוני להדגיש שהמכתב משקף את המדיניות בנושא הערכה בעברית כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר מנכל.  

מצב זה יוצר  תופעה נפוצה בה מרבים להשתמש במבחנים חיצוניים להערכת ההישגים בעברית במהלך השנה.

למידה לבין תהליכי הערכה. חשוב להקפיד לערוך אירועי הערכה בסיום יחידות לימוד כך -נתק בין תהליכי ההוראה

שיהיה קשר ישיר בן המיומנויות והאסטרטגיות שנלמדו לבין ההערכה. הציון בתעודה צריך להתבסס על מגוון 

 לבניית כלים להערכה בבתי הספר.  פעמי. מדריכות השפה יסייעו -נתונים ולא על מבחן חד

כנס ארצי של מדריכות שפה יערך בעז"ה ביום שלישי, כג' כסלו במכון מופ"ת בת"א, בין  -כנס מדריכות שפה .2

 . פרטים נוספים יועברו למדריכות מהמנחות המחוזיות. 13:41-10:11השעות 

 ות בנושא השפה העברית. תוכניאני מצרפת מספר  -שנת השפה העברית .4

רצ"ב קובץ ובו מידע וקישורים לפעילויות שונות בתחום השפה.  -פעילויות מט"ח בשנת השפה העברית א.

 מאגר הניבים יכול לשמש גם לתוכנית "שפה בפרשה" עליה כתבתי בשבוע שעבר.

 הקובץ כולל מידע על פעילויות שונות לשנת השפה העברית. -ישראל בת"א -במוזיאון ארץשנת השפה ב. 

 גת( עם ח"כ אורי אורבך.-הכנס יערך בחנוכה בהוצאת דני ספרים  )בקרית -וצאת דני ספריםכנס בהג. 

 

 אשמח לשמוע תגובות ורעיונות,

 שבת שלום וחודש טוב

 שלכן,

 יעל נדלר

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

 

 

 

 6הודעה מס' -גשר לקשר

http://www.kipa.co.il/pash/show.asp?id=875
mailto:yaelnadler@bezeqint.net

