
 

 בס"ד  

 ויצאפרשת                                 

 בפרשתנו מוזכרים שמות בני יעקב. מצאתי התייחסות של הרב אליהו

 . גיליונות נחמה  בן אמוזג באתר

 ואם כן כיצד קראו...ן ארמית ידענו בראיות שלשון לבן ומשפחתו לשו

 בנותיו לבניהם שמות גזורים משרשי לשון הקודש? 

 שנתלמדו מיעקב. וזה שלא כדרך העולם, שאחר  אין לך לומר אלא

 אצל לבן ישמור לשון אבותיו, ולא זו בלבד אלא  עשרים שנה שדר

 שתקראנה הבנים באותה לשון. ועל כרחך לומר שילמדהו לנשותיו עד

 ון היא הגורמת, על כן שמרה יעקב ולימדה לנשותיו ולבניו אחריו בעודו אצל לבן.שמעלת הלש

 ., אם למסרת )ליוורנו תרכ"ב(אליהו בן אמוזגמתוך: הרב 

שון מי ייתן שנלמד מיעקב כיצד לשמור על לשון הקודש ונזכה להעביר לדור תלמידינו את הידע והכלים של ל
 הקודש כפי שאנו קיבלנו מהורינו ומורינו. 

 ולענייני דיומא:

נה שעברה התחלנו להנהיג במספר בתי ספר,  את החשיבות של הקריאה בש -קריאה בתנ"ך ובתפילה .1

המדוייקת בחומש ובתפילה. הניסיון הראה שיש צורך משמעותי לעסוק בנושא שכן ילדים רבים, גם בכיתות ד, ה, ו, 

באופן מדוייק. כמובן כמי שפותחים את הבוקר בתפילה, לומדים שיעורי תורה, אומרים פרקי תהילים אינם קוראים 

וכו', יש לנו מחוייבות ללמד את הילדים לקרוא במדוייק וכן להגביר את מודעותם לשוני בין קריאה בחומש לבין 

. המורים שיובילו את המהלך הם המורים השנה כל בתי הספר מחוייבים לעסוק בנושאקריאה של סיפור למשל. 

מלוות את התהליך בהיבט המקצועי. אני לחינוך לשוני המלמדים תורה בכיתות. המנחות המחוזיות והמדריכות 

מצרפת את המסמך , שדומה בחלקו למסמך הטיוטה שפורסם בשנה שעברה, אך מכיל מס' שינויים. בעיקר הוספנו 

בעוד כחודש יחל תהליך משוב ובקרה ם אותנטיים לטיפוח הקריאה המדוייקת. רעיונות דידקטיים הנותנים הקשרי

בהצלחה על התהליך, כחלק ממהלך מתמשך בו הניסיון/הערות/מסקנות של המורים מיושמים לשיפור העבודה. 

 .לכולם

יתה שעות לכל כיתה א ולכל כיתה ב' לצורך פיצול הכ 5כל בית ספר קיבל השנה  -ב'-שעות פיצול כיתות א' .2

ספר לא מנתבים את -וקידום מיומנויות יסוד בעברית או מתמטיקה. מבדיקה מדגמית שערך המשרד התגלה שבתי
השעות בהתאם להנחיות. בקרוב יחל תהליך בקרה על השימוש בשעות אלו. מומלץ להיעזר במדריכות החינוך 

 הלשוני לבניית תוכנית לקידום תלמידים בתהליך הקריאה וכו'. 

 

 וע תגובות ורעיונות,אשמח לשמ
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 שלכן,

 יעל נדלר

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