
 

 בס"ד  

 שמותפרשת                                 

 )שמות, ב, ה( "ותשלח את אמתה"

 האדמו"ר מקוצק זצ"ל : באמת איך פשטה בת פרעה את ידה, בידעה  שואל

 היא לא ידעה שיקרה לה נס ? )הרי( שידה לא תגיע לתיבה הרחוקה ממנה. 

 ות איזה דבר, אז הוא עושה כל דבר שאפשר.אלא כשיש רצון לאדם לעש

 הרב שמחה בונים מפשיסחא: "יש ללמוד מכאן תועלת גדולה בעבודת כותב

 ה'. שלא למנוע אדם את עצמו בשום מעשה הישר והטוב. אף שיראה מראש

 שלא יעלה בידו להגיע עדי תכליתו. אם באמת יכוון האדם במעשהו בכל לבו

בת פרעה מלמדת אותנו לא להירתע ממשימות בלתי אפשריות.  ".  עומד לנגדו...ונפשו, אין שום דבר שבעולם 

עצם החפץ האנושי להשלמת המשימה, גם אם היא קשה ואפילו בלתי אפשרית, חשוב מהשלמת המשימה 

 ( נויבירט השמים הם הגבול/הרבניתמעובד מתוך: )בפועל. 

ברצוני להציע שנעביר מסר זה גם לתלמידים, במיוחד בתקופה זו , בה מתנהלת למידה ומתבצעים מבחנים. 

ציפיות גבוהות של המורה יחד עם חיזוק תחושת המסוגלות של התלמיד יש בהם לעשות שינוי. כמורים, נציב 

 במאמץ שהם משקיעים ובעז"ה יראו  ברכה. בפני כל תלמיד ותלמיד יעד גבוה להצלחה בלימודים, נלווה אותם 

 ולענייני דיומא:

 לחו לתחרות מוגבל לשישנכתב שאורך הסיפורים בחוזר שהגיע בנושא "מירוץ הצבי"   -"מירוץ הצבי" .1

)תודה ללאה הכרמי, רכזת חינוך לשוני בבי"ס  מילים 052מילים. ההגבלה היא לסיפורים באורך  022

 בנים ברחובות(.-נועם

יפה כהן, רכזת חינוך לשוני   -בנים, רמת בית שמש-שנת השפה העברית בבי"ס "אהבת ישראל" .0

בבי"ס "אהבת ישראל " בנים רמת בית שמש, משתפת במס' רעיונות מיוחדים במסגרת פעילות שנת 

 לב ללוגו שנת השפה....-מצורפות מס' תמונות. שימו :השפה העברית

הם היו אחראים על . סיירת עברית""תלמידים עילה קבוצת את ההפסקה מפ -הפסקה פעילה בעברית

קלפי רבעיות, בלנקו לצעירים ולבוגרים טריוויה,  משחק מילים, :משחקי קופסא: כל התחנותפעלת ה

 תשבץ צעיר ועוד... ברקע התנגנו השירים של נעמי שמר שיר האותיות ואליעזר בן יהודה...

. למחברת אוצר מילים שנאספו בשנת השפה העבריתת עטיפות מיוחדוהופקו  -מחברת אוצר מילים

איזו תיערך בדיקה מכל השיעורים הילדים אוספים מילים חדשות. והן נכתבות במחברת זו. בעוד כחודש 

 כיתה אספה את מספר הרב ביותר...

 ל  וקריאה ש לאחר קריאה משותפת של הספר, -הסיפור של אליעזר בן יהודה מאת תמי שם טוב             

 שכנע לדבר רק עברית. לרב קוק לאליעזר בן יהודה....הילדים כתבו פרסומות שנשלחו מהאגרות             

  חברותות על הניבים והביעו זאת בציור או בעבדו תלמידים  -עילות ניבים על נושא המים בז' בחשווןפ            

 י בית הספר.נתלו ברחבמוסגרו ו בקומיקס. העבודות היפות            

 שבת שלום, שמח לשמוע תגובות ורעיונות,א

  שלכן,

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