
 

 ויצאפרשת 

נָׁה רָׁ ַבע ַויֵֶּלךְּ חָׁ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעקֹב ִמבְּ   ( 'י, ח"כ, בראשית) "ַויֵּצֵּ

 [ א ,י מגילה יז"עפ, י כח ט"רש]ד שנים "הא למדת שאחר שקיבל הברכות נטמן בבית עבר י

ו שעליו כשנתברר ל? אימתי. מוסיף עוד ארבע עשרה שנות לימוד, יושב האהלים במשך שנים, האיש התם, יעקב
                                                                                                                                . לברוח מבאר שבע וללכת חרנה

                                                                                                                         ? קא עכשיוומדוע תוספת זו נעשית דו
לאורו יתחנכו בניו ו רבת יצחק אביוחשב שיימצא בקהוא . יעקב אבינו ידע שעליו להעמיד שנים עשר שבטים

 . ומשפחתו

להצטייד חליט יעקב ה . וולדו בחרן והוא יצטרך לחנך אותם בחוג משפחת לבן הארמייבניו י: והנה שינוי פתאומי....
רק כעבור ארבע עשרה שנות לימוד בבית מדרשו של עבר הרגיש . הוסיף שנות לימודיםול בידע ובחינוך עצמי נוסף

 ". ויצא יעקב"אז . ברוח שרה ורבקה, ברוח אברהם ויצחק, שיוכל להציב בית ולחנך ילדים ברוחו, יעקב שהוא בשל

 ן המכון התורני אור עציו/נר למאור:  מעובד מתוך

הלמידה משפיעה עלינו באופן אישי . מיעקב ניתן ללמוד על החשיבות של הלמידה האישית שלנו כבוגרים וכמחנכים
 . ידינו-ויש לה השפעה על המתחנכים על

 

 :ולענייני דיומא

יזם צוות החינוך הלשוני פורום מיוחד בו יכולים התלמידים , "עמוד ענן"במהלך מבצע  -ד"פורום ילדי החמ .1
תלמידים רבים כתבו  " .כל ישראל ערבים לזה לזה"בבחינת מילות תמיכה ועידוד לילדי הדרום כתוב ל

יישר כוח למורים שעודדו את תלמידיהם להשתתף בפורום תוך מתן הנחייה  לכתיבה , דברים מרגשים
 .כאןלכניסה לפורום יש ללחוץ  .בהנהלת יהודית דל, בנס ציונה" רעות"ס "ראוי לציון צוות בי. מתאימה

 .דוגמאות לתגובות ילדים מתוך הפורום' ב מס"רצ

במהלך השבוע  ". פת ברזלכי"ב מצגות הכוללות מידע ופעילות בנושא "רצ -חומרי הוראה-כיפת ברזל .2
מעבר . וללמד בהתאמה לגיל הילדיםהאחרון הילדים נחשפו למידע רב בנושא וחשוב להיות רלוונטיים 

צוות החינוך הלשוני במזכירות ישר כוח ל". גאווה ישראלית"למידע אודות המערכת יש כאן הרבה 
 . הפדגוגית על הכתיבה והפיתוח בזמן קצר

של חלק מיצירות , "מדריכים למורה"ית הלימודים בחינוך הלשוני הועלו באתר תוכנ -וראת ספרותה .3
עבור ספרי  בשנים קודמות חומרי למידה שנכתבומתוך , ברשימות לגילאים השונים הספרות שנמצאות

 .כאןלכניסה יש ללחוץ . לימוד שכבר אינם בשימוש

 

 ('ז', ל, ירמיהו" )עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע: "יהי רצון שיקויים בנו הפסוק
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