
 

 בס"ד  

 אבפרשת                                 

 " )שמות, יב', ב'(ראש חדשים לכםהחודש הזה "

 :הפעם בחרתי להביא רעיון אחד מתוך דברי הרש"ר הירש

 סמל להתחדשותכם, כלומר, ההסתכלות  לכםחידוש הלבנה הזה יהא 

 מכם... לפיכך לא נאמר בהתחדשות הלבנה תביאכם להתחדשות עצ

 "החודש הזה ראש חודשים" אלא "לכם ראש חודשים", ללמדך שאין עניינו 

 כאן קביעות החדשים האסטרונומיים אלא חשבון נפשותינו בחודשינו. 

 קידוש החודש נקבע, כדי שנשאף לעתים מזומנות להתחדשות רוחנית ומוסרית

בדוגמא שלכם", רצונם לומר: התחדשות הלבנה היא  –הזה לכם "החודש  :"ל כפי שאמרו חזעל ידי שיבה אל ה'. 

בלי שיבה מחדש אל ה', בלי הקרנה חוזרת ומתחדשת תמיד מאורו וחומו, היינו  ...לכם לדוגמא ולמופת.

לבלתי מסוגלים לקבלת שפע האור הנאצל ממרום, היינו  –בלי משים  –מתרחקים יותר ויותר ממנו, היינו נהפכים 

בותינו היו ל'כבדים' ול'חזקים' כלב פרעה, ששום אותות ומופתים לא יעוררום ים יותר ויותר, ולהולכים קודרי

 לתשובה... 

שאנו מגיעים להשתלמות )דבר המצריך כלעיתים בעולמנו החינוכי והמקצועי אנו נדרשים כל הזמן להתחדשות. 

. בתחום השפה חשוב לזכור כלל יםשאנו לא יודעחדשים לגמרי, מאמץ לא פשוט(, יש ציפיות, ללמוד דברים 

שתפקיד ההשתלמויות הוא לחדש אך לרוב מדובר בעדכון/העמקה/הרחבה של ידע קיים או "הורדת אבק" מידע 

שנשכח.... ולא חידוש של יש מאין. כמו בתהליך התחדשות הלבנה: תהליך ההתמקצעות חוזר על ידע קיים אך 

כולנו מכירים גם את התופעה ההפוכה של מורים "כבדים"  במקביל מזמן התבוננות מרעננת וחדשה. לצערי

 במקום ולא ממשיכים להתפתח ולצמוח....ו"חזקים", הנשארים 

 

 ולענייני דיומא:

 בלי נדר!!!  -לאור בקשות שהגיעו לאחרונה, אנסה להקדים את שליחת "גשר לקשר" לימי חמישי

התחרות הינה מחוזית ומשותפת  -תחרות בתי ספר מצטיינים בפעילותם לרגל שנת השפה העברית .1

   כאן. לחצולממ' ולחמ"ד. לפרטים 

בתחומי האמנות החזותית, כתיבה יוצרת,  ותערוכת עבודות במוזיאון מכבי לאומית-תחרות בין .2

 .כאןלפרטים לחצו  -קולנוע ותקשורת, בזיקה ללשון העברית

סגנית המנהלת ורכזת פדגוגית:  מנהלת:נירה אדל. -אבני החושן" בשוהםעברית בבי"ס נת השפה הש .3
ניב/מושג/הלכה הקשורים   ע"פ גורם מזמן. הנושא נלמד בכיתה דרך אילנית כהן. בכל חודש נבחר נושא

קר לאחר התפילה פותחים את היום בלמידת ניב/מושג/הלכה בדרכים ולחודש. התלמידים בכל ב
ולעיתים התלמיד באופן עצמאי או בזוגות. כל המושגים  מסבירה את הניב, יתים המורהמגוונות. לע

החדשים הנלמדים בכיתה נכתבים באלפון שיש לכל תלמיד, ובכך מתאספות להם מילים חדשות אל תוך 
האלפון. בסוף שנה מתוכננים חידונים פנימיים כיתתיים וחידון שכבתי "אחד נגד מאה", שיכלול את כל 

 מר הנלמד. מצ"ב מבט לחודש שבט.החו

 שבת שלום, שמח לשמוע תגובות ורעיונות,א

  שלכן,

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

 

 

  14הודעה מס'-גשר לקשר
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