
 

 בס"ד  

 שלחבפרשת                                 

ץ ְפִלְשִתים" )שמות י"ג, יז( רֶּ ְך אֶּ רֶּ   "וְֹלא נָָחם ֱאֹלִקים דֶּ

 במאמר מצאתי פירושים שונים לפסוק זה ובחרתי להתבסס על רעיון 

 .כיצד יש להתמודד עם כשלונות?שכתב איתן פינקלשטיין: 

 בה תלמידינו מקבלים תעודות ולעיתים צריכים  מתאים לתקופההרעיון 

  לא פשוטה... חוויה -שלונותילהתמודד עם כ

 .רומז על סיפור מלחמת בני אפרים, המפורט בספר דברי הימיםהפסוק ', שמות רבה כ', יאע"פ 

בטו של אפרים ויצאו ממצרים עד שלא ַשַלם הקץ, ונהרגו מהם שלושים רבוא. ולמה נהרגו? שִחְשבו שטעו ש "...

ְפַריִם שּוָתַלח... וֲַהָרגּום  מיום שנדבר אברהם בין הבתרים וטעו שלושים שנה... והרגום פלשתים שנאמר "ּוְבנֵי אֶּ

ך חמרים חמרים... אמר הקב"ה: יהיו מסבבים את והיו עצמותיהם שטוחין בדר - כא( -ַאנְֵשי ַגת" )דהי"א ז', כ

 ..."הדרך כדי שלא יראו עצמות אחיהם מושלכין בדרך

שלונות העבר. הפתרון יכי לא ניתן להגיע להצלחה ולניצחון, כאשר אנו מניחים לנגד עיננו את כאפשר ללמוד 

'עם הראש בקיר' כבעבר, ית א איגופה של הבעיה. עצם העובדה שדרך חדשה נבחרה, בלא להיכנס שנו, ההמוצע

 .מציבה תקווה חדשהומעודדת 

הנושא רלוונטי גם לתפקידינו כמורים, כאשר תלמיד לא מבין חומר כלשהו, ננסה דרכים שונות כדי לעקוף את 

יר לא נשא -הבעיה ולא נחזור שוב ושוב על אותה אסטרטגיית הוראה שהביאה לכישלון. גם מול תלמיד שנכשל

אותו לבד בכישלונו אלא נשוחח עימו ונתווה לו דרך אחרת ללמוד, הזדמנות נוספת להצליח וניזהר מלהגיע למצב 

 בו תלמידים תופסים את עצמם כ"כשלון" ומוותרים על התקווה להצליח בלימודים.

 ולענייני דיומא:

ע הנודד כהערכה על בימים אלו קיבל בית ספר נבחר בכל מחוז את הגבי  -הגביע הנודד יצא לדרך .1

הצטיינות בפעילות לעידוד הקריאה. בכל ראש חודש ינדוד הגביע לבי"ס אחר במחוז. שמות בתי הספר 

 הנבחרים:

 בי"ס "מוריה", כרמיאל. רכזת שפה: יעל יוספי, מנהל: אופיר גליק. -מחוז צפון

 .ה אלימלךדבור -מנהלת , נורית נעים -רכזת. , אור עקיבא"ר' עקיבא"ס "בי -מחוז חיפה

 .בלהה אלון: מנהלת, רכזת שפה: זיווה דגן. כוכב יאיר ",הדקלבי"ס " -מחוז מרכז

 "ס "נתיב זבולון",מודיעין. רכזת שפה: נאוה מרמוריש, מנהל: מנחם פישרבי -מחוז ירושלים

 בי"ס "אוולינה דה רוטשילד", ירושלים. רכזת שפה: בתי נקר, מנהל: מר יוסי אוחנה. -מנח"י

 . רכזת שפה: סמדר יעקב, מנהל: מוטי סיבוני.אשקלון, נווה ציון"" -וםמחוז דר

למדריכה דבורה כהן ששיתפה בפעילות שמובילה הרכזת יעל תודה  -שפה בפרשה בבי"ס מצפה יריחו .2

 מימון.  רצ"ב הפעילות בנושא ניב בפרשה. 

 .ירושלים, ממחוז רצ"ב הצעות לפעילות שהכינה המדריכה שירה גורדון -על עצים ועצות .3

  שלכן, שבת שלום, שמח לשמוע תגובות ורעיונות,א

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

 

 

  15הודעה מס'-גשר לקשר
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