
 

 בס"ד  

 תרומהפרשת                                 

 פרשת תרומה פותחת את "מסכת המשכן". גודש של פרטים, חומרים ורשימות
 מדרש "לקח טוב" הראה הקב"ה למשה את תבנית המשכן דווקא בדמותלפי 

 השתמש בו. אש. לא בדיוק האמצעי שאדריכלים בני ימינו היו ממהרים ל
 וכי האש הקופצנית היא האמצעי הטוב ביותר לערוך תרשים ארכיטקטוני? 

 
 דומה שחבוי כאן מסר מורכב: לצד המידות והתיאורים המדויקים והמדוקדקים 

 מותיר הקב"ה מרווח ליצירתיות של משה ובני ישראל, שיכניסו במשכן את רוחם
 זוויות חדות.  שלהם. והרי קווי האש אינם "חתוכים", ואין בהם

 
 כפי שהסביר פעם אחד מחכמי ירושלים: קווי המתאר הכלליים ברורים. 

-נתגלתה בהר. אבל איש האלוקים צריך לעצב לו במסגרתם את התוכן המדויק. בסממנים "שלו". בדרכו  התבנית
  ...שלו. לבנות לו בניין משלו.

 
א חדגוניות. כל עוד נמצאים הכל במסגרת ה"משכן", בעבודת הקודש יש כללים אך אין אחידות. יש גבולות, אך ל

 ומכוונים לבם לאביהם שבשמים, עבודתם רצויה, ובלבד שהכל יהיה מתוך "אש קודש", התלהבות לעבודת ה'.

 ד"ר עו"ד אביעד הכהן "/ ועשו לי מקדש" מעובד מתוך:

ה מתאים למסר אותו אנו מנסים להעביר בעבודת ההדרכה וההוראה בעברית. בתוכנית הלמודים יש רעיון ז
יש "קווי שמבחני המיצ"ב מתקרבים, כך  ים האחרונות פורסמו יחידות הוראה...בשנתי...אחידים הישגים נדרשים

ובדרך שתתאים אך יחד עם זאת יש צפייה שכל מורה תדע לעצב את תהליכי ההוראה בדרך שלה מתאר", 
 לתלמידי הכיתה. והעיקר שהכל יעשה מתוך "אש" והתלהבות.

 

 ולענייני דיומא:

תהליך ההתייחסות ספר אודות -ברוך ה' קיבלנו משובים רבים מבתי  -משוב-הקריאה בתנ"ך ובתפילה .1
 ,. ברצוני להבהיר שלא מדובר בתהליך של "איסוף נתונים" או "בקרה"ליכולת התלמידים לקריאה בתנ"ך

אלא במשוב פתוח ממנו נוכל ללמוד על מה ניתן לעשות כדי לשפר, להוסיף, להשמיט וכו'. תאריך אחרון 
 . 11...1ג' אדר א' תשע"א,  למשלוח המשוב: 

לבתיה"ס.  שלח עם שליחים מיוחדיםיערכות ספרי קריאה ד' החלו לה -רכות ספרי קריאה לכיתות ד'ע ..
עברו בסבב בין כיתות השכבה, בהתאם לתכנית עבודה הוו חלק מהספרייה הכיתתית ויהספרים י
 כל אחת מכן כרכזת:  שתוצג בפני המדריכה לחינוך הלשוני. -מסודרת 

 א. תקבל את ערכת הספרים ותחתום על תעודת המשלוח שיציג השליח
 הספר, מיד עם קבלתם. -ב. תעביר את ערכת הספרים לבדיקת ספרנית בית

 על קבלת הספרים. ספרית-ג. תודיע למדריכה הבית
 * במידה ויש בעיה על רקע דתי עם ספרים מהערכה נא ליצור קשר עם המנחה המחוזית. 

לאחר הפרסום של שבוע שעבר, החלו "לטפטף"   -פורום רכזות ומדריכות החינוך הלשוני בחמ"ד .3
מוזמנות אתן  –מיכאלכניסות לפורום. בשבוע האחרון דווח על מפגש מוצלח עם הסופר שלמה אבס ובנו 

לשתף בחוויות והמלצות על ביקורי סופרים/סופרות בביה"ס כך שנוכל ללמוד מהניסיון ולקבל רעיונות 
שהוסיפה מסמך עם רעיונות לפעילויות מדריכה במחוז מרכז, -את מי כדאי להזמין. תודה סיגל חסון

ת כולנו. לכניסה אני מקווה שהפורום יהווה "מקום" תוסס ורלוונטי לעזרלקראת מפגש עם סופר/ת. 
 .כאןיש ללחוץ לאתר 

  שמח לשמוע תגובות ורעיונות,א

  שבת שלום,

  שלכן,

 יעל נדלר

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