
 

 בס"ד  

 ויקראפרשת                                 

אמֹר" ד לֵּ אֶֹהל מֹועֵּ ָליו מֵּ ר יְ־הֹוָ־ה אֵּ  )ויקרא א,א( "וַיְִּקָרא ֶאל מֶֹשה וַיְַדבֵּ

 נות הקשורים לפסוק זה והיכולים לשמש הדרכהוהפעם בחרתי להביא שני רעי

 שיח עם התלמידים.דרכי הלנו כמורים בהקשר של 

                                                              –"לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה  - "ויקרא אל משה"

                                                                                                        לשון חיבה" )רש"י(. רמזה תורה למוכיחים בשער, המדברים אל ישראל, 

                                                                שמוטלת עליהם חובה להקדים דברי  –אומרים לישראל, ומצווים את ישראל 

                                                                         ין חיבה לדברי לקחם, שלא יהיו "נביאי זעם" ואל ידברו לישראל, בין ציבור וב

  יחיד, בפנים זועפות ובקוצר רוח.

                                           למה הקדים קריאה )"ויקרא"( לדיבור )וידבר"(?  -"ויקרא אל משה וידבר ה' אליו"

דם דבר לחברו, אלא אם כן קוראהו". )כדי שזה יכין עצמו לדברים(. )יומא לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאמר א –

 ד, ב(. 

 נראה כי אימוץ עקרונות אלו, יש בו כדי לקדם תקשורת טובה בין המורה לתלמיד ברוח בית חינוך כמשפחה...... 

 אתר כיפה.  /לפרשת ויקרא פניניםמתוך: מעובד 

 ולענייני דיומא:

יז' אדר ב' ליום חמישי, כה' אדר ב'. יום רביעי שבוע החמ"ד יערך בעז"ה בין  -והגדת לבנך .1
בקובץ  -הכין צוות החינוך הלשוני קובץ רעיונות להוראה ברוח "והגדת לבנך"לקראת שבוע זו 

שמוע משוב. לעיון בקובץ יש ללחוץ זה רעיונות דידקטיים למפגש עם הגדה של פסח. נשמח ל
 .כאן

 
בימים אלו מגיעות הודעות לבתי הספר שנבחרו להשתתף במחקר הבינלאומי  -מבחני פירלס .2

. ממצאי המחקר אינם ניתנים לבתי ספר באופן ספציפי אך באוריינות קריאה בכיתות ד' )פירלס(
הממצאים מנותחים לפי מגזרים כך שיש לנו הזדמנות לייצג את החמ"ד בפרט ואת מדינת 

 ישראל ככלל בכבוד.
 

בימים אלו הגיע מידע למחוזות אודות  -"נולד ללמוד"   )שם זמני( -תחרות העברית הלאומית .3
תי הספר שישתתפו בתוכנית יקיימו תחרות בית ספרית בקרב ו. ב-תוכנית המיועדת לכתות ה'

תלמידים שילמדו באופן עצמאי תכנים שיקבלו בארבע תחומים: איות, חריזה, מילים נרדפות 
ומילים סביב נושא. הזוכה בגמר הארצי יזכה בפרס חינוכי דוגמת מלגת לימודים לתואר ראשון 

 המחוזיות. פרטים נוספים אצל המנחות ושני באוניברסיטה.
 
  שמח לשמוע תגובות ורעיונות,א

 שבת שלום,

  שלכן, 

 יעל נדלר

 מנחה ארצית לחינוך לשוני בחמ"ד

  yaelnadler@bezeqint.net 
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