
 

 ד  "בס

 בהרפרשת                                 

 :'לה', ויקרא כה

 "...ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמְך ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹו -ְוִכי"

                                    התורה מבחינה                                 . בפסוקים אלה מלמדת התורה הלכות צדקה וגמילות חסדים

התורה מכנה                                                                 . אלא גם במצב רוחו והרגשתו, במחסורו הכלכלי של האדם לא רק

                                                               , רש, מסכן, אביון, עני: שמונה שמות נקראו לעני": בשמות נרדפיםאת העני  

...                                                                      מנמיך את עצמו, מלשון נמוך -שהוא מך -מך...הלך, מך, דך, דל

                                           לא לתת לאיש להגיע למצב של               , זהריהתורה מצווה אותנו לה(. 'לד, ויקרא רבה)

אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו : י"אומר רש -"והחזקת בו. "ייאוש ולהרגשה שהוא נמוך מכל בני האדם

, אחד תופס בו ומעמידו, עודהו על החמור-למשאוי שעל החמור? למה זה דומה. אלא חזקהו משעת מוטת היד

 .עמידים אותוחמישה אין מ, נפל לארץ

ובונים תוכניות עבודה " ליפול"אנו כמורים משתדלים לאתר תלמידים שעומדים , בהקשר של עולמנו החינוכי

להשלמת פערים והתקדמות כדי לא לתת לאף תלמיד הגיע למצב של ייאוש ולהרגשה שהוא נמוך משאר 

שום עקרונות הצדקה גם בהקשר בימים אלו מתחילים תהליכי הערכה מסכמת המסייעים רבות ביי. התלמידים

 .ההוראה

 :ולענייני דיומא

העלאת !!!  ביום שלישיב החיצוני "ברכת הצלחה לכל הנבחנים במיצ  -ב בעברית"לקראת מיצ .1

 . ד השנה"ההישגים במבחני המיצב היא אחת מהמטרות של החמ

עילות לקראת שבוע הספר בחודש הבא וכחלק מפ -אתרי אינטרנט אינטראקטיביים של סופרים .2
להלן קישור לשני אתרים . מומלץ לשלב פעילות במחשב כחלק מפעילויות לעידוד הקריאה, שגרתית
                                                                                                                                  :יוחדבמ פעילים

                                                                                         .  סדרה של ינץ לוי -הרפתקאות הדוד אריה
   .ב מידע נוסף על סדרת הספרים ואתר האינטרנט"רצ. מלץ -רונית לוינשטיין -שמי מסע בעקבות

ישר כוח גדול  -ד שזכו בפרסים מחוזיים במסגרת תחרות שנת השפה העברית"בתי ספר של החמ .3
 :לבתי הספר שנבחרו לקבלת פרסים מחוזיים בתחרות מאתגרת מאוד

יהודה : מפקח. יעל שער: רכזת ומדריכה. טי אברהםמו: מנהל. יבנה, "אביר יעקב"ס "בי -מחוז מרכז
                                                                                                                                      . בש

מרינה : מדריכה. אביבה צח: רכזת. אוריאל פדידה :מנהל. בית שמש ,"עוזיאל"ס "בי  -מחוז ירושלים
                                                                                                     .אלכס גליקסברג:ד"מחמ/מפקח. דניאל

. מן'סימה תורג: מדריכה. שרה ספוקויני: רכזת. עליזה סופר: מנהלת .אשקלון, עוזיאל"ס "בי -מחוז דרום
                                                                                                                           . בן הרושסילבי : מפקחת

     : מפקח, הדס שושן: מדריכה  ,חזן קרן: רכזת. חנה זינו: מנהלת . שלומי, "הרב מיימון"ס "בי -מחוז צפון
                                                .מיכאל  בונן

אשמח לשמוע על רעיונות אותם יישמתן בשנה שעברה או , במסגרת חמד של חופש -ד של חופש"חמ .4
 .כאןלכניסה יש ללחוץ . נא לכתוב לפורום הרכזות והמדריכות. רעיונות חדשים

  ,שמח לשמוע תגובות ורעיונותא

  ,שבת שלום

  ,שלכן

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