
 

 ד  "בס

 בחוקותיפרשת                                 

 ('ג', כו, ויקרא) "אם בחוקתי תלכו"

 .שתהיו עמלים בתורה: "י"מסביר רש

                                                                                            מידת עמלומתקשר אליו כפי , העמל בדבר מסויםאדם : אומר הרב דסלר

                                                                                                                                 כאשר אדם . הולכת גם האהבה וגוברת –ככל שהיגיעה מתגברת . בו

                                                                                                                                 הסיבה לכך . וא נקשר אליו עד כדי אהבהה, עמל ונוטע עץ וטורח בגידולו

                                                                                                                                                                      ולכן הוא מרגיש , שלו" אני"מה –כי בעמלו השקיע בעץ חלק מעצמו 

                                                                                                                                         הוא מרבה להתעסק בו לטפחו , כדי שהעץ ייראה נאה. קשור אליו

 . דבר רוחני על אחת כמה וכמהב, אם בדבר גשמי כך. ולייפותו

השתתפות ישראל במבחנים . נושא החינוך לעמל בתחום החינוך הלשוני מלווה אותנו במיוחד בשנתיים האחרונות

שכן בשנים האחרונות היתה נטייה להוריד את רף , ובילי המדיניות בארץהבינלאומיים הציבה מראה קשה בפני מ

מורכבות הטקסטים /הדבר בא לידי ביטוי בשחיקה של אורך, בנושא הקריאה למשל .הדרישה מהתלמידים

של השגת יעד על התלמידים מונעים מהם את ההתנסות הרגשית " הרחמים"יש לזכור ש. שילדים נדרשו לקרוא

 . לאחר מאמץ

 :לענייני דיומאו

ד מכל רחבי הארץ השתתפו בהשתלמות במשך  "מדריכות שפה של החמ 44ה "ב -השתלמותד של "חמ .1

כל המרצים . ללמידת עמיתיםהתקדמות מקצועית ו, ההשתלמות היתה הזדמנות ללמידה. שלושה ימים בבית יציב

  .רצון להעמיק את הלמידההשיתוף הפעולה ו, ללא יוצא מן הכלל ציינו את איכות הקבוצה

כמיטב המסורת גם בחודש אייר עברו הגביעים במחוזות לבתי ספר נוספים המצטיינים  -חודש אייר –גביע נודד  .2

                                                                                                                             .בפעילויות לעידוד הקריאה

.                                    שרית ברונר: מפקחת. לאה רבינוביץ: מדריכה. ציפי תומר: מנהלת. ירושלים, "דרור"ס "בי -י"מנח

                      .       ירדנה אלון: מפקחת. אפרת עמיצור: מדריכה. שושנה הראל: מנהלת. עפולה, "אוהל מאיר"ס "בי -צפון

.                      גיל ברדוגו: מפקח. שלומית גלמן: מדריכה. שלומית פרל: מנהלת. בית אל, "בית אל בנות"ס "בי -ירושלים

  .                                        לאה וגסטף: מפקחת. גילה חדד: מדריכה. לימור לבן: מנהלת. חיפה" ם"רמב"ס "בי -חיפה

.  זאב אלדד: מפקח. דיצה אדרי: מדריכה. פנינה שלום: רכזת. 'ג'איילה חאג: מנהלת. קרית מלאכי, "ס נצח"בי -דרום

: מפקח. רונית חצרוני: מדריכה. אפרת אביטל: רכזת. מלכה שירזי: מנהלת. קרני שומרון, "לפידים"ס "בי -מרכז

 .נחום לוי

( . במקום שבוע הספר) חודש הקריאהחלט על קיום השנה הו -חודש הקריאה והספרות -ישראל קוראת .3

מצופה שכל בית ספר יקדיש זמן   .ביוני 22 -משך עד סיום שבוע הספר בתבמאי ו 11 -פתח השנה בהפעילות ת

 . כאןועוד יש ללחוץ ירידים למידע על . לפעילות מיוחדת בתוך בית ספר וכן להשתלב בפעילויות בספריות העירוניות

 ,אשמח לשמוע תגובות ורעיונות

 שבת שלום וחודש טוב      

 ,שלכן      

 יעל נדלר      

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

 

 

 

 13' הודעה מס-גשר לקשר
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