
 

 בס"ד  

 מדברבפרשת                                 

 ב', י"ז(במדבר, ) "כאשר יחנו כן יסעו"

                                                                                                   וה ותים לתורה ומדקדקים במציפעמים רבות אנו נתקלים בבני אדם הקובעים ע

                                                                                                כל עוד הם מצויים בעיר מגוריהם ומנהלים אורח חיים קבוע   -קלה כבחמורה 

                                                                                              מטלטלים בדרכים הרחק מבתיהם ועירם, ומשנים את  ומסודר. אך בשעה שהם

  .ותוקבועים הם מורים היתר לעצמם למעט בתלמוד תורה ובמצהאורחותיהם 

                :                                                                       וטובים בישראל קוראת כאן התורהכלפי מנהג נפסד זה של רבים 

                                                                                                                      על כל אדם להתנהג בשעת מסעו בדרכים כפי שהוא  –נו כן יסעו" יח כאשר"

                                                                                                    שמע": "ודברת בם }בדברי תורה{ " מתנהג בביתו ובעירו. וכן נאמר בפרשת

סיון הקשה של טלטולי הדרך, בלי לוותר על ית הוא לעמוד בנוהמצובשבתך בביתך ובלכתך דרך". כי מבחנו של האדם שומר 

 (/הר' פינטוןקטיף.נטמתוך: מעובד )קוצו של יו"ד, ולהקפיד ללא פשרות בקיום המצוות. 

"חמ"ד של בהשאלה, ניתן ללמוד מעקרון זה למעבר מתקופת הלימודים לחופש הגדול. בימים אלו מתחילים בהערכות לקראת 

השנה בסימן: החופש לקרוא. את הרגלי הקריאה להנאה שהטמענו במהלך השנה אנו רוצים לחזק ולהעצים בתקופת חופש" ו

הספרים בספריית בית הספר אינם  ,בו יש לתלמידים "זמן" ,חופש. כיום יש מצב אבסורדי בו דווקא בזמן ההחופש הגדול

מצוא דרכים לפתוח את ספריית בית הספר להשאלה ביום אחד בשבוע במהלך אנו קוראים לבתי הספר לנגישים. השנה  

 במקביל מומלץ לערוך סיורים מודרכים בספריות העירוניות ולעודד את התלמידים להגיע באופן עצמאי.  החופשה.

 ולענייני דיומא:

חינוך הלשוני יש מגוון השתלמויות בשנה הבאה . ברצוני להסב את תשומת ב -הרשמה להשתלמויות תשע"ב .1

 לחמ"ד בתחום החינוך הלשוני: ייחודיותליבכם לשלוש השתלמויות 

מטרת ההשתלמות להקנות כלים מתחום השפה והלשון  -שילוב מיומנויות שפה בלימודי התנ"ך -שלהבת* 

כמפתח להבנת הטקסט המקראי. ההשתלמות באה לענות על צורך גדול מאוד שעולה ממורים רבים לידע מקצועי 

 ההשתלמויות יתקיימו בפסגות בהתאם לכמות הנרשמים וההתארגנות במחוזות.מתחום החינוך הלשוני. 

מפגשים סינכרוניים ומפגש פנים אל פנים. תוכנית הקורס וירטואלי הכולל  קורס -חלק א' -תוכנית "עופרים"* 

 עופרים והתנסות מעשית ביישומה.תוכנית העקרונות הדידקטיים של הכרות עם כוללת 

קורס וירטואלי הכולל מפגשים סינכרוניים ומפגש פנים אל פנים. הקורס מיועד לבוגרי  -חלק ב'-תוכנית "עופרים"* 

 חלק א' וממוקד בהוראת הכתיבה.

 11שני יא' בסיוון, יום יום עיון בנושא הוראת הטקסט הספרותי יתקיים בעז"ה ב -יום עיון ארצי למדריכות שפה .2

 ביוני. פרטים בהמשך.

מצורף קובץ של פעילות לעידוד הקריאה שהפיק בי"ס "אריאל" ברעננה. שימו לב  -הקריאהפעילות לעידוד  .3

 לרעיון "לילה לבן בספריה" אותו ניתן ליישם גם בימי החופש. 

 אשמח לשמוע תגובות ורעיונות,

 שבת שלום וחודש טוב      

 שלכן,      

 יעל נדלר      

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