
 

 

 

שבת שירה. בהיותם  –שירת הים שעל שמה נקראת השבת בעוסקת בין השאר ביציאת מצרים והפרשה 

ת במדבר מתלוננים בני ישראל על מחסור באוכל וה' מוריד להם את המן ומצווה:  שֶׁ ְלְקֻטהּו, ָיִמים"שֵׁ ; תִּ

יֶׁה ִביִעי ַשָבת, ֹלא ִיהְּׁ אּו ִמן-ּוַבּיֹום ַהשְּׁ ִביִעי, ָיצְּׁ ִהי ַבּיֹום ַהשְּׁ ְלֹקטָהָעם -בֹו. ַויְּׁ ֹלא, ָמָצאּו"לִּ )שמות פרק ט"ז   ; וְּׁ

 כ"ז(-פסוקים כ"ו

ְלֹקט :משפחת המילים ְלְקֻטהּו, לִּ  תִּ

ְלֹקטמשפחת המילים  :משמעות משפחת המילים ְלְקֻטהּו, לִּ .  לק"טהן נטיות פעלים של השורש , תִּ

בני  לקטו ,בדרך נסלאסוף ולקבץ יחד. רש"י מסביר, כי  :רש זה היאוהמשמעות המשותפת למילים מש

אּו ִמןבכל זאת  .כמות הנחוצה להם באותו יום, ולשבת לקטו ביום שישיבישראל מן רק  ְלֹקטָהָעם -"ָיצְּׁ  "לִּ

ֹלאבשבת " תֹוֹרָתי"  .ָמָצאּו" וְּׁ ֹוַתי וְּׁ ֹמר ִמצְּׁ לעסוק בתורה  –כך נכפה עליהם להיות פנויים בשבת "ִלשְּׁ

 אתר ישיבה הרב הוכמן( (ובמצוות. 

מלמד את העם בכל בקר מחדש לבטוח בהשגחת הקב"ה שייתן אוכל לו ולבני ליקוט המן,  ?מה הקשר

הופכת להרגל ברור. לדברי ספר החינוך ההרגל כך יום יום, לאורך ארבעים שנה, עד שהבנה זו  .משפחתו

הוא אמצעי ועיקרון דידקטי בסיסי במעשה החינוכי, "כל מה שצריך ללמוד לומדים אותו מתוך פעילות 

 ,המקנות את מיומנויות השפה ומעשירות אותה ובעשייה ועשייה". בחינוך הלשוני אנו מרבים בפעילויות

חלק בלתי נפרד מאישיותו ומטבעו ויהיו להרגל במטרה שיהפכו  כל זאת .ערכי היהדותעל תוך שימת דגש 

 וירטואלי ומקורות נוספים(ובית המדרש ה פרופ' יונתן גרוסמן ) של התלמיד. 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ

 בשלח –19- גשר לקשר 

 דיומא ענייני

 פרקטיקות הוראה
. איכותי באופן ההוראה את לקדם כדי בכיתה עושה שהמורה פעולות הן איכותיות הוראה פרקטיקות

 .לימודים תוכניות לתיק הועלו הן וכעת ,מחקר מבוססות פרקטיקות אותרו שנים של שלוש במהלך
 וללמוד על הפרקטיקות. בפורטל עובדי הוראה למרחב הפדגוגימומלץ להיכנס 

 י 
 ,בברכת שבת שלום 

 סיגלית שאקי
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 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 גביע הנודדה
בפעילות לעידוד הקריאה. ניתן לבתי ספר המצטיינים ש "אנו ממשיכים במסורת "הגביע הנודדגם השנה 

 בתי הספר המעוניינים להגיש. בכל מחוז "נודד" הגביע )מראש חודש אדר ואילך( בין בתי הספר הנבחרים
לשנת תש"ף.מועמדות ימלאו את מתווה התיעוד   

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 לילדים ספר האגדה
 שנאן.-רבניצקי-מבחר סיפורים שעובדו על בסיס ספר האגדה של ביאליק יש "ספר האגדה לילדים"באתר 

וכן מוסיף פרשנות ונופך  ,קובץ הקריינות הצמוד לכל אחד מהסיפורים יכול להקל על המתקשים בקריאה
 באתר יש שני סיפורים "חוני ועץ החרוב" ו"הארץ המתוקה", המתאימים לט"ו בשבט. לסיפור.

 
 

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://agadastories.org.il/kids/node/239

