
 

 

 תחרות מרוץ הצבי

אנו ממשיכים בכתיבת סיפורים לתחרות "מרוץ הצבי". אתם מוזמנים 
 של החמ"ד. "הסופרים הצעירים"לאתר  את סיפורי התלמידיםלהעלות 

 

 עידוד קריאה
משתפת  לעידוד הקריאה. שהכינו במהלך שבוע השפה העברית בתי ספר רבים שתפו בפעילויות המרגשות

נעם הרואה שברמת גן. המשיכו לשתף  ת הספרבתמונות מתחרות כרזה לעידוד קריאה שהכינו בנות מבי
 ולשלוח תמונות המתעדות את העשייה הברוכה. 

שהגיע  ,, עופר גרינבאום4הצטרף גם מנהל מרכז הפסגה שבקרית ארבע וגוש  "קוראים למיליון"למיזם 
בתי הספר ד בנות, סיפר סיפור ואף הוציא עיתון מקוון שמרכז את הפעילות הענפה של "ממ לבית הספר
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ה' ובשבע המכות הראשונות.  ,עוסקת בשליחות משה ואהרן להוציא את בני ישראל ממצרים הפרשה

ה, ִלְפנֵּי ה' לֵּאֹמר: " ת אל פרעה. על כך עונה משה:פלפנות פעם נוס שהמבקש ממ ר ֹמשֶׁ י  ַוְיַדבֵּ ן ְבנֵּ ל, -הֵּ ִיְשָראֵּ

יְך  ָשְמעּו-ֹלא ַלי, ְואֵּ ִניאֵּ  . )שמות פרק ו' פסוק י"ב( ."ַפְרֹעה, ַוֲאִני ֲעַרל ְשָפָתִים ִיְשָמעֵּ

ִני ,ָשְמעּו משפחת המילים  ִיְשָמעֵּ

ִני ,ָשְמעּומשפחת המילים : משמעות משפחת המילים המשמעות .  שמ"עהן נטיות פעלים של השורש  ִיְשָמעֵּ

: לקלוט דברים בעזרת האוזניים. לפי תרגום אונקלוס משמעות הפועל רש זה היאוהמשותפת למילים מש

יל ִמִני ַפְרֹעה..". קיבל –שמע  ין ְיַקבֵּ יְכדֵּ ל, ָלא ַקִבילּו ִמִני, ְואֵּ י ִיְשָראֵּ את  מקבלהעם עצמו אינו  -אם   "..ְבנֵּ

  דבריו בחוץ, בהופיעו לפני פרעה? יתקבלוהבשורה, איך 

זוהי אכזבה גדולה למשה. תשובת ה'  אינם מאמינים  באמיתות בשורת הגאולה.בני ישראל  מה הקשר?

ללטענת משה:  ם אֶׁ ל..." -"ַוְיַצּוֵּ י ִיְשָראֵּ וה. לפי מדרש רבה )שמות ז', ג'( ה' מעניק למשה וולא נאמר מה ציְבנֵּ

לו אתה אמור  .שיעור מאלף בהלכות הנהגה: כך נראה עמך, אתה מקבלו על חסרונותיו ועליך לאהבו

. להנחיל תורה ודרך ארץ, בידיעה שגמולך יהיה לעיתים אך סבל. ומשה, בגדלות נפש זו הנהיג את העם

להנהיגם  ,נו על חסרונותיהםיעלינו לקבל באהבה את תלמיד  -דמותו של משה לנגד עינינו  ,כמנהיגי חינוך

פרשה ופשרה הרב  –. )מעובד מתוך התמדה  להנחיל ערכי תורה ודרך ארץבבנחת, לסבול אותם, ובעמל ו

 משה גרילק(

  

 

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ

 וארא –17- גשר לקשר 

 ענייני דיומא
 ב לתמונת מצבממיצ"

לא יתקיים מיצ"ב חיצוני, אלא  זובשנה . הספר החיצוני לבתיבימים אלו מגיעות תוצאות מבחן המיצ"ב 
מיטביים ולקדם את הקריאה, ההוראה הבתהליכי תה ד'. חשוב להעמיק ירק בתחילת שנה הבאה לשכבת כ

  הבנת הכתוב. את כתיבה ואת ה
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