מנהיגי חינוך  -להתחיל מבראשית..

מנהיגי חינוך יקרים!
להתחיל מבראשית....ימי החגים חלפו עברו ,ימי התרוממות ,התעלות וקדושה .....חוזרים לשגרת ימי
החול .כולנו לוקחים את מלוא הכוחות ששאבנו מחודש האיתנים להמשך עשיה איתנה בע"ה .ומה הלאה?
איגרת מנהיגי החינוך הנשלחת אליכם מידי שבוע מהווה אמצעי לחזק הקשר והמסרים אל השדה,
האיגרת תחולק לארבעה חלקים:

 .1רעיון חינוכי מתוך פ"ש.
 .2הרחבה באחד מיעדי החמ"ד אשר אנו מבקשים להאיר ולקדם בכל בתי החינוך!!!
 .3קישורים ל"קולות קוראים" ,תוכניות ,חומרים ....אשר יסייעו לכם.
 .4רעיונות ויוזמות של בתיה"ס משתפים -למידת עמיתים ,מוזמנים לשלוח במייל אישי ונשמח לפרסם
.

חשוב להעביר האיגרת לכל המורים בצוות ,חשוב כי המידע ,הרוח  ,המסרים יגיעו לכל באי ביה"ס.
נשמח לקבל משוב ,הארות ,הצעות לשיפור ולשכלול......
בשמחת תורה ציינו את סיום הקריאה ,הלימוד בתורה ובשבת זו נתחיל שוב מבראשית .מה המשמעות
של "להתחיל מבראשית"? הרב חנן פורת ז"ל בספרו מעט מן האור כותב כי:
"להתחיל מבראשית" -אין פירושו למחוק את כל אשר למדנו ואגרנו עד כה ולפתח דף חדש וחלק,
כאילו לא היה לפניו דבר.
"להתחיל מבראשית" -פירושו לשוב ולעסוק בתורה מ"בראשית ברא" ,על יסוד כל האוצרות
שהוטמעו בנו ,בלב פתוח ,ברעננות ובסקרנות נעורים .מתוך נכונות להתבונן מחדש בדברים
שכבר למדנו ולגלות בהם טעם חדש ,פנים חדשות ומאירות אותן לא הכרנו.
"להתחיל מבראשית" זו תפילה לגילויים חדשים באוצרות עתיקים" :גל עיני ואביטה נפלאות
מתורתך" (תהלים ,קי"ט ,י"ח).
כדי להתחיל מבראשית דרושים כוחות גדולים .יש להתגבר על תחושות השגרה ולעיתים אף עייפות
המאפיינות צעידה במהלך סיבובי החוזר על עצמו .מהיכן נוטלים את הכוח להתגבר על התחושה
הסיזיפית הזו ולחזור שוב ושוב על אותו דבר? התשובה נעוצה בהשקפת העולם היהודית העמוקה
המגלה כי התנועה הסיבובית -גם בטבע וגם בהיסטוריה ,גם בחיי אנוש וגם בתורה ,אינה חייבת לחזור
על עצמה באותו מישור ובאותה רמה .היא יכולה -כמו בסיבוב של בורג – להינעץ עמוק יותר בכל
סיבוב וסיבוב ,ובכך להתקדם ליעדה.
יתרה מזו :חוקי הפיסיקה מלמדים אותנו דבר הידוע לכל בעל מלאכה :דווקא התנועה הסיבובית ,כגון זו
של בורג או מקדחה ,מאפשרת לנו לחדור ולעבור מכשולים של קירות אבן וסלע ,במקום שבו הניסיון
לפרוץ את המכשול בתנועה חזיתית באמצעות פטיש ומסמר עלול להיכשל.
בפתחה של שנה ,כאשר אנו נתבעים ,מוזמנים לאחוז בדרכי ישרים ולהתחיל מבראשית ....נאחל
לעצמנו שנשכיל להפוך התנועה הסיבובית לפריצת דרך אפשרית אחרת ,נוספת ולהתקדם דווקא בדרך
זו אל היעד ,כמו בורג ומברגה".
הרב חיים דרוקמן מוסיף ומציין כי " :להתחלת הלימוד של פרשת בראשית מיד עם סיום התורה יש
משמעות אדירה ,זאת ברכה גדולה שאפשר להתחיל מחדש -שהכול יכול ומוכרח להתחדש.
פרשת בראשית מספרת על הבריאה שברא הקב"ה ,שעליה אנו אומרים בכל יום בתפילתנו" :המחדש
בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".
הבריאה אכן מתחדשת כל יום וכל רגע .את ההתחדשות הזו אנו רואים בעינינו ולא תמיד שמים לב
לכך ,הירח מתחדש בכל חודש ,האוויר שאנו נושמים עובר תהליך של התחדשות כל הזמן ואף תאי
הגוף שלנו מתחדשים ללא הרף .ההתחדשות היא ברובד הפיזי וגם ברובד הרוחני ,האדם מוכרח
להתחדש שוב ושוב גם במובן הרוחני ,המוסרי והערכי שלו .אסור ליפול לזרועות השגרה .האדם צריך
להתחדש ,יכול להתחדש וחייב להתחדש.

כשם שבעולם הפיזי ,כל המציאויות היסודיות שבבריאה נמצאות בתהליך של התחדשות תמידית –
כך גם בעולם הערכים היסודיים והאמיתיים שלנו הכול דורש התחדשות ללא סוף .כך מדריך אותנו
הקב"ה לפעול ביחסינו לתורה ,למצוות לעם ישראל ולארץ ישראל".
עם חזרתנו לשגרה לתקופת רצף ימי למידה בבתי החינוך נסמן לעצמנו מה נבקש לחדש בתקופה
הקרובה ,מה נבקש להעמיק בשנה הקרובה בבחינת "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית".
לנוחיותכם הבאנו להלן את ריכוז המשימות אשר אנו מבקשים לחזק השנה בכל בתי החינוך לצד
העמקה בפעולות השגרה ובתוכנית העבודה שכל בית חינוך הציב לעצמו ע"פ ציר ההתקדמות האישי
שלו.
מצורפת מצגת בה תוכלו לראות מה מצופה שיהיה בכל בית חינוך כאורח חיים וכשגרה ומאידך
מה נבקש להאיר ולהעמיק השנה(.לחצו כאן)
מה סימנו לעצמנו לקדם השנה?
לצד אבני דרך אשר אנו מצפים כי יהיו חלק מאורח החיים בכל בי"ס ,תרבות בית ספרית ,נבקש להאיר
 5משימות בהם נרצה להעמיק ולהוביל בכל בתי החינוך.
כל בי"ס מוזמן לסמן לעצמו את ציר ההתקדמות הבית ספרי שלו בהתאמה למסע שנעשה עד כה בכל
תחום והעיקר להגדיר מה מחדשים השנה ,מה הקומה הנוספת בה מעמיקים בכל משימה מהרשימה.
משימות להעמקה:
טיפוח זהות ציונית דתית – בבתי"ס עי"ס נבקש לקדם בנית קורס "מכינה לחיים" בדגש על זהות
ציונית דתית ,הכנה לקראת יציאה לשירות משמעותי לתלמידי י"ב.
בבתי"ס יסודיים נבקש לקדם הוראת שעורי הלכה בדרך חוויתית משמעותית ע"פ תוכנית הלימודים
ועידוד התלמידים ליישום ההלכות בחיי היום יום.
טיפוח אקלים חינוכי מיטבי  -שיח במרחב הדיגיטאלי .גיבוש מדיניות בית ספרית -עם כל באי בית
הספר -סביב :ערך הזמן ,קדושת הראיה ואוריינות דיגיטאלית ,גיבוש אמנה בית ספרית  /קוד אתי
בשיתוף מורים ,הורים ,תלמידים על שימוש מושכל במרחב הדיגיטאלי.
ללמוד וללמד – קידום דרכי הוראה למידה במקצועות הקודש באופן שהלמידה תהיה רלוונטית ותחזק
אהבת התלמיד למקצוע הנלמד .פמ"ע -ברוח לב דעת .מבקשים מכל בי"ס לבחור מקצוע קודש ולבחון
לעומק השבחת תהליכי הוראה למידה באופן שהלמידה רלוונטית ללומדים ,בונה אישיותם ומחזקת
אהבתם למקצוע וללמידה.
יעד ההכלה ,לכל אדם ישנה ,והעמידו תלמידים הרבה  -קידום הכלה והשתלבות בעין אמונית
ביטויים של התמדה ומניעת נשירה.
קליטה מיטבית של תלמידים עולים בהיבטים לימודיים ,חברתיים ,רגשיים ,קהילתיים.
חמ"ד וקהילה " -דור לדור יביע אומר" תוכנית להקניית מיומנויות בשפה בכיתות ה' – ו' באמצעות
משימות לחיזוק הקשר הבין דורי ,רכזות השפה יקבלו הדרכה וחומרים מלווים בנושא ויעבירו זאת
למורות השפה המלמדות בכיתות ה' – ו' .היעד  100מבתיה"ס שותפים למהלך.
הקמת במ"ה ברמה בית ספרית  /יישובית סביב סוגיות חמ"ד על סדר יומו של כל ביה"ס -יעד זה ילווה
ע"י המפקחות על הייעוץ ,הצפייה היא שיתקיימו  3-4מפגשי במ"ה סביב נושא שמבקשים לקדם ברמה
של אזור /עיר  /בי"ס.
באיגרות הקרובות נרחיב כל פעם ביעד אחר וננגיש מידע וכלים ליישום.
נשמח מאוד שתשלחו לנו דוגמאות ליישום בנושאים האלו.
בברכת חמה ,שושי נגר

חומרים לפרשת השבוע
 .1פרשה על המפה  -מיועד לילדי הגנים
 .2מידה טובה בפרשה  -לימוד מידות לאור הפרשה
 .3דף לימוד לפרשת השבוע ברוח 'שבילי האמונה'
 .4חדש לתלמידי על יסודי!! פרשה סתומה:
חידת הגיון לפרשת בראשית
חידת הגיון לפרשת נח
 .5תוכנית ליבה לשעת מחנך לחודש חשון
 .6לקט מושגים לחודש אלול  -תשרי
אהבת תורה בחמ"ד!
חומרים נפלאים באתר רבני בתי הספר בחמ"ד
לחצו כאן והיכנסו לכל התכנים החשובים לחודש חשון הבא עלינו לטובה.
• בחירות למנהיגות הקהל למען ציון
•שבוע העליות
•שאילת גשמים
•יום פטירת רחל אמנו
• יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
• יום לימוד לאור דמותו של הרב קוק זצ"ל
•חג הסיגד בו נציין השנה את דמותו של ברוך טגניה שפעל רבות להעלאת
אחינו יהודי אתיופיה ולקליטתם בארץ.
בעקבות הדמות השנתית:
העמוד החדש והמלא לכבוד הרב ניסים
ח ידוש משמעותי ,חידון חמ"ד על הגדה של פסח ,הזדמנות פז ללימוד
סיפור ההגדה בדרך חוויתית  ,עם
חומרים מלווים איכותיים .הכנסו וקראו!

