
 

 ודור ההפלגה:  סיפור מגדל בבלהפרשה מתארת את והמבול, בהמשך,  בתולדות נח פרשת נח פותחת
 

ֹּאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֹּאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה-"ַוי ֹּאׁשֹו  ִמְגָדל ָלנּו ִעיר, ּו-ֵרֵעהּו, ָהָבה ִנְלְבָנה ְלֵבִנים... ַוי ַבָשַמִים, ְור
 ד'( -)בראשית, י"א, ג' ְוַנֲעֶשה ָלנּו, ֵׁשם"

 

 ִמְגָדל :המילה
 

 המילה בהקשר לפרשה  
וראשו בשמיים, הוא בניין ענק, גורד שחקים, אשר בנו ילדי בני נח המתיימרים להיות שליטי   מגדל

הָ -ִמְלאּו ֶאתעולמים ולהנציח את שמם. בעקבות מצוות ה' לאדם וחווה, " " הם שיפרו  ָהָאֶרץ, ְוִכְבשֻׁ
דה את  , אך יכולת זאת הולימגדליםאת היכולת הטכנית שלהם בליבון לבנים: בנו בתים, ערים ו

הגאווה והפכה מאמצעי למטרה בפני עצמה. האדם היכול יכולת טכנית, נראה בעיניו ככל יכול, ע"י  
כך הוא מתגבר על הרגשת חולשתו על היותו חולף וגדולתו היא אשליה )נחמה ליבוביץ בעקבות  

 פירושו של בנו יעקב(. 
 

 מה הקשר?
כזה שראשו בשמיים, בכל דור יש   מגדלכותבת שלא רק בתקופות קדומות בנו  פרופ' נחמה ליבוביץ

בבל, בכל דור יש סכנה של שיעבוד לטכנולוגיה העכשווית. הסגידה עדיין קיימת בתוכנו,   מגדל
"האדם מנצל את החכמה שנתן לו אלוקים כדי לעשות לעצמו אלוהים מכל מיני סוגים והעיקר לפאר  

 את גדולתו". 
   .ה"סלפי"שהיום יש מי שמקדש את נחמה ליבוביץ בהמשך ל ם אלה מעירה סיון רהב מאירעל דברי

 

 מהפרשהה גשר למיל

 נח - 5 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא 

 םמפגש הדרכה להורי –קוראים למיליון 
נא להפיץ את ההזמנה הרצ"ב להורים של תלמידי  

 בית הספר.

 סיירת דיגיטלית "קוראים למיליון"
  5הסיירת היא קורס מקוון הכולל  "סיירת קוראים למיליון".מתרגשות לפתוח את ההרשמה לאנו 

 דקות, ובו משתתפים תלמידים מבתי ספר שונים.   90מפגשים סינכרוניים, אחת לשבוע למשך 
כין קדימון )טריילור( על ספר שהם קראו, ושהם  צאו התלמידים למסע ובו ילמדו להייבמסגרת הקורס 

י הספר של החמ"ד וישמשו ערוץ נוסף  מעוניינים להמליץ עליו לילדים אחרים. התוצרים יפורסמו בין בת
 ידי ילדים. הקדימונים האהובים יזכו את יוצריהם בפרס ותעודה.- לעידוד קריאה להנאה על

ו'. בתי הספר שיתקבלו לתוכנית  -התוכנית מתקיימת בשעות הלימודים ומיועדת לתלמידים מכיתות ה'
 פרטים והרשמה בקול קורא הרצ"ב. תלמידים שישתתפו בקורס בליווי מורה מבית הספר.  6 -5יבחרו 

 

 שלכן,
 יעל נדלר

yaelna@education.gov.il 
 מפקחת על החינוך הלשוני בחמ“ד

 דיווח אמצע -קוראים למיליון 
באוקטובר יש לדווח על כמות הספרים שנקראה בבית הספר במסגרת   30עד יום ראשון, ה' בחשוון,  

 .בטופס המחוז שלכם"קוראים למיליון". שימו לב לדווח 

 את התאריךשמרו   – מפגשים עם איריס צברי –ערב של עברית 
  מבוססת הסתיו בנושא הוראה  יחידת פיתוח - 20:00 בשעהבנובמבר  2ח' חשוון,  - 'ג ' +ב כיתות מורי

 .קריאה  שטף לקידום פרקטיקות
  תוך ההטרוגנית בכיתה  קריאה תהליך הקניית - 20:00בנובמבר בשעה  9, בחשוון וט" – מורי כיתות א'

 . בלמידה חוקשמ שילוב

 מינהל החינוך הדתי 
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

https://koriimlemilion.tik-tak.net/%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8/

