בס"ד

גשר לקשר -מה? איך? למה?

מהדורה קצת שונה לפתיחת שנת הלימודים
פתיחת שנת הלימודים החדשה עומדת בסימן החזרה לשגרה לאחר קיץ מורכב .בלב כולנו תפילה לקב"ה שיברכנו
בימים טובים ושקטים ,בהם נצליח בעמלנו החינוכי לטובת ילדי ישראל.
זו הזדמנות לברך את המדריכות ואת הרכזות החדשות המצטרפות לצוות להוראת העברית בבתי הספר היסודיים
בחמ"ד.
אז מה זה "גשר לקשר"? -זהו עלון שבועי המתפרסם מידי יום חמישי לרכזות ,למדריכות ,למנהלים ולמפקחים.
העלון נועד לשמירת קשר רציף עם הצוותים המובילים את תחום הוראת העברית ,להעשרה מקצועית וללמידת
עמיתים.
העלון מכיל שני חלקים מרכזיים :החלק הראשון מכיל התייחסות לפרשת השבוע ,מדי שנה נושאת ההתייחסות אופי
אחר .בשנה שעברה פגשנו ביטוי לשוני מהפרשה ,למדנו על המשמעות שלו בהקשר של הפרשה ובהקשרו לשפה
העברית כיום .לאחר החגים יישלח בעז"ה העלון הבא ובמהלך השנה נפגוש ביטויים מההפטרה .יש המשתמשים
בתכנים לצוות המורים ולתלמידים .החלק השני מכיל הודעות והנחיות מהנעשה בתחום הוראת העברית בבתי הספר
היסודיים וכן שיתוף מהנעשה במחוזות.
העלון ממוספר ,כך שניתן יהיה לעקוב אחר הדברים .במידה שיום חמישי עבר והעלון לא הגיע אליך  -יש לפנות
למנחה המחוזית .בעז"ה ,העלון יתפרסם באופן שגרתי לאחר סוכות.
השנה פרשו מצוות המנחות המחוזיות יפה חן-ממחוז ירושלים וסיגל שאקי-ממחוז מרכז.
יפה חן פרשה לגמלאות לאחר שנים רבות שבהן הובילה את בתי הספר במחוז להישגים מרשימים .יפה פעלה ללא
לאות למען ילדי החמ"ד מתוך תחושת שליחות ונחישות לא לוותר לאף אחד על שום דבר .היא הגיעה לכל בית ספר
רחוק וקרוב במטרה לראות כיצד ניתן לסייע ולקדם .יפה התאפיינה ביוזמות מחוזיות והראייה לכך הוא מספר גדול
של בתי ספר שלהם תוכניות ייחודיות בשפה ולא פחות חשוב :הישגי התלמידים מהמחוז במבחני המיצ"ב -מרשימים.
סיגל שאקי פרשה מצוות החינוך הלשוני ,אך נשארת איתנו כמפקחת על החינוך המיוחד במחוז מרכז .סיגל הובילה
את תחום העברית בחינוך היסודי בחמש השנים האחרונות ,והספיקה להטביע את חותמה המיוחד .היא הקימה מן
היסוד צוות מדריכות והטמיעה את תוכניות היעדים בבתי הספר יחד עם התוכניות המיוחדות לחמ"ד .בחיוך
ובהתמדה פעלה לשיפור דרכי ההוראה ולמתן מענה לתלמידים מתקשים .סיגל תוביל פיילוט של שילוב החינוך
המיוחד עם יעדי החינוך הלשוני בחמ"ד ובעז"ה נוכל להרחיבו בהמשך.
ברכות הצלחה לנטע כהן -המחליפה את יפה חן ולשרה ברוך-המחליפה את סיגל שאקי .הן נכנסות ל"נעליים גדולות"
אך כבר צועדות בצעדי ענק.

בין פרשת שופטים ופרשת כי תצא
שבוע זה חל בין פרשת שופטים ,אותה קראנו בשבת שעברה ,ובין פרשת כי תצא אותה נקרא בעז"ה בשבת הקרובה.
סוף פרשת שופטים ותחילת פרשת כי תצא מהווים חטיבה טקסטואלית אחת העוסקת בחוקי מלחמה.

ֵּל ְך ְו ָיׁשֹּׁב ְל ֵּביתֹו וְ לֹּׁא יִ ַמס ֶאת ְל ַבב ֶא ָחיו
ָרא וְ ַר ְך ַה ֵּל ָבב י ֵּ
ָאמרּו ִמי ָה ִאיׁש ַהי ֵּ
ָספּו ַהש ְֹּׁט ִרים ְל ַד ֵּבר ֶאל ָה ָעם וְ ְ
" וְ י ְ
ִכ ְל ָבבֹו" (דברים כ ,ח )
הביטוי" :רך לבב"
המקור :דברים ,כ' ,ח'
הביטוי בהקשר לפרשה  -בנהלים הקשורים בהכנות למלחמה יש התייחסות לכלל ולפרט .הסיבה לפטור של
"האיש הירא ורך הלבב" ,היא מדאגה לכלל -לדאוג למורל הלוחמים ש"לא ימס את לבב אחיו כלבבו" .מצד שני יש
התחשבות ביחיד ובמצב נפשו.
רש"י מביא את דברי רבי עקיבא" :הירא ורך-הלבב" הוא מי "שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב
שלופה" .ואת דברי רבי יוסי הסבור ,שהכוונה היא למי ש"ירא מעבירות שבידו".
רבי עקיבא הולך כאן לשיטתו ,כמי ש"רגיל לזכות את ישראל" .לדעתו ,כשיהודי עומד לפני מלחמה ונזכר שיש לו
עברות ,הוא מיד מתחרט עליהן ומגיע לידי תשובה שלמה ,וממילא אין לו עוד סיבה לחשוש .וזה גם עניינו של חודש
אלול ,שעל-ידי הרהור תשובה זוכים לכתיבה וחתימה טובה ,לשנה טובה ומתוקה .מתוך אתר חב"ד
הביטוי בשפה העברית – "הירא" -הוא הפוחד שיפגעו בו" .רך הלבב" – שמחשבותיו מושפעות בקלות מאירועים
קשים שקורים לו .לדוגמא -דוד אינו רך לבב המושפע מאזעקת פתע  ,באומץ ישא רגליו ויגיע למרחב המוגן בזמן.
בתפילה שגם בעולמנו המקצועי לא "נירא" ולא "ירך לבבנו" מהאתגרים הרבים המחכים לנו השנה ,בעבודה
משותפת-יכול נוכל .ברכותיי לשנת לימודים פורייה ומוצלחת שנה שבה נצליח להגשים את הרעיונות ואת החלומות
בהיבט המקצועי והאישי .ובעז"ה נעשה ונצליח.
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