
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 חידות השבוע
כדי , נגיש לכ חמש חידות, השבוע

 המחנות של שבטי תלגלות את חמש
.  ישראל לפי הסדר של החנייה במדבר
  !נסו לגלות אלו שבטי מסתתרי פה

1 (יש בינינו , אנחנו מחנה הבכורי
.  בכור הבכורה וג בכור השפחות

 רבה בינינו לא תעזוריהק, לצערנו
 ? מי אנחנו! לכולנו

2 ( אמרו עלינו שאנו החלשי
אבל דווקא מאיתנו יצא .  והנחשלי

בני השפחות אנו .  הגיבור מכול
מי !  וגאי להיות מאספי המחנה

 ?אנחנו
3 (אבל .  אנו כולנו צאצאי אותה א

לחלק מאיתנו היא אמא ולחלק היא 
פי "אנו נהני מזכויות ה!  סבתא
 ?י אנחנומ!  של הבכור" שניי

אבל , אנו המחנה הכי קט# במספר) 4
 מה שחסר בכמות אנו משלימי

אנו יושבי באמצע אבל .  באיכות
! מנהיגינו לא מתפשרי על שו דבר

 ?מי אנחנו
לא , אנחנו כולנו בני א אחת) 5

אבל מנהיגי למדני , בכורי אנחנו
 ?מי אנחנו! ופרנסי יש רבי בינינו

 דיון לשולחן שבת
מצווה את משה ' ו הבפרשה שלנ

.  לספור את הלויי בנפרד משאר הע
מסביר שזה בגלל שהוא בחר בה ' ה

 מתו& הע ושיש לה תפקידי
התורה ממשיכה ומפרטת .  מיוחדי

 לשאת את –קהת :  את התפקידי
 –גרשו# , הכלי הפנימיי של המשכ#

 לשאת –מררי , לשאת את היריעות
לכל משפחה היה .  את הקרשי

 .  קיד מסויתפ
ולא היו ' תפקידי אלה היו ציווי מה

א יו אחד ב# (, ניתני להחלפות
) קהת רצה לנסות עבודת בני גרשו#

 ?  אבל הא אצלנו יש הבדל
 בחיי שלנו אנו מוצאי שאנשי
י מסוימי מצליחי בתפקיד מסו

הא .  ולא מצליחי בדברי אחרי
 בבית הספר עדי* לעודד ולפעמי
לדחו* תלמידי להצליח במספר 

הא עדי* לתת לכל תלמיד ?  דברי
למצוא את המקצוע או עניי# שבו הוא 

 מצליח ולא לדחו* אותו לדברי
הא עניי# כזה ישתנה בי# ?  אחרי

הא דעת התלמידי ? תלמיד ותלמיד
 ?  לדעת הבוגרי ביניכביניכ זהה 

 

 אוריינות באורייתא
אוריינות לא מתייחסת רק , הפע" "?אי& הלכת לאיבוד, במדור של אוריינות אנחנו בענייני ספרי? אי&, אבל!" "הלכתי לאיבוד, הצילו"

 !"  הצילו אי# לי מושג אי& לקרוא מפה, ועכשיו. לדוגמא, להתמצאות בספרי אלא ג קריאת מפה
.  הפרשה מתארת את מחנה הע במדבר ואיפה כל שבט נמצא מסביב למשכ#. אד שלא יודע לקרוא מפה יתקשה להבי# את פרשת השבוע

מדוע אנו קוראי לכיווני ? מאיפה באו ביטויי אלה."  צפונה, ימה, תימנה, קדמה מזרחה:  "התורה משתמשת בביטויי של כיווני
 ? השוני בשמות הללו

.  שחי באיזור נהר פרת,הקדמוני,  היה ע קמאי?  מהי קדמה.  זורחת היו אנו אומרי מזרח בלבד כי בכיוו# זה השמש + קדמה מזרחה
 !ללכת למזרח היה ללכת לקד.  אז ארצ היתה מזרחה מהאר,, א נקודת היחס שלנו היא אר, ישראל

ניה היו ילדיו של מבי.  מצאצאיו של עשיו, דרו לאר, ישראל חי אדומ.  יש שני הסברי?  אבל למה תימנה.   כיוו# זה הוא דרו+ תימנה
א אני נמצא באר, :  ועוד סיבה.  זור דרוולכ# תימ# הוא ש כללי לא.  הדרו הוא אנשי תימ#, ושוב א נקודת היחס היא ישראל  .  תימ#

מצא איזה כיוו# נ, כאשר אני פונה מזרחה).  מזרחה(אני בהכרח מסתכל קדימה ) של פע(מסתכל על שאר העול המתורבת וישראל 
 .ימינה, תימנה: ולכ# דרומה ג מקבל הכינוי.  דרו?  לימיני
 !ומש שמו, י התיכו#!  ברור?  מערבבמה יש , סו כנקודת יחבאר, ישראל נבחרא .   כיו# זה הוא המערב+ ימה

 .  ומכא# הש, צפו#...בצפו# אר, ישראל היה הר ושמו?   נולד ש זהמניי#  +צפונה 
 !בהצלחה!  & הסבירו מדוע זה כ,לפי מה שלמדנו כא#".  שמאל"קוראת לצפו# התורה אחת  פע +שימו לב 

 

 בלב הענייני
עכשיו .  במש& השנה ה למדו על כל מיני יישובי!  לעצב יישוב:  לקראת סיו השנה התלמידי בשיעור מולדת קיבלו משימה

כל מה שיעלה על ... כפר נופש, עיר, יישוב קהילתי, זה יכול להיות מושב חקלאי.  המורה נתנה לה הזדמנות לעצב יישוב משלה
ושבבנייה , כנו# ובעיצוב של היישוב יבואו לידי ביטוי בתשהערכי: קחו בחשבו# שני ענייניישה שהילדי יהמורה רק ביק.  ליב

 הביאו  !)באמת כול(הילדי עבדו על היישובי שלה וביו הנדרש כול .   יחשבו על המשכיות היישוב ולא רק על דור המייסדי
הוא דאג .  רט שלוקוד יוסי הראה לכול את כפר הספו.   אלה מעצי ואבניאלה מפלסטלינה ואלה מֶלגו ו, את העבודות שלה
שבכל צומת של ' יישוב הספר'שפרה שנורא אהבה לקרוא בנתה את .  רגל בלב הכפר ומעל שערי היישוב היו סלי+לשי מגרש כדור

כל יישוב של כל תלמיד היה מיוחד ברעיו# .  רחובמעי# ספריית :  חת ולהחזיר ספריהעיר היו מדפי שבה אנשי היו יכולי לק
 .  ומקורי בביצוע

.  מה היה היישוב היהודי הראשו#, כראחרי שכל הילדי הציגו את עריה המורה למולדת שאלה את התלמידי א ה יכולי להיז
ושרית והזכירה את המורה שיבחה את א."  מחנה ישראל במדבר:  "אושרית הצביעה ואמרה, 19+מאה הה מהצעותאחרי כמה 

המורה שאלה את הילדי איזה .  תכנו# על פי ערכי ועי# להמשכיות: שתי הדרישות היו.  יתה להיהתלמידי אודות המשימה שה
כנראה ... ובמדבר המשכ# היה באמצע...אני שמתי מגרש באמצע, בסדר", יוסי הסמיק והצביע.  ערכי באו לידי ביטוי בתכנו# המחנה

 כל השבטי +רחלי הוסיפה שלא רק ער& הקדושה הייתה חשובה אלא ג שוויו# ביחס לקדושה ." ה היה ער& עליו#ער& של הקדוש
קובי הוסי* שביחס לדרישת ההמשכיות המשכ# והמחנה .  'כול שווי בפני ה, היו באותו מרחק מהמרכז) חו, מלוי שעבדו במשכ#(

קובי הוסי* שבאר, ישראל יהיה כבר אפשר .   ישראל והיו מוכני לארוז בכל רגע לאר,+היה ברור לה שיש לא# להגיע ; היו ניידי
 ! שבת שלו?   היית שמי בלב המחנהאתמה ?  איזה ערכי את מוצאי בתכנו# מחנה המדבר? ומה אתכ!  לבנות בית קבע

 קשתפרשתון 
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 פרשת במדבר


