פרשת וישלח

בכל שבוע ,באופן קבוע ,חותמים על דף השבוע!
ח .הורים_________ :

י"ג בכסלו התשע"ה

הורים יקרים שלום וברכה,

בית חינוך ומשפחה

כתה ג'

ממלכתי דתי שילה
למדעים וסביבה ערכים ומצוינות

מהנלמד השבוע:
תורה -המצוות בחג הפסח :להשבית שאור וחמץ בי"ד בניסן ,קדושת היום הראשון והיום השביעי ,אכילת מצה בפסח ,איסור
שימצא שעור וחמץ ,איסור אכילת חמץ .טעם המצוות -החשיבות הרבה לזכירת ניסי יציאת מצרים לדורות .דברי משה לזקני
ישראל ,בנ"י עושים את מצות ה' ברצון ,בזריזות ובאהבה ,תיאור ליל השימורים :הישיבה בצוותא כל המשפחה ,צירוף שכנים
במקרה של מיעוט אנשים ,אכילת הפסח -וכל ההל כות הקשורות בו ,האכילה בחיפזון עם מקל ביד וכו' ,הזהירות לא לצאת
מפתח הבית .בכל המעשים הללו באו לידי ביטוי :עבודת ה' ,אהבה ואחוה בישראל ,האמונה והביטחון בה' שיגאלם ,השמחה
וההודיה לה' על הניסים הגדולים .מכת בכורות -המכה הקשה מכל קודמותיה :אלפים מתים בכל מצרים ,פרעה קורא למשה
ואהרון -הכיצד? ענינו שלוש תשובות .הכניעה הגמורה של פרעה ומצרים .ההכנות לקראת היציאה :מהירות היציאה ,חביבות
מצות המצה ,שאילת כלי כסף וכלי זהב ,נתינת חן העם בעיני מצרים כמו יציאת מצרים מאז ימי בריאת האדם ..יציאת
מצרים -הנס שביציאה "שקולה יצ יאת מצרים כנגד כל הניסים והגבורות שעשה לישראל" ,התורה מציינת שלא היה מאורע
גדול כמו יציאת מצרים מאז ימי בריאת האדם .השמחה ביציאה ובחירות שבה -הרגשת החירות כדברי הרב צבי יהודה קוק
זצ"ל" :קודם כל יש להיות אדם שלם ונורמלי ,לא עבד משועבד לדבר חיצוני ..החרות לפני הכל" (שיחות הרצי"ה קוק).
הצטרפות הערב רב ,מקום אפיית המצות והנס שהיה בבצק ובקפיצת הדרך ,שבחן של ישראל שלא הכינו צידה ,הציפיה לליל
היציאה ,הלכות הפסח :האסורים באכילת קורבן הפסח :בן נכר ,תושב ושכיר ,ערל .עבד כנעני וגרי צדק -מותרים באכילת
קרבן פסח .האיסו ר :לשבור עצם ,לא להוציא מן הבית את הקורבן .שבחם של ישראל שעשו את כל דברי ה' בזריזות ובדיוק
רב.
נביא -סיום פרק ו' -הקפת העיר פעם אחת במשך שישה ימים ,הקפת העיר ביום השביעי ותקיעה בשופרות ,נס נפילת החומה
וכיבוש העיר יריחו ,אזהרת יהושע את העם לבל יגעו ברכוש כלל כיון שהכל ""קודש לה' -לאוצר ה' יבוא"".וישכם יהושע"-
השווינו ל"וישכם אברהם" בזריזות .הריגת אכל אנשי העיר מלבד רחב ובני משפחתה ,שריפת העיר וקללת יהושע למי שיבנה
את העיר .יש לסיים את העבודות לפרק ו' בחוברת.
משנה -פרק ד' משנה ד' :א .תפילה בכוונה ובתחנונים -חשיבות התפילה מתוך הלב ולא כדי להזדרז ולהתפטר מהתפילה-
עיקר התפילה -בקשת התחנונים ושבירת הלב לפני ה' .ב .תפילת המהלך במקום סכנה -אדם ההולך במקום סכנה כמו חיל
בשדה הקרב -מתפלל תפילה קצרה" :הושע ה' את עמך... -שארית ישראל"...
מדעים -השבוע נגשו התלמידים למשימת הערכה בנושא חומרי הדלק .בטיחות באש :חקר מקרה -שריפה בחורשה ,כתיבת
כללי בטיחות באש לקראת חנוכה .טכנולוגיה בנושא חומרי הדלק :המצאת הגפרור .מהות הטכנולוגיה -פתרון בעיות .לקראת
פתיחת הנושא הבא -אנרגיה חשמלית ,על התלמידים להצטייד באופן קבוע ב 2-סוללות  5.1וואט רגילות ,חדשות (לא נטענות).
דינים -מבוא להלכות חנוכה :תקופת הנס -בית שני ,גזירות היוונים ,התגייסות משפחת חשמונאי למלחמה "מי לה' אלי",
ניצחון המכבים וטיהור בית המקדש ,נס פך השמן .משימה לש"ב :ע"מ  86שאלות .3-4
לשון -למדנו על כינויי גוף המסתתרים בתוך הפועל ,בזמנים השונים.
ספריה -השבוע התחלנו בשעה טובה ללמוד שיעור בספריה ,במסגרת השיעור ניתן דגש על עידוד קריאה וכן על קריאה מונחית
של ספרים .בשיעור השבוע הקראנו סיפור קצר והתלמידים זיהו בו את התבנית הסיפורית (הבחנו בין גיבור ראשי לגיבור
משני) ,בנוסף ,עקבו התלמידים אחר הצגת הסיפורבאמצעות מחוון (קתימב"ה) .בכל שבוע ייבחרו שני תלמידים שיקריאו
לתלמידי הכיתה סיפור קצר וזאת מתוך רצון לתרגל עמידה בפני קהל.
כתיבה -השבוע למדנו על הקתימב"ה -מחוון להצגת נושא בפני קהל (פרזנטציה) את המחוון יצרנו
יחד בעקבות צפיה באחד מנאומי התלמידים במסגרת תחרות "הנואם הצעיר"
הארצית .בשבוע הבא יקבלו התלמידים כרטיס ניווט לקטימב"ה  -סימניה מרהיבה
שתהיה להם לעזר.

מצטיינת השבוע:
תאיר עמר

ביום הזכרון לראש ממשלת ישראל הראשון
דוד בן גוריון הקדשנו שיעור לפועלו
להתיישבות בנגב ובא"י .שוחחנו על
הכרזת העצמאות וראינו סרטון המציג את
חייו ועשייתו הציבורית כראש ממשלה
וכשר הבטחון.

התחלנו בשעה טובה
את החזרות לביסטיגל.
אנו מצפים לבואכם
ביום שישי הבא כ'
בכסלו.
הזמנה מצורפת!

המשך
מעבר
לדף >-----

