
 

, עוסקות בדברי משה אל העם  לפני ראש השנהשהנקראות תמיד בשבת  ,פרשות ניצבים וילך
 למצוות התשובה: ,משה מתייחס, בין השאר .לפני מותו

וא“ ֹּא ְרחָֹּקה הִּ ְמָך ְול וא מִּ ְפֵלאת הִּ ֹּא נִּ י ְמַצְוָך ַהּיֹום ל ר ָאנֹּכִּ ֹּאת ֲאשֶׁ ְצָוה ַהז י ַהמִּ י ָקרֹוב .כִּ יָך.. כִּ  ֵאלֶׁ
ְלָבְבָך ַלֲעׂשתֹו יָך ובִּ  יד(-)דברים ל, יא” ַהָדָבר ְמאֹּד ְבפִּ

 
יָך – מילת היחס  ֵאלֶׁ

 
 משמעות מילת היחס  

יָך המילה מה  "מילה זאת מתייחסת לשאלה  .גוף שני יחידב"אל",  –היא נטיית מילת היחס  ֵאלֶׁ
ויקבלו עליהם  . מסביר הרמב"ן: "ישובו בלבם אל ה' הדבר –התשובה היא  "קרוב אליך?

יָך מילה שימוש בה .התורה" אחד בעצמו יחליט וימצא את  כל  שכן ,פן מאוד אישימדגיש ֵאלֶׁ
 הדרך שתובילו לחזרה בתשובה.  

 
 מה הקשר?   

יָךבפנייה האישית של משה במילה  אין התורה מציבה יעדים שאינם   .טמונה אופטימיות רבה ֵאלֶׁ
המתלכדת   ,פרשת השבוע בפיו ובלבבו. -האדם  אפשרות השינוי נמצאת בתוך .ניתנים להשגה

עם סיום השנה ופתיחת השנה החדשה, קוראת לנו לאמץ תפיסת עולם ואורח התנהגות שיעצב  
 (הרב יובל שרלו/אתר בית המדרשאת דמותנו האישית, כי "לא בשמיים היא". ) מעובד מתוך 

 ודמות תלמידנו ברוח התורה.  יהי רצון שנשכיל לאמץ תפיסת עולם זאת ונזכה לעצב את דמותנו 
 

 שנה טובה ומבורכת
 גמר חתימה טובה

 מהפרשה גשר למילת קשר

 ניצבים וילך - 2 -גשר לקשר 

 דיומאענייני 

                                                         סרטוני "משאל רחוב"
באתר החינוך הלשוני בחמ"ד אספנו עבורכם   

משאל   סרטונים שערך ירעם נתניהו ממט"ח: 

.  סוכותלו ם הכיפוריםיוללראש השנה,  רחוב
הסרטונים כוללים התייחסות לדיוק בקריאה,  

 לאוצר מילים ולהיבטים לשוניים.

 ב'מבדק קריאה לכיתה כיתות א' ולמבדק קריאה וכתיבה הפצת 
מראמ"ה. מבדק כיתה א' יופץ השבוע ומבדק ב'   התלמידים יגיעוהשנה ערכות המבדקים לכל 

בית הספר שלכם לא קיבל את ערכת המבדק של א' עד ראש  שיופץ בתחילת נובמבר. במידה 
  5205553-03בטלפון:  מבדק ב' לא יגיע עד אמצע נובמבר, צרו קשר עם עמית דהאןשאו  ,השנה

    adahan.rama@education.gov.il או בדוא"ל 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                                                             תכניות לימודים לעובדי הוראה   תיק

עלה לאוויר אתר ייחודי המציג את תכניות הלימודים השונות, חומרי הוראה ומידע נוסף על  

  "חומרי הוראה"בורשימת מקצועות לימוד.  מאורגן לפי שכבות גיל האתרמקצועות הלימוד. 

 ניתן למצוא חומרי הוראה ייחודיים לחמ"ד.

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ
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