
פרשת שופטים עוסקת, בין השאר, בהסדרה של השלטון בטרם הכניסה לארץ ופותחת במינוי 
 בכל שערי הערים. השופטים מצווים לפסוק משפט צדק: שופטים

ְך" ) ן ָלִּֽ ֶ֥ יָך ֹנת  ֶרץ ֲאֶשר ְיהָוֶ֥ה ֱאֹלֶהֶ֖ ְחֶיה ְוָיִַָּֽֽרְשָתָּ֣ ֶאת־ָהָאָ֔ ִּֽ ַען תִּ ף ְלַמַ֤ ְרֹדֹּ֑ ֶדק תִּ ֶדק ֶצֶ֖  דברים טז כ' "ֶצֶ֥

 למען מילת קישור:

השייכת למילות “ כדי”מקבילה למילת הקישור  למעןמילת הקישור משמעות מילת הקישור: 
המטרה, התכלית. על השופטים לשפוט משפט צדק כדי שעם ישראל יירש את הארץ ויחיה בה  

מילות קישור נוספות השייכות למילות המטרה ומתאימות לתוכן הפסוק הן:  בהצלחה מדינית. 
     על מנת, במטרה, כדי.

ר הירש “הרש .מקשרת בין רדיפת הצדק לבין ירושת הארץ למען מילת הקישור מה הקשר? 
"למען תחיה  -מפרש שהצדק הוא התכלית העליונה והיחידה של הכלל הלאומי בארץ 

וירשת ..". החיים בארץ בהצלחה אישית ומדינית תלויים בעשיית משפט צדק וברדיפת צדק. 
מכאן למדנו, כי המדינה היהודית בכל הדורות חייבת לרשת את הארץ תמיד מחדש, על ידי 

הגשמה מלאה של הצדק. מוסיף הרש"ר הירש: מילים אלו ראויות להתנשא מעל משכנה של 
 כנסת ישראל.     

כר

גשר למילת קשר 

 תאריך ידיעון

 שופטים-1-גשר לקשר       

 ד“בס

 ענייני דיומא

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 ו “השתלמויות בחינוך הלשוני בתשע
ד. השנה מספר המקומות “נפתחה ההרשמה להשתלמויות המקוונות בחינוך הלשוני בחמ

 ב רשימת ההשתלמויות וקישור לרישום.“זוכה. רצ -מוגבל. כל הקודם 

כמדי שנה, גם בשנה הקרובה נמשיך בעז"ה את מסורת פרסום "גשר לקשר", מדי שבוע. 
המטרה המקורית הייתה ליצור ערוץ תקשורת ועדכון עם רכזות שפה, אך ברוך ה' עם השנים 

 התרחב קהל היעד למורים, מנהלים ומפקחים. 
בחלק הראשון נביא דוגמאות מפרשות השבוע למילות קישור ונדגיש את תרומתן להבנת 

בחלק השני נציג עדכונים והנחיות הקשורים להוראת הנקרא, בשילוב פרשנות עניינית. 
 העברית בבי"ס היסודי בחמ"ד.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה. לצפייה בפרטי ההתקשרות של צוות היחידה 
 .כאןד, נא ללחוץ “לחינוך לשוני בחמ

 שלכם,

 yaelna@education.gov.ilד         “יעל נדלר, מפקחת על החינוך הלשוני  בחינוך היסודי בחמ

 “סופר אורח”מפעל 
 שימו לב לתאריך סיום ההרשמה. “. סופר אורח”ב מידע לגבי מפעל “רצ

 המילה האחרונה 
גיליון המופץ מדי “, המילה האחרונה”מורי העברית מוזמנים להצטרף לרשימת הדיוור של 

כחודשיים ובו חומרי הוראה, רעיונות ועדכונים לשכבות הגיל השונות. שימו לב: במהלך 
לתלייה בחדר “ המילה האחרונה”חופשת הקיץ נשלחו לבתי הספר כרזות עם הכותרת 

 המורים. רכזת השפה תוסיף באופן קבוע הודעות ועדכונים ללוח. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/HinuchLeshoni/Odot/meanhno.htm
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejwysZDOWHOkEMV23xGv8_DRRvRYxVuY8LbHo9_zGwgla6QQ/viewform

