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", לא תחמוד" כמו האחרון "אנוכי ה' אלוקיךהדיבר הראשון והדיבר האחרון דומים במהותם. הראשון "

אינן מצוות מעשיות המחייבות את האדם לעשייה כלשהי. הן מצוות רעיוניות המכוונות ללב. הראשונה 
מדריכה אותו בסבך ההתייחסות הנפשית כלפי כל אשר  -לם, ואילו האחרונה קוראת ליחס נכון כלפי העו

לזולת. שמונה הדיברות הקבועים ביניהם, הינם צווים מעשיים הדורשים מהאדם לפעול בהתאם להם, או 
 להימנע מפעולה כאשר היא שלילית.

אחרונה בלוח זה היא אמונת הלב באלוקים. המצווה ה -הלוח הראשון פותח במצווה רעיונית: "אנוכי" 
 מצווה מעשית מאד, מוחשית מאד, שנלקחה היישר מחיי היום יום: "כבד את אביך ואת אמך".

לעומת זאת, לוח המצוות "האזרחיות" פותח בצו מעשי, ממשי: "לא תרצח", ומסיים ב"לא תחמוד", 
 שהיא פנייה אל רגשותיו הפנימיים של האדם.

הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע" )מדרש(. להורות וללמד "כולם נאמרו בדיבור אחד, מה שאין 
כבר בהתחלה כי אין להפריד בין חיי המעשה ה"חילוניים" לבין עולמו הרוחני והפנימי של האדם. היהדות 

 אינה רק עניין לבית הכנסת. החיים על כל גילוייהם חייבים לעמוד בשווה בפני כל מה שחרות על הלוחות.
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תיים עם התכנים. יגם אנו בעבודתנו החינוכית מאחדים בין שכל ורגש, ומשתדלים לשלב היבטים חווי
ופרים" המשלבת היבט חוויתי עם פיתוח יכולת ההבעה בע"פ ובכתב. הדבר בולט במיוחד בתוכנית "ע

. בנוסף, בכל תוכן בו אנו עוסקים, אנו השבוע הסתיימה תחרות "מרוץ הצבי" וב"ה יש נחת גדולה
 משלבים את נקודת המבט היהודית/דתית כדי לחנך לתפיסת עולם שלמה.

 ולענייני דיומא:

העלאת סיפורי התלמידים שנשלחו לאתר "הסופרים ם תהליך ייבימים אלו מסת -מרוץ הצבי .1
 ישר כוח. -והכל בזכותכן-ה ברוכה'הצעירים". ב"ה הגיעו מאות סיפורים המעידים על עשי

של הישג חסר תקדים לתלמידי החמ"ד בתחרות העירונית   -ברחובות "הנואם הצעיר"תחרות  .2
                          גילה מסד.    . מפקחת חמ"ד בעיר:בקרב כל בתי הספר היסודיים בחמ"דרחובות 

            מחנכת ורכזת שפה: גליה מלכה. מנהל: עמנואל סברי.                       . ממ"ד "סיני"-אור שיפראו-מקום ראשון
. יעל עדני: רכזת שפה .אתי מלטבשי :מחנכת. ממ"ד "מעלות משולם"-אורי אדרי -מקום שני

                                                                                                                                    מאיר אמויאל.: מנהל
 : מנהלת. שרי בריקמן: רכזת שפה. רינה מזוז: מחנכת. ממ"ד "תחכמוני"-אור גליק-מקום שלישי
 אורלי רביב.
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