
 

 בהר בחוקותי
רּו מְּ ֹוַתי ִתשְּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ ֻחקַֹּתי תֵּ  [ 'ו ג"כויקרא ] ִאם בְּ

 [. תהלים קיט נט" ]חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך: "הדא הוא דכתיב

והיו רגלי מביאות , בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך, רבונו של עולם: אמר דוד
 [ ויקרא רבה לה א]כנסיות ולבתי מדרשות אותי לבתי 

החוק בחיי האדם הוא כוח שמטביע את חותמו . תורה צריכה ליהפך לחוק". עדותיךאל רגלי ואשיבה "
אבל יפה . כוונת המצוות, יפה היא המחשבה. תו עד שהחוק הופך לאינסטינקט טבעייבכל עומק הווי

זה שיש בכוחו להתגבר על מחשבות אחרות . שבההבא אחרי ובעקבות המח, החקוק, הימנה הטבע הקבוע
 ". שתרגילנו במצוותיך: "ועל זה אנו מבקשים. באינסטינקטיביות שבו, ח טבעיותוובכ

דכד הוה מטי מודים הוא , אנא מחזיק טיבו לראשי"כל האיברים מכוונים לעשות רצון אבינו שבשמים 
ה הוא ומשתחו" מודים"ע אני לתפילת שכאשר מגי, אני מחזיק טובה לראשי: תרגום" )כרע מגרמיה

 . (מעצמו

 ל"צהרב משה צבי נריה זהרב / ר למאורנ :ובד מתוךמע                                                                                

כדי דיבור והאזנה , כתיבה, קריאהבדומה להפנמת חוקים אנו משתדלים להקנות לתלמידים מיומנויות 
. מיומנויות ללא מאמץ ובאופן אוטומטיהכוונה היא שיוכלו להפעיל  .באופן טבעישידעו להשתמש בהם 

   .פ ובכתב"בע עצמם גבוהים ויוכלו להביע אתוהבנה פנויים לתהליכי חשיבה בדרך זו יהיו 

 :ולענייני דיומא

בקרוב יפורסמו הפרטים אודות בחירת נושאי ההדרכה ורישום  -ד"הערכות לשנת תשע .1
ההשתתפות " מיפוי"ת ורכזת שפה יכינו את /מצופה שכל מנהל. ד"לשנת תשע להשתלמויות

' ו-'בכיתות גבהשתלמויות בחינוך הלשוני בקרב הצוות כך שכל מי שמלמד עברית בשנה הבאה 
תוכנית "/"חינוך לשוני למורי שפה"השתלמויות של במשך שנתיים במסגרת  לומד/יהיה מי שלמד

של השנה  לאור הניסיון. בהשתלמויות חדשותילמדו  'ב-'מורי כיתות א". היעדים בחינוך הלשוני
 .ד"מהווה מינימום הכרחי בחמ( שעות 7)הוחלט שבחירה בהיקף של יום הדרכה , האחרונה

היחידה . ב יחידת הוראה שכתבה מרים נוימן מרמת הגולן"רצ -מגילת רות-יחידת הוראה .2
לתגובות . מיועדת לשיעורי תורה והפעילויות בה מבוססות על ידע ומיומנויות מהחינוך הלשוני

 miriamellissa@walla.com: ל"למרים בדוא ניתן לכתוב

ב מצגת הכוללת פעילויות שונות לעידוד "רצ -ם בחיפה"ס רמב"פעילות סיירת קריאה בבי .3
 לימורתודה מיוחדת לרכזת השפה גילה חדד ולמנהלת . ם בחיפה"ס רמב"הקריאה של בי

 .לבאן לבקוביץ

 לוםשבת ש

 ,שלכן 

 יעל נדלר

 ד"מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

yaelnadler@bezeqint.net 
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