
 

בשבת שלפני ראש השנה, בין השאר עוסקת הפרשה ב"פרשת התשובה"    נקראת  פרשת נצבים
 הקשורה באופן מהותי לראש השנה: 

 

ֹבת "... ה' ֱאֹלֶהיָך   ְוָשב ה' ֱאֹלֶהיָך, ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו...-ַעדָ ַשְבת ַהּגֹוִים... וְ -ְלָבֶבָך, ְבָכל-, ֶאלַָוֲהשֵׁ
 "ְיהָוה, ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב... ָשּובי , ְוָשַמְעָת ְבקֹול ְיהָוה... ִכי ָתשּוב, ְוִרֲחֶמָך... ְוַאָתה ְָשבּוְתך -ֶאת

 י'( - 'א, ל', )דברים
 

ֹבָת,  - משפחת המילים     ְוַשְבָת, ְוָשב, ְשבּוְתָך, ָתשּוב, ָישּוב, ָתשּוב ַוֲהשֵׁ
 

 המשמעות המשותפת למילים  
את  במטרה להדגיש את הפעולה ו "שוב",ב"פרשת התשובה" חוזר ונשנה  השימוש בפועל 

  :המקדמים זה את זה ותלויים זה בזה תוצאותיה. מתוארים כאן לסירוגין שני תהליכים
ַעד ה'   ְוַׂשְבתָ "פסוק ב'  , לדוגמה: ישראל שב אל ה' וה' שב אל ישראל ומשיב אותם אליו

ַמְעתָׁ ְבקלו ַעִמים ְוָשב ..." )ישראל( ופסוק ג'  "..ֱאלֶהיָך ְושָׁ ל הָׁ ....")הקב"ה( וכן המשך  ְוִקֶבְצָך ִמכָׁ
משותף לתיאור שני התהליכים הללו מלמד על תנועה הדדית  השימוש בשורש   הפסוקים.

  ,) מעובד מתוך אתר דעת ."אליכם ואשובה אלי שובו" :ותלות הדדית כדברי הנביא מלאכי
 הרב אלחנן סמט(  

 
 מה הקשר? 

כיוון שבראש השנה נכתב דינו של האדם, ויום   , ימי אלול ותשרי מיוחדים לתיקוני תשובה
"ִדְרשּו ה'   :כמו שנאמר הכיפורים הוא זמן חתימת הדין. בימים אלה ה' קרוב לישראל

רֹוב", )ישעיה נה( ֻאהּו ִבְהיֹותֹו קָׁ ְצאֹו ְקרָׁ ההתקרבות לה' בימים אלו היא בכל המישורים    .ְבִהמָׁ
משתדלים להתפלל בכוונה, ומוסיפים את    -ת  הרוחניים, בתפילה ובמעשים טובים, בתפילו

משתדלים להקפיד בקיום המצוות יותר   –במעשים וקטעי התפילה המיוחדים לימים אלה,   
                                                                          הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר(                                                                 )  .מבכל השנה, ובעיקר ביחסים שבין אדם לחברו

היהי רצון שנזכה לחזור בתשובה  תפילותינו לשנה טובה ומבורכת   תתקבלנהובעז"ה   , ְשֵלמָׁ
 ולגמר חתימה טובה.  

 

 

 מהפרשהלמשפחת מילים גשר 

 ניצבים  - 4 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא

   באופן יסודי                                                                                                                  
של האגף   באופן יסודי מוזמנים  לעיין בעלון 

 וך היסודי ולהתעדכן בדגשים לשנת תש"פ.  לחינ

 תכנית קול קורא 
ו'  -קול קורא" היא תוכנית מערכתית לקידום שטף הקריאה של כלל התלמידים בכיתות ב'"

שטף הקריאה כולל את מרכיב הדיוק, הקצב והפרוזודיה )הנגנה    בבית הספר היסודי.
 .מותאמת(
- תפקודים מטה אה: עוסקת בשלושה מרכיבים עיקריים המשפיעים על שטף הקרי   התוכנית

 . פקודים רגשייםתו   ,לשוני- דע לשוני ומטהי ,  ניהוליים- קוגניטיביים
ידי המורה בכיתה  בפדגוגית לקידום הקריאה של כלל התלמידים -התוכנית מציעה גישה פסיכו 

 .  כאןכנית יש ללחוץ  ולעיון בת  .בדרך המשתלבת במערך השיעור הרגיל כולה, 
 תחל שנה וברכותיה,  

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/beofen_yesodi/alon46.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/Hebrew-Primary/Pages/reading-fluency.aspx

