
 

דברי תוכחה אחרונים של משה, ובהם  פרשת ניצבים נקראת השנה בשבת שלפני ראש השנה, עיקרה 
 י': -קריאה לתשובה הנזכרת בפרק ל' פסוקים א'

ד"וְ  ְעַׁ תָּ ב  ֹקלֹו...ְוְ -שַׁ ְב  תָּ ע  מַׁ שָּ בה'ְֱאֹלֶהיָך,ְו  ִרֲחֶמָך...ְִכיְְשָּ ָך,ְו  בּות  שּובְֶאלה'ְֱאֹלֶהיָךְֶאתְש  ה'ְֱאֹלֶהיָך,ְְְתָּ
ל כָּ ָךְ-ב  ב  בָּ לל  כָּ ֶשָך-ּוב  פ   י'( -)דברים ל' א' "נַׁ

 

 "שוב" המילה:
 

ְהמילהְבהקשרְלפרשהְְ
  חוזר בקטע זה שבע פעמים בצורות  שונות )שב, תשוב, ישוב(. פרופ' נחמה ליבוביץ "שוב"הפועל 

. קיבוץ הגלויות  התשובהמסבירה כי מילה זאת היא "מילה מדריכה" המבליטה שהנושא הוא: 
תְָּ"המובטח לנו כשכר, כתוב בין שני משפטי תנאי:  ב  שַׁ דְו  י  עַׁ שּובה' אלוהיָך... כִּ   ה' ֱאֹלֶהיָך". ֶאלְתָּ

התעוררות הלב לתשובה,   -עדְה'מסביר המלבי"ם כי זוהי התקדמות הדרגתית של החזרה בתשובה, 
 התקדמות בתהליך איטי לתשובה מלאה ולקיום המצוות.  – אלְה'הרצון לחזור בתשובה. 

 

ְמהְהקשר?
(, בה עלו צעירים רבים לארץ והקימו  1920-1924הרב קוק זצ"ל חי בתקופת העלייה השלישית )

ך החזרה בתשובה של  ישובים קיבוצים ועוד, ב"אורות התשובה" )י"ז( משווה הרב קוק בין תהלי
תְָּ". היחיד, לתהליך העלייה ושיבת עם ישראל לארצו ב  שַׁ דְו  ", זהו הרצון לשוב אל הארץ  ה' אלוהיָך עַׁ

אח"כ בתהליך הדרגתי הוא מצפה שנתקדם    .כלכלה, צבא וכדו' –ולבנותה, תחילה מבחינה חומרית 
שּוב"ונגיע לדרגה  העליונה  בבניין התורה, בחזרת הנבואה ובבניין   –ה' ֱאֹלֶהיָך" מבחינה רוחנית  ֶאלְתָּ

 אשר ישפיעו על העולם כולו. שנזכה.  בית המקדש,
 

 מהפרשהְהגשרְלמיל

 ניצביְםְ-3ְְְ-גשרְלקשרְ

 ענייניְדיומְא

ְהשתלמויותְהחינוךְהלשוניְבחמ"ד
נפתחה ההרשמה להשתלמויות המקוונות של  

 החינוך הלשוני בחמ"ד. פרטים ברצ"ב. 

ְיחידתְהוראהְברוחְ"עופריםְ"ְ–ְמצוותְהקהל
ו' בנושא מצוות הקהל )מצגת( והקלטת מפגש ההדרכה פורסמו באתר החינוך  –יחידת ההוראה לכיתות ג'  
 בכותרת: חומרים בהלימה למעגל השנה.  תכנים וחומרי הוראההלשוני בחמ"ד בלשונית:  

 שלכן,
ְיעלְנדלר

yaelna@education.gov.ilְ
ְמפקחתְעלְהחינוךְהלשוניְבחמ“ד

 מבדקיְשטףְקריאְה
 לחזור צריכים אינם המבדק  את ערכו שכבר עברית מורי. קריאה שטף למבדק תיקונים פורסמו אלו בימים

 ! עליו
  לעולה ופתוחות שקשובות המבדק למפתחות עברית  ממורי שהגיעו משובים לאור בוצעו התיקונים
. קושי המגלים תלמידים לאיתור ואפקטיבי מקצועי כלי  המורים בידי לתת במטרה הכל. במבדק מהשימוש

 . סטיםתלקיט הטק, רשימת מילים להערכה .המחוזית למנחה להעביר ניתן והצעות  הארות ויש במידה

ְ'אםְכיתהְד-ההרשמהְלבדיקתְמבחניְשפת
. הרישום  ראמ"הבאתר האינטרנט של  דרושים מורות ומורים לבדיקת מבחנים בתשלום פרטים נוספים

 . 2022באוקטובר  22יסתיים בתאריך 

 החינוךְהדתְיְמינהל
 היחידהְלחינוךְלשוניְבחמ“ד

ְעםְאיריסְצברְיב'ְְ–מפגשיםְלמוריְכיתותְא'ְְ
וחומרים נילווים פורסמו  מפגש ההקלטת ני. הפרופיל האורייביום רביעי האחרון התקיים מפגש בנושא 

המותאמים  , בכותרת: חומרי הוראה "תכנים וחומרי הוראה" בלשונית באתר החינוך הלשוני בחמ"ד
 ב'. -לכיתות א'

, יתקיים מפגש למורי כיתות ב' בנושא: בניית  20:00בספטמבר בשעה   21ביום רביעי הקרוב, כ"ה באלול 
  .  מפגש. קישור לבטופס המקווןתכנית התערבות כיתתית ופרסונלית. ההרשמה 

https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-hol/language/Pages/tejanim.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/fluency-assessment-2021.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/attache-words.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/HebrewPrimary/assessment/attache2-texts.pdf
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HatzaotAvoda/
https://edu.gov.il/sites/Hemed/ysodi/l-hol/language/Pages/tejanim.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3VJejLGnyXbOlEslijAjJgLtc_g1TabXXsf0D68p6HN1e6w/viewform
https://edu-il.zoom.us/j/8960271682

