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משמעות     הקריאה בשם
וַּיְִקָרא ֶאל מֶֹׁשה וַיְַדּבֵר ה' ֵאלָיו    ֵמאֶֹהל מֹועֵד לֵאמֹר  )ויקרא א, א(

לקרוא  מתחילים  אנו  השבת 

הפסוק  ויקרא.  חומש  את 

והחומש  הפרשה  את  הפותח 

להבנת  מאוד  משמעותי  כולו 

ברוך  הקדוש  שבין  הקשר 

הוא לבין כל אדם ואדם בעם 

כתוב  כלל  בדרך  ישראל. 

משה”  אל  ה’  “וידבר  בתורה: 

מציין  הפסוק  בפרשתנו  ורק 

ומדבר  משה  אל  קורא  שה’ 

אליו מאוהל מועד.

מהי משמעותה של הקריאה 

בשם?

ערוץ  פותחת  הקריאה 

הקדוש  בין  נוסף  תקשורת 

רק  לא  לאדם:  הוא  ברוך 

אלא   – ה’  בשם  קורא  האדם 

אף הקדוש ברוך הוא בכבודו 

ובעצמו קורא לאדם!

במשמעות  לעסוק  נוכל 

של  מודל  בתור  הקריאה 

שבין  ביחסים  ודיבור  קריאה 

האדם לקדוש ברוך הוא ונוכל 

יחסים  של  למודל  לאמצו  גם 

בין אדם לחברו.

 - ַוְיַדֵבּר'  ֹמֶשׁה  ֶאל  "'ַוִיְּקָרא 

קריאה  הקדים  למה  תניא, 

דרך  תורה  למדה   - לדבור? 

דבר  אדם  יאמר  שלא  ארץ 

קורא  כן  אם  אלא  לחבירו, 

הוא תחילה" )יומא ד, ב(.

ת
נו

גנ
מי קורא לי בשמי?ל

את משמעות הקריאה בשם יכולים הילדים לחוות 

בכמה דרכים. 

אפשר להתחיל את השיחה בקשר לעולמם הקרוב 

של הילדים:

 למי אני קורא בדרך כלל? מי קורא לי בדרך כלל? 
מתי קוראים לי?

שמי  לב  לשים  כדאי  בגן  שיתפתח  הדיון  בעקבות 

שאנו קוראים לו ומי שקורא לנו הכי הרבה פעמים 

הם האנשים הקרובים והיקרים לנו: הורים, אחים, 

בני משפחה, גננות וחברים...

אפשר להמחיז כמה מתשובות הילדים כדי שיחושו 

שאחרי הקריאה לאדם בשם יש גם דיבור. לדוגמה: 

אפשר  להם,  קוראת  שאימם  אומרים  ילדים  אם 

להמחיז את הקריאה, ובאופן טבעי גם את הדיבור 

שיבוא בעקבותיו.

 הגננת יכולה לפתוח את השיחה בקריאת שמות 

הילדים ובפנייה אישית קצרה לכל ילד.

לו  ויאמר  לחברו  יקרא  ילד  שכל  להציע  נוכל   

לילד,  מילד  שיועבר  אביזר  להוסיף  אפשר  משהו. 

לדוגמה: רמקול, ספר תורה, חומש ויקרא וכן הלאה.

ויקרא    
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פרשה על המפה
יוכלו  בגן,  שנעשו  הפעילויות  בעקבות 

הילדים להביא את הביטוי האישי שלהם 

באיור המעמד השבועי. המעמד המצויר 

ישמש תזכורת לפעילות בגן ובאמצעותו 

יוכלו הילדים לחלוק את חוויות הלמידה 

עם בני המשפחה בבית.

משמעות     הקריאה בשם
וַּיְִקָרא ֶאל מֶֹׁשה וַיְַדּבֵר ה' ֵאלָיו    ֵמאֶֹהל מֹועֵד לֵאמֹר  )ויקרא א, א(

פרשת ויקרא

פרשת ויקרא
הורים יקרים!

“ַוּיְקָרא ֶאל ֹמׁשה ַוְיַדּבר ה’ ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר” )ויקרא א, א(

השבת אנו מתחילים לקרוא את חומש ויקרא. הפסוק הפותח את הפרשה והחומש כולו משמעותי מאוד להבנת הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לבין 

כל אדם ואדם בעם ישראל. בדרך כלל כתוב בתורה “וידבר ה’ אל משה” ורק בפרשתנו הפסוק מציין שה’ קורא אל משה ומדבר אליו מאוהל מועד.

מהי משמעותה של הקריאה בשם?

 הקריאה פותחת ערוץ תקשורת נוסף בין הקדוש ברוך הוא לאדם: לא רק האדם קורא בשם ה’ – אלא אף הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו קורא 

לאדם!

נוכל לעסוק במשמעות הקריאה בתור מודל של קריאה ודיבור ביחסים בין האדם לקדוש ברוך הוא ונוכל גם לאמצו למודל של יחסים בין אדם לחברו.

“ויקרא אל משה וידבר - תניא, למה הקדים קריאה לדבור, למדה תורה דרך ארץ שלא יאמר אדם דבר לחבירו אלא אם כן קורא הוא תחילה”. )תלמוד 

בבלי, יומא ד’ ב’(.

היום בגן קראנו זה לזה בשם ודיברנו האחד עם השני כדי לחוש את שחש משה בפנייתו של הקדוש ברוך הוא אליו )כמו שפירש רש”י שהקריאה 

בשם היא לשון חיבה וזירוז(.

אפשר להרחיב את השיחה על החשיבות והמשמעות של הקריאה במגוון מקרים בבית, שבהן בני המשפחה פונים איש לרעהו כדי לפתוח בדיבור 

ושיחה. 

שבת שלום!

המשמעות
והדיבור  הקריאה  את  חוו  שהילדים  לאחר 

האדם  הרגשת  על  לשוחח  אפשר  האישי, 

שיש  להבין  כך  ומתוך  בשמו,  לו  כשקוראים 

בדבר תשומת לב אישית וחיבה גדולה.

שיר:  
אליך ה’ אקרא

אליך ה’ אקרא
בשם  הקריאה  חשיבות  על  הלמידה  לאחר 
לעסוק  אפשר  לחברו,  אדם  שבין  ביחסים 
נוכל  לאדם.  הוא  ברוך  הקדוש  שבין  ביחסים 
לספר לילדים שהשבת אנחנו מתחילים לקרוא 
למשה  קורא  ה’  ובתחילתו  ויקרא,  חומש  את 

ומדבר אליו.

  אתם זוכרים עם מי דיבר הקדוש ברוך   
      הוא בחומש בראשית?

בסיפורי  הוא  ברוך  הקדוש  פנה  מי  אל   
התורה?

  מה משמעות הדבר שה’ קורא למשה בשמו?
אם קשה לילדים לקשר בין הרגש הנעים שחוו 
כשקראו להם בשמם לבין הקשר שבין הקדוש 
ברוך הוא למשה )כפי שרש”י אומר שהקריאה 
בשמו של משה היא לשון חיבה וזירוז(, אפשר 

לעזור להם ולהקביל בין שני המודלים. 

 האם גם לנו ה’ קורא?

 האם שמעתם שקוראים אל ה’ בבית הכנסת?

  האם נוכל לקרוא לה’? מתי אנחנו קוראים לו? 
מה נרצה לומר לו?
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