
 

 :וקרבנות נדבה ובהח קרבנות .רבנות המתחלקים לשני סוגיםפרשת ויקרא עוסקת כולה בק
 

י.. ָאָדם ". ם ָקְרָבן ַלה'.. כִּ כֶּ יב מִּ  )ויקרא א', ב( ."ַיְקרִּ
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 כי – מילת הקישור
 

 משמעות מילת הקישור
עפ"י סוג הקרבן. הפסוק הראשון   ,השייכת למילות הסיבה משמעויות שונות כילמילת הקישור 

.  כשיתנדב להקריב, יקריבאשר כ – "כי יקריב"  :ומסבירים רש"י ורשב"ם בקרבן נדבהעוסק 
בזמן שירצה אדם   :הכוונה היא. זמןמופיעה במשמעות  כילדעת מפרשים אלה, מילת הקישור 

 להקריב.
מסבירה כי הסיבה   . היאכמילת סיבהמופיעה  כיהמילה  .רבן חובהבקהפסוק השני עוסק 

 להבאת הקרבן היא חטא שחטא אדם בשגגה.
 

 מה הקשר?   
חינוכי: דיבורים והחלטות אינם מספיקים  קרבן החובה רואה ספר החינוך עיקרון הקרבת ב

 רבנות., כשאין לנו קימינוהדבר נכון גם ב .צריך גם לעשות מעשה .לכפר על חטאכדי 
מתוך   ,ואל מתוך חובה אלא מנדבת הלבהבא  ,רבן נדבההוא ק תיהקרבן האמ, לדברי המהר"ל

 .שאיפה להודות לה'
בחובה זאת נותן   .שאינו בא לכפר על חטאקרבן חובה למרות מיוחד בכך שהוא קרבן הפסח 
וון שבכל  ימכ .אמצעי להודות לו על הנס הגדול ומחזק בנו את מידת הכרת הטובלנו הקב"ה 

אנו מודים לה' גם בימינו ע"י   ,דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
 אתר אמונה(ב ,פורת-בן .זכירת קרבן הפסח בדרכים שונות בליל הסדר. )מתוך הרב יוסף צ

 מהפרשה גשר למילת קשר

  ויקרא - 24 -גשר לקשר 
 הפרשה

 ענייני דיומא
 חודש ניסןבנודד הגביע ה

 !לבית הספרזוכים בגביע הנודד מקבלים שני משחקים לפיתוח השפה כמתנה השנה ה
 ישר כוח לזוכים בגביע בחודש ניסן:

 "מוריה ברקאי", חיפה. מנהלת: חמדה מרום. מפקחת: ג'וליה משיח. רכזת: חוי פרקוביץ. - חיפה
 מנהל: רועי שומר. מפקחת: חנה זינו. רכזת: מרים נוימן. , חיספין."ני"ת"ת גול-צפון

"ניצני קטיף", ניצן. מנהלת: מרגלית רוטשטיין. מפקח: זאב אלדר. רכזת ומדריכה: מלכה   - דרום
 חיון.

"עציון", תל אביב. מנהלת: נילי שמואלי. מפקחת: דרורית כהן. רכזות: דקלה מעתוק   - אביב-תל
 ומאירה אליוביץ. מדריכה: הילה דניאל.

מפקחת: אורלי בטיטו. רכזת: מרב קבלה.   "נועם בנים", רחובות. מנהלת: ציפורית אייזיק. - מרכז
 מדריכה: דורית וינברג.

יזלשטיין. רכזת ומדריכה:  "עמיטל", ירושלים. מנהלת: רבקה בוזגלו. מפקחת: אסתר ק - מנח"י
 בלב. ספרנית: אורית מאירי.לירון ש

: יפה  שמש. מנהל: מוטי גולדשטיין. מפקחת: ורד ליבי. רכזת-בנים, בית "אהבת ישראל" - ירושלים
 כהן. מדריכה: חגית אוחנה. ספרנית: עפרה ארצי.

 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 יום הזכרון לחיילי צה"לוהכנה לטקסי יום השואה 
ו' מעבירים את טקסי יום השואה ויום הזכרון לחיילי  -ברבים מבתי הספר נהוג שתלמידי כיתות ה'

הצעה לפעילות דידקטית הכוללת הכנה לקראת הטקסים, הן בקרב התלמידים  צה"ל. מצ"ב 
 המשתתפים בטקס והן בקרב קהל התלמידים.

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 גיליון הבא של גשר לקשר ישלח אי"ה לאחר החג.
 פסח כשר ושמח לך ולמשפחתך.


