
 :פרשת ויקרא סוקרת את סוגי הקורבנות השונים וכיצד יש להקריבם
 
ִלְפֵני , ִלְרֹצנֹו, ַיְקִריב ֹאתֹו, ֶפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד-ֶאל; ָזָכר ָתִמים ַיְקִריֶבּנּו, ַהָבָקר-ֹעָלה ָקְרָבנֹו ִמן-ִאם"

 ('ג', א, ויקרא)" ְיהָוה

 ְרֹצנֹו – המילה
 שונות  מילה אחת ומשמעויות

(.                                 י"רש)יתרצה ויתפייס על החטא שהאדם חטא ' ה -התפייסות , התרצות. 1
ם "המלבי(. אברבנאל)הקרבת הקורבנות צריכה להיות גם ברצון וגם בחפץ   -חפץ , רוצה. 2

, הוא נטייה נפשית" חפץ. "להבין את משמעות הקורבנות, הוא נטייה שכלית" רצון"מסביר ש
 . להתאוות להקריב קורבנות

 
: ל כלל חינוכי חשוב"אנו לומדים מחז,  כנטייה נפשית"  חפץ"במשמעות  "ְרֹצנֹו" בהקשר למילה

על כך אומר הרב קוק שאין לכפות . (ט"עבודה זרה י)  "אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ"
סגנון לימודי אחיד בלימוד התורה וקורא להתאים את הלימוד אל הנטיות הנפשיות של 

 (. ז"קי' עמ" עקבי הצאן)"התלמידים 
 

                                                                                                                          המילה בעברית של ימינו  
ׁשּוָקה  - 1, ָרצֹון - ְרצֹונֹו  .(מילוג)השתוקקות , חשק, שאיפה - 2 .מׁשאלת לב, חפץ לב, תְּ

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

... “ מרוץ הצבי”
!                   הזוכים

שמות פורסמו 
בשלב  הזוכים

המחוזי ובשלב 
הארצי של תחרות 
כתיבת הסיפורים 

ד “של ילדי החמ
“ מרוץ הצבי”

 . ו“לשנת תשע

הסופרים ”באתר 
ניתן , “הצעירים

להמשיך  ולפרסם 
סיפורים שכותבים 

 . תלמידים

 תאריך ידיעון

 ויקרא-42-גשר לקשר

 ד“בס

 ענייני דיומא

 ,שלכן
 יעל נדלר

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

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

 3-המילה האחרונה

למורי העברית “ המילה האחרונה”השבוע נשלח גיליון נוסף של 
ריכזנו עבורכם מגוון חומרי הוראה לחגים . שהצטרפו לרשימת התפוצה
 .כאןלצפייה נא ללחוץ . והמועדים לתקופה הקרובה

 קולקה -שושנה בלום' ההרצאה השנתית לזכרה של פרופ

“ שיח ילדים בהקשרים מוסדיים”ב ההזמנה להרצאה בנושא “רצ
 .באפריל בירושלים 5, ו“תשע‘ ו באדר ב“כ, ה ביום שלישי“שתתקיים אי

כנס ארצי                                     -תפיסות ופרטיקות של הוראה מחנכת
תפיסות ”ה כנס בנושא “יתקיים אי, 2016באפריל  13, ו“בניסן תשע‘ בה

ולכן , מספר המקומות בכנס מוגבל“. ופרקטיקות של הוראה מחנכת
.והיא ללא כל עלות, ההרשמה לכנס היא תנאי להשתתפות בו  

ישלח “ גשר לקשר”הגיליון הבא של 
 .ה לאחר פורים“בעז

 חג פורים שמח

https://milog.co.il/%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F/e_2971/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D/
http://ivrit.hemed.org.il/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=8&wysijap=subscriptions&user_id=1


 התלמידים   .ו"תשע' א באדר ב"כ, 6132במרץ  13-ההרשמה לכנס תסתיים ב



 

 

                                                                                                        


