
 

היא מתמקדת בשאלה איך צריך להקריב קרבנות ומהי העבודה   .פרשת צו עוסקת בקרבנות
 הנדרשת מן הכוהנים במשכן:

 
ה ַעד  " ל ַהַלְילָּ ה ַעל ַהִמְזֵבַח כָּ ה ַעל מֹוְקדָּ ֹעלָּ ה ִהוא הָּ ֹעלָּ יו ֵלאֹמר זֹאת ּתֹוַרת הָּ נָּ ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת בָּ

 ב'(, ו', )ויקרא" בו ַהֹבֶקר ְוֵאׁש ַהִמְזֵבַח ּתּוַקד
 

 בֹו :מילת היחס
 

 משמעות מילת היחס  
אשר נוסף לה כינוי גוף   ,היא נטיית האות ב', מתוך אותיות היחס ב.כ.ל.מ בֹו מילת היחס

. מילה זאת מציינת יחס של מקום.  היא מסבירה כי יש לכוון את האש במדויק  )שלישי יחיד(
 .ולא חוץ ממנו" בו"ואש המזבח תוקד כדברי אבן עזרא:  ,שלא תצא מחוץ למזבח ,על המזבח

 
 מה הקשר?   

בלשון   "בוואש המזבח תוקד "למה נאמר  .בבית המקדש ובמשכן רומז לאדםכל מה שנעשה 
מכיוון שמטרת שריפת העולה היא להצית את לב   היא לשון נקבה? "עולה"זכר, למרות ש

גם מצוות  : התורה מלמדת אותנו איך להתמודד עם השגרהמקריב העולה, באש המזבח. 
ה תקיים באותה ההתלהבות  ות המצוא .שאתה רגיל לעשותן עליך להקפיד שהאש לא תכבה

יש  יומי,  שהיא מעשה יוםלמרות , לדוגמא התפילה .ובאותו החשק כאילו זו הפעם הראשונה
 מתוך דברי הרב מרדכי אליהו זצ"ל() .מתוך חשק והתלהבות הלהתמיד ב

 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 שבת הגדול – צו – 24 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

       הצבימרוץ 
ספור העליה של ליאם אסף טלה מבאר שבע זכה  

                                                             לכותרות: 
                                                                   7אתר ערוץ 
                                                                      אתר כיפה

                                                                אתר סרוגים

 סיירת "הצעה לספר"
אנו פותחים הרשמה למחזור נוסף   ,הקורסים המקוונים לתלמידים ,לאור הצלחת ה"סיירות"
בעז"ה מיד לאחר פסח. נא קראו בעיון את הקול קורא   תתחיל . הסיירתשל סיירת "הצעה לספר"

. אם אתם עומדים בתנאי הסף ומעוניינים להעניק לתלמידיכם חוויה לימודית אוריינית  הרצ"ב
 פנו למנחה המחוזית.   –חדשנית 

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 סדרת סרטונים לתלמידים בנושא המוח
                                                               ! 2018באפריל  23ח' באייר תשע"ח,   :תאריךהשימרו את 

יצרנו  את הסדרה   .בנושא המוח כחלק מסדרה מיוחדת ,וניםסרט 3יוקרנו אי"ה   11:00בשעה 
שמודעים יותר   ,מחקרים מראים שילדיםתחומי בהרצליה. -בשיתוף פעולה עם המרכז הבין

בה   ,ת סדרת הסרטוניםאו נלכן יצר .מגיעים להישגים גבוהים יותר ,לתהליכי הלמידה שלהם
הילדים נחשפים לידע כגון מבנה המוח, ומקבלים כלים מעשיים לשיפור התפקוד הלימודי  

להיבטים הרגשיים בתהליך הלמידה.  התייחסות בכרון וישיפור הזבבהגברת הקשב,  ,שלהם
 .אודות ההרשמה רצ"ב פרסום

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/369017
http://www.kipa.co.il/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%95-%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%9B%D7%96%D7%94-%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%92-%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%A9-%D7%91%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%95-/
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