
 

 מצורעפרשת 

ְהֶיה תֹוַרת ַהְמצָֹרע ְביֹום ָטֳהָרתֹו" ְרָפא נֶ -ְוָיָצא ַהכֵֹהן ֶאל  .ַהכֵֹהן-ְוהּוָבא ֶאל  זֹאת תִּ ֵנה נִּ חּוץ ַלַמֲחֶנה ְוָרָאה ַהכֵֹהן ְוהִּ -ַגעמִּ
ן  (ג-ב, ד"ויקרא י" )ַהָצרּועַ -ַהָצַרַעת מִּ

  
-בעוד שהיינו נוטים לומר בשפתנו כי נרפא הצרוע מנגע, וכן". צרוע"עם ופ" מצורע"פעם " חולה"התורה קוראת ל

  .הצרעת מן הצרוע-היינו כי נרפא נגע, התורה משתמשת בביטוי הפוך, הצרעת

 
והובא אל "ונתחיל בכך שכתוב . אמנם קשים פרטי הענין ודורשים תלמוד להבנתם ואנו נסתפק כאן בהארות כלליות

היינו , ין בכהןישלא רק תחילת וסוף הענמלמדות אותנו הדגשות אלו  ". וצוה הכהן ,�כהןוראה ה �ויצא הכהן, הכהן
היינו שתפקידו . קאואלא שכל פעולת הטהרה המבוארת בפרשה צריכה להיות בכהן דו, קביעת הטומאה והטהרה

האדם . דםואחריותו של הכהן אינם מוגבלים לקביעת המצב אלא גם בטיפול המעשי להשלמת היטהרותו של הא
אבל בפועל הכהן מעורב בכל שלבי , נקרא המיטהר וכאילו מדובר בפעולה שהאדם המצורע עושה כלפי עצמו

הכהן צריך לצאת אליו מכל  -" מובא אל הכהן"דבר זה מקבל ביטוי גם בכך שהדרך אשר בה המצורע . ההיטהרות
 .שלושת המחנות כדי לטפל בטהרתו

 
הוא הדמות של  .אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה בחינתו של, הכהן שהוא איש החסד

 .הוא איש החסד אבל לא סלחן. המחנך המלווה את האדם לדרכי התשובה מעומקי הטומאה עד השלמת הטהרה
 

י "עתפקידו ואחריותו של איש החינוך אינו רק קביעת מצב התלמיד . המטפל בנפש הילד,פעולת הכהן כפעולת המחנך
יש החסד אבל לא סלחן אככהן הוא . ת בכל שלבי הטיפול הדרוש לקידומואלא גם בטיפול המעשי במעורבו,  מתן ציון

 .אינו מוותר עד שישיג את מטרתו החינוכית

 ת"אתר בית מדרש מהו: מעובד מתוך

 :ולענייני דיומא

אוניברסיטת , "יינות ושפהאור"האגודה הישראלית ל -"הבנת הנקרא מתיאוריה למעשה"יום עיון בנושא  .1
: הבנת הנקרא"חדד ומכללת תלפיות מזמינים את הציבור הרחב לכנס בינלאומי בנושא -מרכז –אילן -בר

בכנס יוצגו מחקרים חדשניים ויישומיים בתחום הבנת הנקרא ויידונו ההיבטים . "מתיאוריה למעשה
 (1:28-10:88) 31.4.12, ג"ר תשעח באיי"י, הכנס יתקיים ביום ראשון .השונים הקשורים בנושא זה

 .כאןנא ללחוץ , לפרטים והרשמה. רמת גן, באוניברסיטת בר אילן

לב בצד -שימו. האגף לחינוך יסודיהאינטרנט החדש של אתר אני מצרפת קישור ל -אתר האגף לחינוך יסודי .3
נא , לקישור. הוראה ועודיחידות ה, באתר ניתן למצוא את תוכניות ההוראה .תחום החינוך הלשוניימין ל

 .כאןללחוץ 

 וחודש טוב בת שלוםש                                                       

 ,שלכן 

 יעל נדלר

  ד"על החינוך הלשוני בחמ א"מפ

yaelnadler@bezeqint.net 
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