
 

על ידי בלק מלך מואב לקלל את   שהוזמן ,הפרשה עוסקת בפרשת נבואותיו של בלעם בן בעור
אך אחרי פנייה נוספת של בלק אל בלעם ה'   ,בתחילה אוסר ה' על בלעם ללכת .עם ישראל

 מתיר:  
ֹּאֶמר ֱאֹלקים ֶאל"  :האיסור ֹּא ֵתֵלְך  ַוי ְלָעם ל ָמֶהםבִּ ֹּא ָתאֹּר ֶאת עִּ י ָברּוְך הּוא-ל ,  " )במדבר.ָהָעם כִּ

                                                       "ב(                                                          , יכ"ב
ם :היתרה ֹּאֶמר לֹו אִּ ים קּום ֵלְך "... ַוי ֹּא ְלָך ָבאּו ָהֲאָנשִּ ְקר ָתם לִּ  '(, ככ"ב, במדבר)  ."..אִּ
 

ָתם  מילות היחס ָמֶהם, אִּ  עִּ
 

 משמעות מילות היחס
ָמֶהם המילה המילה  עם+הם(.  ) שלישי רבים כינוי גוףבתוספת  עם היא נטיית מילת היחס עִּ

  ,בתוספת כינוי גוף שלישי רבים )את+הם(.  לדברי המלבי"ם אתהיא נטיית מילת היחס  ָתםאִּ 
. בכך  איתובין ל עמויש הבדל בין  - ההבדל בין האיסור לעומת ההיתר הוא בשינוי מילת היחס

ָמֶהם לֹא ֵתֵלְךמוסברת הסתירה לכאורה בדברי ה':  אלה לקלל  מניעת הליכה מכוונת למש - עִּ
ָתםֵלְך את העם.   כמו טיול שתהיה דעתו נפרדת מדעתם.    ,הליכה בעלמא לשם הנאה - אִּ

 
 מה הקשר?  

")במדבר רבה כ'  .חז"ל לומדים מכאן כלל גדול: "בדרך בה אדם רוצה לילך בה מוליכים אותו
אך   .י"א( . מתן האפשרות לבלעם לממש את מחשבתו הרעה איננה מתן לגיטימציה לדבר

מאחר שבלק כל כך רוצה ללכת, ה' לא מונע זאת ממנו. זוהי עדות לאפשרות לשמור על עקרון  
)מעובד מתוך אתר  המותירה את ההכרעה כולה בידי האדם לטוב ולרע.  ,הבחירה החופשית

 (הרב שמשוביץ -כיפה
 

 מהפרשה גשר למילת קשר

 בלק - 36 -גשר לקשר 

 ענייני דיומא

 !כנס מנהיגי חינוךבמחכה לפגוש אתכן 

 .קיץ נעים ובטוחבברכת 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכם, השותפים שלנו   ,רגע לפני שהשנה מסתיימת
בעשייה היומיומית בבתי הספר. ההישגים שהגענו אליהם בכלי ההערכה החיצוניים )המיצ"ב  
  ,והפירלס(  הם בזכות העבודה של כל אחד ואחת מכן. להיות רכזת  עברית זה לא מובן מאליו

שכן זהו אחד מהתפקידים המאתגרים ביותר בין התפקידים בבית הספר היסודי. תודה  
שלקחתם על עצמכם את התפקיד. אין ספק שהוא דורש הרבה מאוד מסירות והשקעה. במהלך  

זכיה בגביע הנודד, מרוץ    - קפצתם על ההזדמנות השנה פרסנו לפניכם יוזמות ותכניות ואתם
 עה לספר ועוד ועוד.הצבי, סיירות מקוונות, הצ

תודה מיוחדת למדריכות הארציות: דבורה פרידמן, יעל שער וזהבה פלד. כל אחת מנהלת  
 תחום עשיה ייחודי.  

המנחות המחוזיות: מירב אפריאט )דרום(, שרה ברוך )מרכז(, אפרת   :אחרונות חביבות
חיפה( ואורית רוזנמן  אביב(, נורית נעים )-עמיצור )צפון(, נטע כהן )ירושלים(, איילת כהן )תל

 )מנח"י(.

 בלעדיכן כל זה לא היה קורה.  
 שלכן,

 יעל נדלר
yaelna@education.gov.il 

 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ


