
 

 

בין השאר היא מתארת את חזרתו של יעקב לארץ  .עוסקת באירועים משמעותיים בחיי יעקב הפרשה
     מאבקו במלאך לפני פגישתו עם עשו אחיו:את ישראל, ו

ֵתר ַיֲעֹקב, ְלַבּדוֹ " וָּ קַויִּ ָאבֵּ י ֹלא  ; ַויֵּ ַחר. ַוַיְרא, כִּ ּמֹו, ַעד ֲעלֹות ַהשָּ יׁש עִּ ַגע, ְבַכףאִּ ֹכל לֹו, ַויִּ ֶיֶרְך -ְיֵרכֹו; ַוֵתַקע ַכף-יָּ
קו  ַיֲעֹקב ָאבְּ הֵּ ּמֹו.)בראשית פרק ל"ב פסוקים כ"ה , בְּ  כ"ו(-עִּ

קו  : משפחת המילים ָאבְּ ק, בהֵּ ָאבֵּ  ַויֵּ

 : המשמעות המשותפת למילים
ת המשותפת למילים המשמעו .משפחת המילים ַוֵיָאֵבק, בֵהָאְבקֹו, הן נטיות פעלים של השורש אב"ק

מבוססת על בשפה העברית המילה 'מאבק' . תרון בעיהאו לפרש זה היא פעולה נחושה להשגת מטרה ומש
 ,ויר(ו)גרגרי חול המתעופפים בא פסוק זה. יש מפרשים הרואים את שורש המילה 'היאבקות' במילה אבק

 סא הכבוד"ימרגלותם עד כ אבקהעלו "שעליו אמרו חז"ל  עם יעקב מאבק איתניםנאבק  המלאךולדעתם 
, שכן אנשים שרבים נוטים לחבק איש את חיבוקאחרים רואים בכך מילה ארמית שפירושה .  )א"חולין צ)

 )אתר חב"ד( .רעהו ומנסים להפיל את היריב

 מה הקשר?
אולם  ,פציעה קשה יעקב שרו של עשו" תוך כדי המאבק נפצע מלאך שהוא ,"ויאבק איש עמו: פירשו חז"ל 

צמתו וקש ממנו ברכה. במאבקו עם המלאך מתגלית עיצליח להתגבר על המלאך ובהבסופו של דבר הוא 
חיינו המקצועיים כמורים  כרוכים ברגעים  ויכולתו של יעקב להיאבק במכשולים שלפניו ולהתגבר עליהם.

ב אנו למדים שאם מסיפורו של יעק .של התמודדות עם קשיים היכולים להיות רגעים מכוננים בעבורנו
נוכל לזכות ולמצוא את הברכה. מורה הנתקל  - נשכיל להבין שהקושי מסוגל להצמיח בנו כוחות ותובנות

בעז"ה  םבקושי בחינוך / בהוראה, נאבק במכשולים ומוצא דרכים להתמודד עם הקשיים, יתגבר עליה
 הרב יעקב נגן( אתר כיפה ויראה ברכה בעמלו. )מעובד מתוך

 

 מהפרשהשפחות מילים גשר למ

 וישלח –12- גשר לקשר 

 ענייני דיומא
  תחרות קוראים למיליון יוצאת לדרך.

, במשך שלושה עשר שבועות, ילדי החמ"ד בכל בתי הספר היסודיים בארץ, קוראים יחד מיליון ספרים

. אנו מזמינים את בתי הספר לשלוח 15.3.20עד לשבוע החמ"ד, י"ט באדר,  15.12.19מיום י"ז בכסלו, 

 תמונות וסרטונים של פעילויות ומיזמים הנערכים בבתי הספר לעידוד הקריאה. 

 כרזה וקול קורא לקוראים למיליון.מצורפים 

 
 

 שלכן,
 סיגלית שאקי

Sigalitsh2@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחמ

 יחידות הוראה לחנוכה
באתר לחינוך לשוני יש יחידת הוראה לחנוכה, המתמקדת  .א

להודות על כל  יחידה היאה מטרת. הניסים"על בתפילת "
 ו'. -'מה שמתרחש בעולמנו. היחידה מיועדת לכיתות ג

מצורף מסמך כנית "דור לדור יביע אומר" ובמסגרת הת .ב
צוות רכזות תודה ל .לחודש כסלו לעבודה עם התלמידים

 על הכנתו.  דרום ותל אביב שפה של מחוזות

 מינהל החינוך הדתי

 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ


