
 

בין שאר   .בתיאור קורות חייו של אברהם אבינו בחלק הראשון של חייו עוסקת פרשת לך לך
 ריב שבין רועיו של אברהם לרועי לוט הגורמים לפרידה בין לוט לאברהם: מתואר ההאירועים 

ה ,ִריב-"ַוְיִהי י ִמְקנֵּ ין ֹרעֵּ ה  בֵּ י ִמְקנֵּ ין, ֹרעֵּ   ְמִריָבהָנא ְתִהי  לֹוט, ַאל לֹוט... ַויֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ַאְבָרם, ּובֵּ
יֶנָך. יִני ּובֵּ  ח(-)בראשית י"ז, ז .".בֵּ

 
 ְמִריָבה  :המילה

 
 המילה בהקשר לפרשה   

אומר השל"ה הקדוש:  ?  "מריבה"לבין הוראת  "ריב"נחמה שואלת: "מה ההבדל בין הוראת 
 – מריבהבלשון זכר, הופך אח"כ ל, הריבאברהם הזהיר את לוט להפסיק מיד את המחלוקת  שכן 

לא   הריבבוא נדאג ש כמו אם המולידה עוד ועוד מריבות. הוא פונה ללוט ואומר לו: ,ללשון נקבה
 .שזה לא יתחיל להתפשט כך, שזה לא יגיע גם אלינו. בוא ונשקיט את העניינים, מריבהיהפוך ל

 
 מה הקשר?

על מקום   הריבנחמה מביאה את דברי חז"ל המסבירים מדוע התורה הקדישה פרק שלם לעניין 
אברהם שהיא דרך    של  בדרכואברהם אך לא רצה ללכת  עםהמרעה. לוט ראה תועלת בהליכה 

מקום   נפרד מאברהם ובוחרצדקה ומשפט. הוא אינו נענה לדרישת אברהם לא לשלוח ידו בגזל. לוט 
 "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד".  :מרעה המתחבר אל סדום ועמורה עליהם נאמר

 

 מהפרשהה גשר למיל

 לך לך  - 6 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא 

                                          הוריםשל מפגש  ההקלט –קוראים למיליון 
מה : ורים שלא השתתפו במפגשלה  הקישורניתן להעביר את 

 אני כהורה יכול לעשות כדי שהילדים שלי יצליחו בלימודים

 העליותשבוע  –דור לדור יביע אומר 
בזיקה לתכנית דור לדור יביע אומר. רצ"ב    שבוע העליותפורסמו חומרי הוראה ל  בגיליון המילה האחרונה

בי"זיו של  נוספת  לס  מה  בראשון  חב"ד  לכם  ציון.  להבות  שער יש  ליעל  תשלחו  אם  נשמח  נוסף?   רעיון 
yaelshaar1@walla.co.il 

  

 שלכן,
 יעל נדלר

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

                                                                ה'-ג'מקוון לתלמידי כיתות מפגש  –  "קורא כשאני קורה מה"
  המפגש. מה קורה כשאני קורא: "עופרים" צוות  עם מקוון למפגש 'ה-'ג כיתות ילדי את מזמינים אנו

 רצ"ב ההזמנה.  9:00-9:30השעות בין  נובמברב 9 ג"תשפ חשוון ו"ט  רביעי ביום ה"אי יתקיים

                                               ב'-קריאת ספרים בקול לילדים בכיתות א' חשיבותעל  –קוראים למיליון 
- בקול של ספרים לילדי כיתות א' ריאהגדול בקהערך ה' מוזמנים לצפות בשיחה בנושא ב-רי כיתות א'מו
   קישורדקות. הצפיה ב 13אורך הסרטון: . ביני לבין מיכל ברגמן, המנהלת החינוכית של ספריית פיג'מה ב'

 מינהל החינוך הדתי 
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד

מורי                                                                                        א'       למורי כיתות מפגש –ערב של עברית 
  הקניית - 20:00בנובמבר בשעה  9ט"ו בחשוון, מוזמנים למפגש עם איריס צברי ביום רביעי,  כיתות א'

 רצ"ב ההזמנה  .בלמידה חוקשמ שילוב תוך ההטרוגנית בכיתה קריאה תהליך

 

                                                                                                                   השתלמויות מקוונות בחינוך הלשוני 
מהרו להרשם,   ד.רצ"ב מידע אודות השתלמויות מקוונות בחינוך הלשוני מהמזכירות הפדגוגית ומהחמ"

 מספר המקומות מוגבל. 

https://youtu.be/c_crwMu8GL8
mailto:yaelshaar1@walla.co.il
https://youtu.be/eAF_qlYycCc

