
 

מסופר על יצחק החופר מחדש את בארותיו   פרשת תולדות עוסקת בתולדותיו של יצחק. בין השאר
     של אברהם לאחר שהפלישתים סתמו אותם: 

 
ר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו, ִביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ִסְתמּום ְפִלְשִתים, ַוְיַמְלאּום ָעָפר"ַהְבֵאֹרת "ְוָכל )בראשית   , ֲאשֶׁ

 כ"ו ט"ו(
 

 ְבֵארות  )ְבֵאר(  :המילה
 

 עפ"י עיונים במקרא מאת פרופ' נחמה ליבוביץ – המילה בהקשר לפרשה 
.  לחי ולצומח ,חיים לאדםמאפשרים מים  שכן מי תהום מן האדמה נוצרה במטרה להעלות בארה

אלא   בארותסתמו את ההם לא רק כך. לא חשבו . אך הפלישתים טובים לבעל הבאר ולשכניוהמים 
גם מילאו אותם בעפר. השאלה היא למה? עפ"י הכתוב שנאתם וקנאתם באברהם ויצחק על היותם  

 מבורכים ברכוש  היתה כל כך גדולה עד שהיו מוכנים למנוע מעצמם וממקניהם שתיה. 
 

 מה הקשר?
המים שהם   בארות אחת השיטות של אברהם אבינו להשפיע על העולם להאמין בה' הייתה על ידי

  בארנלכה לשאוב מים מ –רות מים והשואבים התרגלו לומר אמקום מפגש בין אנשים. הוא חפר ב
כי לא  הסכימו   בארותכך למדו על השקר שבעבודה הזרה. לאחר מות אברהם הם סתמו את ה. ה'

המאבק  נחמה ליבוביץ מציינת כי  .)לפי הכתב והקבלה( שאברהם ויצחק בעקבותיו ישפיעו על העולם
לא נגמר. בכל דור ודור ועד ימינו ישנו מאבק רוחני, מי ישפיע על העולם האם תורת ישראל או חלילה  

 . תורות אחרות

 

 

 מהפרשה הגשר למיל

 תולדות  - 9 - גשר לקשר 

 ענייני דיומא 
 בי"ס נועם נתניה –קוראים למיליון 

זכיתי להשתתף באופן אישי בפעילות השבועית של בי"ס נועם נתניה. בכל יום שישי מנהלת בית הספר  
בין כרטיסי הקורא שתלמידי בית הספר   בזום  עורכת הגרלה בשידור חי המוקרן בכיתות פרל מירה

התלמיד הזוכה והוריו שהיו בקהל התרגשו לראות אותו מגיע לחדר המנהלת  שמו בקופסת ההגרלות. 
בנוסף, יש הגרלה בין "ד"ש מהבית" ששולחים ההורים. פרטים ברצ"ב. ישר כוח  לקבל תעודה ופרס. 

 להדר מנחם, רכזת העברית ומדריכה על הובלת המהלך.

 שלכן,
 יעל נדלר

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

 לדרךיוצא  –כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד תחרות  –מרוץ הצבי 
  ל"ז לייבוביץ נחמה פרופ של דמותה על הוראה יחידת תוצג בו הדרכה למפגש מוזמנים העברית מורי

 . סיפורים לכתיבת כהשראה
  בשעה בנובמבר 23 בחשוון"ט כ רביעי יום, ו-ב כיתות  למורי ומיועד" עופרים" צוות בהובלת המפגש
 .ובקישור למפגש רצ"ב ההזמנה. 20:00

 את התאריךשמרו  – חגיגית לתלמידיםפתיחה  –מרוץ הצבי 
ו תהיה   - בי כיתות דמפגש חגיגי לתלמיאי"ה יתקיים  בשעה תשע בדצמבר 7כסלו ביום רביעי י"ג ב

 בהמשך.  פרטיםחרות כתיבת הסיפורים של ילדי החמ"ד. שמרו את התאריך. "יריית הפתיחה" לת

 מינהל החינוך הדתי 
 היחידה לחינוך לשוני בחמ“ד


