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 באר לחי רואימקום בפרשה:  
 יאיר צורן

 

בשלושה אירועים אנו פוגשים את באר לחי רואי. לראשונה אצל הגר הבורחת משרה המענה אותה, ושם מתגלה    
י ַאחֲ  יתִּ י ָאְמָרה ֲהַגם ֲהֹלם ָראִּ י כִּ ל ֳראִּ ֶליָה ַאָתה אֵׁ ר אֵׁ ם ה' ַהדֹּבֵׁ ְקָרא שֵׁ י אליה מלאך המבטיח את לידת ישמעאל. "ַותִּ רֵׁ

ר  ן ָקָרא ַלְבאֵׁ י, ַעל כֵׁ אִּ יבְ רֹּ אִּ ר ַלַחי רֹּ ְצָחק אֵׁ ". בשנייה בפרשתנו: יצחק יוצא לשוח בשדה ופוגש את רבקה הבאה מחרן, "ְויִּ
בוֹּא  יָבא מִּ אִּ ר ַלַחי רֹּ ַע ַויֵָׁאֶסף ֶאל ְבאֵׁ ן ְוָשבֵׁ ָבה ָזקֵׁ יָבה טוֹּ ְגַוע ַוָיָמת ַאְבָרָהם ְבשֵׁ ". האזכור השלישי הוא בסוף הפרשה, "ַויִּ

ְקְברּו  ְצָחק ַעָמיו ַויִּ י מוֹּת ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרְך ֱאֹלקים ֶאת יִּ י ַאֲחרֵׁ ָלה… ַוְיהִּ אל ָבָניו ֶאל ְמָעַרת ַהַמְכפֵׁ ְשָמעֵׁ ְצָחק ְויִּ תוֹּ יִּ ְבנוֹּ ַויֵֶׁשב אֹּ
ם  ְצָחק עִּ ייִּ אִּ ר ַלַחי רֹּ . יש פה סגירת מעגל עבור יצחק וישמעאל שהיו קרובים בילדותם, נתפרדו לאחר גירוש "ְבאֵׁ
 והגר, והתאחדו שוב עם מות אברהם לצורך קבורתו.ישמעאל 

 

 של חיים וראיית נפש האדם באר – לחי רואי
אברהם שעומד בניסיון העקדה שב עם נעריו לבאר שבע, ואילו יצחק לא ידוע לאן הלך. לאורך פרשת חיי שרה,    

העוסקת בקבורת שרה ובמציאת אישה ליצחק הוא אינו מוזכר. אברהם והעבד פועלים למציאת זיווג, ויצחק אינו 
 אי". נוכח ואינו שותף כלל בתהליך. רק בהגיע רבקה, יצחק "בא מבוא לחי רו

בוֹּא    לא מופיע בתנ״ך פעם  –״בא מהיותו בא״  –ביטוי זה  :"רש"ר הירש מסביר את סוד הבאר בביאורו ל"ָבא מִּ
נוספת! משמעותו העיקרית של ״בוא״: להגיע למקום שאליו הוא נמשך ובו יש לו תחושת בית. נמצא שיצחק הלך 

ך למקום אחר, שחש שאליו הוא נמשך עכשיו, ואותו הל –״בא מבוא״  –למקום שאליו נמשך כאל ביתו שלו, ואז 
 ראה כעת כביתו. ולאן הלך בראשונה? לבאר לחי ראי!

הבאר אליה הלך יצחק וממנה בא למפגש עם רבקה היא מקום התגלות ה', מקום הנוגע ומרפא כאבו של אדם.    
, אלא חיפש ישוב הדעת והנפש, ורומז רש"ר, שיצחק לאחר טלטלת ניסיון העקדה אכן לא שב עם אברהם לבאר שבע

והלך לבאר לחי רואי בה ראה הקב"ה את צערה של הגר. המלאך שמצאה מרפא הכאב והיא שבה לבית אברהם. וכשם 
שגרמה הבאר לריפוי הגר, כך הלך יצחק לאותה הבאר לרפא את הנפש. רק לאחר האיחוי והריפוי יכול יצחק לצאת 

ת נאמן, "ויביֶאָה האוהלה שרה אימו, ותהי לו לאישה, ויֶאָהֶבָה". יצחק כעת לשוח בשדה, לפגוש את רבקה ולבנות בי
 .יודע סוד האהבה והחיבור

 

 סגירת מעגל
ישנה סגירת מעגל נוספת על פי מדרש תנחומא: "ויצחק בא מבא באר לחי ראי" ואחר כך )כ"ה ה'( "ויוסף אברהם 

היא קטורה, דכתיב  –לך ונביא לאבי אשה!" היא הגר וייקח אשה", אלא שבשעה שנטל יצחק לרבקה אמר יצחק: "נ
"ויצחק בא מבוא באר לחי רואי". אותה שכתיב בה "על כן קרא לבאר באר לחי רואי". על פי המדרש הגר לא נזדווגה 

 לאיש, כממתינה לאברהם. וכעת יצחק פועל לחיבור החדש של אברהם והגר כשהחוט המקשר היא באר לחי רואי.
 

 גרפי של באר לחי רואימיקומה הגיאו
ְמָצָאּה ַמְלַאְך ה', ַעל    ין ַהַמיִּם-היכן מיקומה של באר לחי רואי? יש רמזים בסיפור הגר: "ַויִּ ְדָבר: ַעל  – עֵׁ ן, -ַבמִּ ָהַעיִּ

י-ְבֶדֶרְך שּור", "ַעל אִּ ר ַלַחי רֹּ ר, ְבאֵׁ ן ָקָרא ַלְבאֵׁ ין – כֵׁ נֵׁה בֵׁ ין ָבֶרד". התורה מציינת מעיין על דרך שור וישנם שני -הִּ ש, ּובֵׁ ָקדֵׁ
מעיינות בנגב בדרך שור המובילה למצרים שיש המזהים עם באר לחי רואי: עין עובדת, ובאר משאבים היא ביר 

ישמעאל להביא פירוש המילה עסלוג' בערבית היא "היונק". אגדה בדווית מספרת שאברהם שלח את הגר ו .עסלוג'
 מים מהבאר. כשהגיעו גילו שבבאר כלו המים. ישמעאל הצמא בטש ברגליו, חפר בחול, הגיע למים, וינק מהם.

 אטלס דעת מקרא ואטלס כרטא ממקמים את באר לחי רואי במדבר סיני על דרך שור ליד מקדש ברנע.    
לחי רואי  לאשר יהיה חי לשנה האחרת, כטעם  מכה בערב הסעודית: "באר –האבן עזרא מפנה אותנו בכיוון אחר    

 היו חוגגים הישמעאלים אל הבאר הזאת גם היום יקרה באר זמום  שנה  בכל  לשנה האחרת(, כי  –כה לחי, )לחיים 
 אבן עזרא מרחיק דרומה אל המדבר בין קדש )מדאין צלח( הפולחן של בני ישמעאל".  מקום  היא מכה,   –)זמזם(  

 על כן מציין מקומו. –והיה הבאר ההוא מקום מיועד לישמעאלים להתפלל שם  –ומוסיף המלב"ים  ובין ברד,    
 שבת שלום.

 
 

 18.11.22 | גתשפ" בחשוון כ"ד | שרה-חייפרשת  | 1142 'ליון מסיג
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 סמינר הדרכה לצוותי עוז

 פעילות גיבוש לגרעין נחשון

 רכישת נרות קו לחיים

   

 מה היה לנו בנוער בשבועות האחרונים?
 

בשבת שעברה פתחנו בשמחה את חודש אירגון, בסניף התקיימה תפילה חגיגית, פעולה  :פתיחת חודש אירגון   
 סניפית והרקדה במוצש. בהצלחה לכל החניכים והמדריכים בפעילויות בחודש הקרוב.

בשבוע שעבר יצאו גרעין נחשון לפעילות גיבוש בהחלקה על הקרח. יישר כח  :פעילות גיבוש לגרעין נחשון   
 לרכזים על הפעילות והאירגון.

השבוע התקיים סמינר הדרכה מחוזי למדריכי תנועת עוז. יישר כח לקומונריות : סמינר הדרכה לצוותי עוז   
 ולמדריכים על ההתנדבות ותודה רבה לאולפנה על האירוח!

מרחב הלמידה נפתח מחדש, נפתחו קבוצות ייעודיות לפי גילאים, מוזמנים לפנות לחנה מנהלת  :מרחב למידה  
 .0508501212מרחב הלמידה לקבלת פרטים נוספים 

אנו מזמינים את כל התושבים לרכוש מארז נרות לחנוכה תרומה לקייטנת קו לחיים  :רכישת נרות קו לחיים  
 של נוער אלקנה.

 .יחידת הנוער. שבת שלום   
 

הדלקת נר ראשון של 
 חנוכה בבי"ח שלוותה

 

מתארגנת קבוצת מתנדבים   
להדלקת  ,בהובלתה של נויה מנדל

נר ראשון של חנוכה בבי"ח שלוותה 
)בהוד השרון( עם מתמודדי נפש 

 .17:30-18:30בשעה 
נשמח למתנדבים נוספים מעל גיל   

 בלבד. 20
לפנות מוזמנת  רוצה להצטרף?

 .052-8881499לנירית 
 



 

 

   

 

 

 

 פלוס אלקנה 50מועדון 
 

הילידים באוסטרליה, בין  הנושא: .עם זאב רילסקי 'קתדרה' – 20:00כ"ו במרחשון בשעה  20.11.22יום ראשון    
 דיכוי לזהות.

סיפורה הנושא:  .עם צביקה פולק 'מהלואר איסט סייד עד אייפק' – 11:00כ"ז במרחשון בשעה   21.11.22יום שני    
 . של הקהילה היהודית בארה"ב

 "טוביה עדיין חולב?". :מופע מוזיקלי עם אייל שרף – 20:00כ"ח במרחשון בשעה  22.11.22יום שלישי   
אייל מגיש הרצאות מוזיקליות העוסקות ביוצרים )ובעיקר  הוא חוקר תיאטרון מוזיקלי, וגם זמר ושחקן. אייל שרף  

 קטעי וידאו ייחודיים ושירה חיה.יהודים( של מחזות הזמר האמריקאיים. המפגשים משלבים הסברים מעמיקים, 
במפגש מוזיקלי מיוחד נתחקה אחר תהליך היצירה של "כנר על הגג", נכיר את האמנים היוצרים, ונבדוק באילו    

בטוביה שטופול הביא אל המסך, נראה מדוע "כנר על הגג"  ניזכר קשיים הם נתקלו בהבאת טוביה אל בימת ברודווי.
כך לאחד המצליחים בעולם. כל זאת ועוד בליווי מצגת -ונבין איך הפך מחזמר יהודי כל הוא מחזמר על העצמה נשית,

קטעי הפקות. באווירת הספרייה הייחודית. נשזור בערב  עשירה, שתכלול קטעי וידיאו מרתקים, מהם ראיונות ומהם
 גם ביצועים אינטימיים חיים לשירים תוך המחזמר, בליווי פסנתר. 

 עם נעם בלומפלד. ,RGRMאימון מוח בשיטת  – 11:00כ"ט במרחשון בשעה  23.11.22יום רביעי    
 )מפגש שנדחה משבוע קודם(. Book Club -מפגש של ה – 18:15ג' בכסלו בשעה  27.11.22יום ראשון    
 כרתים אי של שפיות. הנושא:מסע חובק עולם עם יואל שתרוג  20:00 –ג' בכסלו בשעה  27.11.22יום ראשון    

 חברי מועדון ללא תשלום. .₪ 40דמי כניסה 
 –שיעורים בבית המייסדים ע"ש מאיר שטיינר  10סדרות של  –ספורט לגיל השלישי ללא תשלום 

 פלוס. 50מועדון 
 .8:15בשעה  ,פילאטיס לנשים עם שירילי – 24.11.22-בימי חמישי החל מ – שיעור נוסף ללא תשלום

 .בהודעה מראש, ללא תשלום .17:00, 16:00, 15:00 –קבוצות הליכה נורדית  3 –בימי שלישי 
 שיעורים לגיל השלישי ללא תשלום. 10שיעור יוגה.  – 17:15בימי שלישי בשעה 

לב תנועה קלה להביא חיות אל הגוף, תרגול נשימות יוגיות להעלאת שיעור ייחודי שמש –יוגה, נשימה, מדיטציה 
 עוצמת האנרגיה שלנו ומדיטציה לשקט ומיקוד. אחרי התרגול תרגישו יותר נינוחים, אנרגטיים וממוקדים.

 .בהרשמה מראשלפי הרכב הקבוצה יוחלט אם לשלב יוגה על מזרון. 
 

עוץ ביטוח יי
 לאומי לקשיש

    

שנה. מחזור  חלפה    
חדש של תושבים 
ותיקים באלקנה פורש 
מעבודה ויוצא 

  לגימלאות.
אם פרשת  :חבר ותיק   

, אם חל שינוי מעבודתך
, לרעה במצב תעסוקתך

הרעה במצבך הבריאותי 
 – או במצבך המשפחתי

יעוץ יבאפשרותך לקבל 
עוץ יממנהל הלשכה לי

לקשיש של המוסד 
 :לביטוח לאומי באלקנה

מספר   ,רוזנבלט שלום
 . 0507757222טלפון  

תאם עמו פגישת יעוץ    
יעוץ ילמיצוי זכויותיך. ה

ניתן בהתנדבות וללא 
 תשלום.

רבים בישוב נהנו כבר 
 ,מייעוצו הטוב של שלום

ועל כך רב תודות לשלום 
 רוזנבלט מכולנו.

 



 

 

 

 כאן באלקנה! –סטודיו נשים   
 

מוזמנים להצטרף לעשרות הנשים הפעילות והמרוצות מהסטודיו האיכותי  –עברנו את החגים ואת הבחירות    
 רשם!יהזדרזו לה –של המתנ"ס ובמחירים ללא תחרות! 

 מנהל מחלקת הספורט, מיכה פולק                                                  . 03-9109040לפרטים: מתנ"ס אלקנה 
 

 

 

 

מרחב הלמידה במתנ״ס מתחיל עוד שנת  ��

 ��ההרשמה בעיצומה  –  פעילות
    

חלו      החודש  ובאנגלית בתחילת  במתמטיקה  וההעשרה  הלמידה     –   חוגי 
בקבוצות  ומועברים  שבועי  באופן  מתקיימים  החוגים  י״ב.  ועד  ג׳  מכיתה 

 קטנות ע״י מורים איכותיים ובעלי ניסיון.  
 .להרשמה מוקדמתוברקוד מצ״ב קישור    

 https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7 
 פתיחת הקבוצות מותנית במספר מינימום של משתתפים.        
 כל הקודם זוכה!   –מומלץ להירשם בהקדם           

 . lemida@elk.Matnasim.co.il,  03-9109040לפרטים: 
 

https://forms.gle/bY9NVBTaY87djqdF7
mailto:lemida@elk.Matnasim.co.il


 

 

    

 

 

 

 

 ספריית אלקנה
 

 הצטרפו אלינו גם בפייסבוק )ספריה ציבורית אלקנה(
לחו לנו המלצה למייל הספריה, פרטו למה אהבתם את יש? לספר עליו לכולםקראתם ספר ממש טוב ואתם חייבים 

 ואנחנו נפרסם אותה בדף הפייסבוק של הספריה., הספר
 , מנהלת הספריהשרי שורצמן

 :להלן זמני פתיחת הספרייה
 .9:00-12:00רביעי:  .16:00-19:00שלישי:  .9:00-12:00 שני: .16:00-19:00, 9:00-12:00ראשון: 
 .9:00-11:00 :שישי .16:00-19:00, 9:00-12:00 :חמישי

 .elkana.library@gmail.com מייל��. 053-3233753ווטסאפ �🄳�. 03-9362122טלפון �� ניתן ליצור קשר:  
 

 לחברי  קופת חולים מכבי ומאוחדתחיסוני שפעת 
 

לשפעת אצל  פרופ' איאן כהן   בשעות פתיחת   חיסון  לקבל  . ניתןלחברי  קופת חולים מכבי ומאוחדת
 .07:30-09:00יום ו' . 17:00-19:30יום ד' . 07:30-09:00יום ג' . 17:00-19:30יום א'  שעות פעילות: המרפאה.

 

 .03-9363403 פקס: .03-9363168טלפון: 
 כהן  איאן   פרופ' בברכה.

 וטרינר המועצה
 

 קהל. תתקייםלא  18/11/22 יום שישיהיום, 
 .ד"ר שוורץ וטרינר המועצה 

 

mailto:elkana.library@gmail.com


 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 השיעור לנשים בשבת
 

ויינתן ע״י פרופסור הלל  (192בבית משפחת שושי צוריאל )שיר השירים 12:30השיעור לנשים בשבת יתקיים בשעה    
 .בואנה בשמחה להיות עמנו! והביאו שכנות וחברות .ויס

 .להתראות ושבת שלום, זהבית גרוס

 

 תורהזום
 

בנושא: ״לסוגיית הערכת   20:00בשעה  24.11לפרשת תולדות  יתקיים ביום חמישי ל׳ במרחשוון  שיעור בתורהזום   
 'אילן. פרופ-ינתן ע״י פרופ אמריטוס עמוס פריש מהמחלקה לתנך באוניברסיטת ברי . השיעורמעשי גדולי האומה״

 היות עמנו. עמוס פריש תלמיד חכם רציני וחוקר גדול. קישור ישלח במייל ובוואטסאפ. בואו ל
 .להתראות, זהבית גרוס

 

 מדרשה לנשים באלקנהה
 
 

 :21.11.2022כ"ז בחשון,  ביום שלישי,תכנית הלימודים במדרשה לנשים אלקנה    
 .הרבנית רחל שטרן – 9:00-9:45

 .הרב יוני לביא – 10:00-10:45
 .הרב יהודה שטרן – 11:00-11:45

 

נשים שלא השתתפו עד כה בלימודי המדרשה, מוזמנות בשמחה להצטרף כל נשות אלקנה ויישובי הסביבה, וגם   
 ללומדות ולחוות שיעורי תורה, מחשבת, תנ"ך ויהדות מעניינים ומרגשים.

 .0502282358ניתן להתקשר לטלפון  –באנה בשמחה, נשים יקרות. להצטרפות   
 
 



  
 

 

 

 אורית מרגליות ל

 תנחומים על פטירת אמך 
 

    בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 . לדאבה עודפי ולא תוסי

 מכל בית אלקנה                        
 

 

 אזכרה  
 

 לקח מאיתנו ראש משפחתנו היקרישנים לה  5במלאת 

 ז"ל   אברהם הכהן טנא ר'

 היום  נעלה לקברו ב"ה ונתייחד עם זכרו
 09:30( בשעה  18/11/22)יום שישי כ"ד בחשוון 

 8מקום   20שורה   1איזור א'ן גוש גפ, בבית העלמין ירקון
 המשפחה וכל בית אלקנה 

 

 אזכרה 
 

 שנים לפטירת יקירנו  11במלאת 
 

 ז"ל לביא )זאבי( זאב  

 היום נעלה לקברו בבית העלמין אלקנה, 
 . 9:30(, בשעה 18.11.2022ביום שישי כ"ד חשוון )

 המשפחה וכל בית אלקנה 
 

ֶות" ָּ מ  ע הַּ ַּ ל  ים" ב ִּ נִּ ָּ ל פ  ל כ ָּ ה ֵמעַּ ְמעָּ ה ד' ד ִּ חָּ ח ו מָּ ֶנצַּ  לָּ

 

 זיו כהן ל

 תנחומים על פטירת אחיך 
 

   בתוך שאר אבלי ציון וירושלים מךהמקום ינח
 .לדאבה עודף ולא תוסי 

 מכל בית אלקנה                        
 

 

 



 

 

אלקנקנה 1126 
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 לידות
 .רדה ויהודה  דוידסוןוונין ל ,נכד לנילי ואשי דל ,להולדת  הבן דוד ימיני,לדנה  ויואב 

  .להולדת הנכדה(, הספר)ראובן ליפה ו
 

 נישואיןואירוסין 
 .בן לערן ומיכל שרון ,לנישואי הנכד שחר עם שחר שלזינגר ,לשושנה ויצחק שרון

 .אֹוריה משהעם נישואי אביחן , ללגלית וחיים לוי
 

 תוכן הברכות מתפרסם על פי בקשת המשפחות
 

 

 

 

 


