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חלום יעקב 

 והנדר 

(2) 

 כח

פתיחה: יעקב יוצא מבאר שבע בדרכו לחרן, במצוות אביו ואמו. יעקב י: 

נאלץ לצאת מארץ ישראל לא מרצונו. הוא בורח מעשיו כדי להציל את 

 נפשו. 

בשל בוא השמש (שקיעה( יעקב   -"ויפגע במקום"חלום יעקב:  טו: .יא

: יעקב מניח מאבני המקום  במקום חשוב -חונה "במקום" 

ב להגן על ראשו: בשנתו הוא חולם " -"למראשותיו"  ם ֻמצָּ ְוִהנֵּה ֻסלָּ

ְֹרִדים ּבֹו י ֱאלִֹהים עִֹלים ְוי ה ְוִהנֵּה ַמְלֲאכֵּ ְימָּ מָּ ה ְורֹאׁשֹו ַמִגיַע ַהשָּ ". ַאְרצָּ

ה' מתגלה אליו ומדבר איתו בנבואה:  ה'  –ום הוא מראה נבואה החל

מבטיח לו את הארץ, את הבטחת הזרע (ריבוי זרעו(, וכן שישמור עליו 

 בדרכו ויחזירהו לארץ בשלום.

יעקב מקיץ משנתו וירא מכך שישן במקום קדוש. הוא לוקח יט:  .טז

  את האבן ששכב עליה ושם אותה למצבה. 

בות הבטחת ה' נודר יעקב שכאשר יחזור בשלום הנדר: בעקכב: .כ

מחרן יעבוד את ה' על המצבה שהקים באותו מקום, שכן המקום קדוש, 

 ("יהיה בית אלקים"( ויעשר מכל רכושו לה'.

קישור עם הפרשה הקודמת: מי שלח את יעקב לדרכו? (אביו ואמו( מדוע? (רבקה שלחה אותו 

 ו לשאת אישה(. יעקב בורח, נתון בסכנה.מפני עשיו שביקש להורגו. יצחק שלח אות

אל( -שימוש במפה כדי להמחיש את הדרך לחרן, ולקשר למקומות בארץ ישראל (באר שבע, בית

חלום יעקב הוא הפעם הראשונה שכתוב שה' דיבר עם יעקב. (יש להבהיר שחלום זה הוא כנבואה, 

 ולא דמיונות של חלום רגיל(

מלאכים שליווהו בארץ עלו לרקיע ר דברי רש"י לפס' יב: "אפשר להסביר את ענין המלאכים לאו

", המלאכים מלוים את יעקב לשמרו בבריחתו ובנדודיו  "כי וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו

  (תהלים צא(מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך" 

בך כל משפחות  מהן ההבטחות שמבטיח ה' ליעקב? (א. את הארץ. ב. ריבוי זרעו. ג. "ונברכו

 זרעו יביא ברכה לעולם. ד. שמירה בדרכו עד חזרתו לארץ( –האדמה" 

פס' ט"ז(. -אילו ידע יעקב שהמקום קדוש לא היה ישן שם. מנין לומדים זאת? ("ואנכי לא ידעתי"

 אפשר להרחיב בהתנהגות הראויה במקום קדוש. 

 מו לבאר את המשמעות של נדר שהיא התחייבות שהאדם מחייב את עצ

 אפשר לתת לילדים לצייר את המסופר על חלום יעקב תוך שימוש בפרטים מהפסוקים

 אפשר לתת לילדים לספור גרגירי חול להמחיש את ברכת ריבוי הזרע

 רוחות השמים תוך שימוש במילים  "ימה וקדמה וצפנה ונגבה"   4לשחק בהצבעה על 



צרכים בסיסיים ולא מותרות.  -לבוש"בתנאי שמציב יעקב בנדרו הוא מבקש "לחם לאכול ובגד ל

 יעקב מסתפק במועט, והדבר מעיד על ענווה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נישואי 

 יעקב

ולידת 

 השבטים

(5) 

 כט

אל הבאר בעוד  פגישת יעקב עם הרועים: יעקב מגיע סמוך לחרן ח:.א

"היום גדול".  הרועים מתחילים להיאסף שם כדי להשקות את הצאן. 

הבאר מכוסה באבן גדולה וכבדה מאוד, ששלושה רועים יחד לא יכולים 

 למנוע מזרים להשתמש במים(.  -להזיז (מטרת כיסוי הבאר 

יעקב משוחח עם הרועים ושואל בשלום לבן. הוא מוכיח אותם על כך 

ממלאים מלאכתם, כי חשב שהם נאספים לסיים את רעיית שאינם 

הצאן. הם מסבירים לו שהם ממתינים לכל הרועים, כדי שיוכלו לגלול 

 את האבן מהבאר.

פגישת יעקב עם רחל ועם לבן: רחל רועה את צאן לבן. כאשר היא  יד:.ט

באה יעקב גולל בעצמו את האבן מהבאר ומשקה את הצאן: הוא מספר 

ן רבקה אחות לבן, היא מספרת לאביה ולבן רץ לקראת לרחל שהוא ב

יעקב ומחבקו: לבן מכניס את יעקב לביתו באומרו: "אך עצמי ובשרי 

 בגלל קרבת המשפחה. –אתה" 

 

 

 

נישואי יעקב עם רחל ולאה. יעקב עובד אצל לבן ברעיית הצאן, ל: .טו

 וכשכר מבקש את רחל תמורת שבע שנות עבודה. כשמגיע זמן נישואיהם

עורך משתה לכל אנשי מקומו ובערב מחליף את רחל בלאה: כשיעקב 

מתלונן בפני לבן, לבן "מתרץ" את מעשיו במנהג המקום אך מבטיח את 

הליכה קלילה ושמחה. מה גורם לשמחתו של  –תיאור הליכתו של יעקב:"וישא יעקב רגליו" 

הצלתו מעשיו, או את  –הבטחת ה' בהתגלות. (אפשר להוסיף  -קודם( הפרק ה(קישור עם יעקב? 

 המדרש על אליפז שרדף אחריו להורגו, מרש"י לפס' י"א(

 הסבר והמחשה על הבאר וצורתה ("האבן על פי הבאר"( וחשיבותה להשקיית צאן הרועים

 פס' ד(-. יעקב מכבד  את הרועים למרות שהם זרים. מנין?("אחי מאין אתם"1נקודות להרחבה: 

 , הרי הצאן אינו שלו? (ליעקב אכפת מהצדק, ומתנגד לעוול(. מדוע יעקב מוכיח את הרועים2

 –. להוכיח שהאבן גדולה וכבדה מאוד (פס' ג: "והאבן גדולה", "עד אשר יאספו כל העדרים" 2

 פס' ג( -שלושה רועים יחד לא מספיק חזקים לגולל את האבן "שלושה עדרי צאן"

הדבר עליו? (רש"י: להודיעך שכוחו  נקודות לעיון: יעקב גולל את האבן מעל הבאר. מה מלמד

ה' סייע בידו. וכן  –גדול. רלב"ג: שהוא מתאמץ לעזור לקרוביו. רמב"ן: "קווי ה' יחליפו כח" 

 רד"ק: ברכת ה'( 

מדוע לבן מכניס את יעקב לביתו? לבן מנמק את הסכמתו לארח את יעקב "כי עצמי ובשרי אתה" 

. יתכן שלבן מתכנן לנצל אותו בעבודה. רש"י מאחר שיעקב ממשפחתו הוא צריך לקבל אותו –

מפרש כי  לבן ציפה בפגישתו עם יעקב לקבל מתנות שהרי בא מבית עשיר וכפי שקיבלה רבקה 

 מעבד אברהם, אך יעקב בא חסר כל.

 

 רחל לא רוצה שאחותה תתבייש, ולכן מוסרת ללאה את הסימנים שמסר לה יעקב. 

 לאה"(מאת רחל  גם יותר (פס' ל: "ויאהביעקב אהב גם את לאה, אך את רחל אהב 

 בפסוקים ניתן ללמוד על תכונותיהם של הדמויות -"הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני?!" 



רחל לאשה תמורת שבע שנים נוספות של עבודה.  יעקב עובד שוב 

 תמורת רחל בנאמנות. 

 

 לידת ארבעה בנים ראשונים. יעקב אוהב את רחל ואת לאה. את לה:.לא

רחל אוהב יותר מלאה, לכן ה' נותן ללאה בנים. היא מכירה טובה לה' על 

 עקרה. –כך בשמותיהם :  רחל 

 

 

תכונתו של לבן: רמאות. אותיות לבן=נבל. אותיות לבן הארמי = לבן הרמאי : תכונה של רחל: 

עקב כדי שאחותה לא תתבייש( ויתור (מסרה את הסימנים( וגבורה(התגברה על רצונה להינשא לי

: תכונתו של יעקב: יושר ונאמנות. למרות הרמאות שהביאה אותו לכך, יעקב נאמן במלאכתו 

 רש"י(-בדומה לראשונות –("עוד שבע שנים" 

נקודות להדגשה בלימוד הפסוקים: ה' מרחם על השפלים, לכן נתן ללאה בנים, שכן הרגישה 

 "שנואה" יחסית לרחל.

 לאה בקריאת השמות לבנים. הכרת הטוב של

המשמעות של כל שם: להתאים בין פירושי השם לשם: לצייר ליד שמות הבנים את הסיבה 

לקריאת השם : לבקש מהילדים לספר על שמותם והאם מכירים את המשמעות (יכולים לשאול 

 את ההורים כהכנה לשיעור( 

. חשוב אם כן ליצור הכרת משפחת יעקב מארבע נשותיו חשובה להבנת הפרשיות בהמשך

 שרטוטים מתאימים, קישוט כיתה עם שמות השבטים והאמהות וכד'. 

 ל 

 בני השפחות.  יג:.א

רחל מקנאה בלאה על כך שיש לה בנים ופונה ליעקב בבקשה "הבה לי 

בנים" (רש"י: שיתפלל עבורה(. יעקב גוער בה באמרו שהדבר תלוי בה' 

 –ולא בו. רחל נותנת לו את בלהה שפחתה לאישה "אולי איבנה ממנה" 

בזכותה גם אני אלד. בלהה יולדת בן ורחל רואה אותו כבנה ("ויתן לי 

 וקוראת לו דן. לבן השני קוראת נפתלי.  בן" פס' ו( 

לאה רואה שהפסיקה ללדת ונותנת גם היא את שפחתה זלפה ליעקב, 

 והיא יולדת שני בנים: גד (מלשון מזל טוב( ואשר (מלשון אושר(

 

 הדודאים ולידת יששכר, זבולון ודינה.כא: .יד

ראובן מוצא דודאים (צמח נאה( ומביא לאמו לשמח אותה. רחל מבקשת 

מלאה מהדודאים, לאה עונה לה בכאב על כך שיעקב גר בעיקר עם רחל 

 שאלות לדפדוף ולהתמצאות:  - הזכרת אירועים קודמים

 מי בעבר התפלל על אשתו שהיתה עקרה? (יצחק( .1

 בבן? (שרה נתנה את הגר לאברהם וזכתה ביצחק.( . מי בעבר נתנה את שפחתה וזכתה גם היא2

להוכיח שרחל רואה את הבן הנולד לבלהה כבנה (פס' ו: "שמע בקולי" "ויתן לי בן",  -שאלה לעיון 

 היא קוראת לו בשם(–וכן 

 משמעות שמות הבנים. 

 

 

לא . ההתנהגות של רחל ולאה 2. חשיבות הדודאים לא ברורה.   1הפרשיה קשה מכמה בחינות:  

מדוע רחל רצתה את הדודאים ומדוע לאה לא הסכימה לתת לה בחינם? מדוע רחל  –ברורים 

 מציעה "עסקת חליפין"?   ההסבר המוצע מפשט מעט, ויכול להתקבל על דעת הילד ברמתו.



(שכן היא אשתו האהובה יותר(. רחל מבינה את כאבה ומציעה לה 

שתמורת הדודאים יעקב ישכב איתה באותו לילה. כשיעקב שב, יוצאת 

שנתנה לרחל את שכרה על כך שיעקב יבא לאה לקראתו ומספרת לו 

 אליה. 

לאה רוצה מאוד בנים כדי ללדת עוד שבטים לעם ישראל. ה' שומע לה 

והיא יולדת בן, וקוראת לו יששכר על שם השכר שה' נתן לה צדיקים. 

 זבול = דירה(  ,זבד=חלקרש"י פירש: (ההסבר קשה. אח"כ נולד זבולון 

 

ים ומתפללת על כך: ה' שומע את לידת יוסף. רחל רוצה בנכד: .כב

בתפילה שה' יתן לה  –תפילותיה: לרחל נולד בן והיא קוראת לו יוסף 

ף " –עוד בן  ר ה'יֹסֵּ ן ַאחֵּ  ".ִלי ּבֵּ

הצעה: לשון התורה   בפסוקים יש נושאים שהצניעות יפה להם,  כיצד נעלה אותם בפני הילדים?

את שהצניעות יפה לו. אפשר להשתמש בלשון זו, והילדים יבינו במשמעות  "שכב" "בא" מסתיר

המילולית, הנכונה אף היא. אם יתעוררו שאלות אפשר לומר לילדים: 'כמו שאיש נמצא/נוהג עם 

 אשתו' (ובכל אופן לא: 'אבא נוהג עם אמא'(

 הבנת שמות השבטים, ידיעת מיון בני יעקב לארבע נשותיו.

 שב בערב הביתה לאחר שכל היום עבד. –נאמנות יעקב בעבודתו 

 ההתחשבות של רחל ולאה זו בזו.

שבטים,  12רש"י מפרש בכמה מקומות כי האמהות היו נביאות וידעו שעתידים לצאת מיעקב 

לאה יודעת שילדה מחצית מהם, וזהו 'חלק טוב'. ובלידת דינה: דנה (פס' כ( כגון: בלידת זבולון 

ובלידת (פס' כ"א( כדי שאחותה לא תתבייש בהיותה פחותה מהשפחות בבנים  -לעצמה לאה דין

 שידעה רחל כי עתיד להיות עוד בן אחד ובקשה שיהיה בחלקה.  (פס' כד(יוסף 

יעקב 

מתעשר 

בבית לבן 

שש שנים 

מרעיית 

 (2) הצאן

 ל

הוא סיים כשנולד יוסף יעקב מבקש רשות מלבן לחזור לארץ.  לד: .כה

שנה תמורת רחל ולאה: לבן יודע שהתברך בזכות יעקב,  14לעבוד 

ומציע לו להמשיך לעבוד תמורת שכר שיעקב יציע: יעקב מציע שלבן 

יוציא מהעדר את הכבשים החומות ואת העיזים הנקודות והטלואות, כך 

שתישארנה עדר של  כבשים לבנות/חלקות: יעקב ימשיך לרעות את 

לד מעדר זה ("עקודים, טלואים.."( הצאן הזה, אך הצאן המיוחד שייו

 יהיה שלו. לבן מסכים לכך.

 

 

 יעקב מתעשר.מג: .לה

לבן  לא רוצה שהצאן יוולדו עקודים וטלואים, כדי שיעקב לא ירוויח, 

לכן מפריד מהעדר  את הצאן העקודים והטלואים , ומרחיק אותם מאוד 

קתות "דרך שלושת ימים". יעקב מגלף במקלות "מחשוף לבן", ושם בש

. פס' כ"ה: "שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" 1למצוא דברים המעידים על יושרו של יעקב. היכן? (

. פס' 2פס' כ"ו.  –י אותך בהן" שנות עבודה עבור רחל ולאה "אשר עבדת 14רק לאחר שסיים  –

. פס' ל':"ויברך ה' 2יעקב עבד באמונה כל השנים.  -כ"ו: "אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך" 

לבן התברך בזכות יעקב, ובכל זאת יעקב לא לקח את הרכוש לעצמו, ולכן אומר:  –אותך לרגלי" 

יעקב מבקש  –וטלוא..."  . פס' ל"ב: "הסר משם כל שה נקוד4"מתי אעשה גם אנכי לביתי", 

. פס' ל"ג:"וענתה בי 5להפריד את צאן לבן הנקוד והטלוא, כדי שלא יחשד שלקח את צאן לבן, 

 כולם יוכלו לראות שלא גנבתי( –צדקתי" 

. לבן התברך 2. יעקב ימשיך לרעות את הצאן והוא עובד נאמן 1לשער מדוע לבן מסכים להצעה? (

. הסימן שבחר יעקב בצאן איננו נפוץ כל כך, כך שכרו 2בזכות יעקב, וכך יוכל להמשיך להתעשר. 

. כשלבן יוציא מהעדר את כל הצאן במראה שבחר יעקב, הכבשים לא תלדנה כבשים 4לא יהיה רב. 

 אה זה(  במר



המים, כך שהצאן רואה אותם בשעה שבאים לשתות. ה' עזר לו 

 בתחבולה, והצאן יולדות עקודים וטלואים. כך מעשיר יעקב מאוד.

נקודות, "עקוד" כמין  –להמחיש בתמונות, או לצבוע את הסוגים המיוחדים של הצאן ("נקוד" 

 פס במקום שבו עוקדים את רגלי הבהמה וכו'( 

בכיתה ב אין המקום להרחיב בתחבולה של יעקב, ובודאי לא בשאלות המדעיות הקשורות בנושא 

 זה. 

ליעקב להתעשר מצאן לבן? (הוא עבד בנאמנות כל כדאי להתייחס בהרחבה לשאלה מדוע "מגיע" 

השנים, למרות שלבן רימה אותו, צאן לבן התברך בזכותו, וכשכר קיבל את הבנות, אך לא קיבל 

שכר לפרנס את משפחתו. בהמשך הפסוקים נראה כי גם בשנים שעבד תמורת השכר מהצאן, לבן 

אים, ובכך שהחליף את משכורתו ניסה למנוע את שכרו בכך שהפריד את הצאן העקודים והטלו

 (פרק לא פסוק מאפעמים רבות (

יעקב בורח 

מלבן- 

המפגש 

 בהר הגלעד

(4) 

.לא
לב 

 פס( ג

 לבן ובניו מקנאים בעושרו של יעקב.  ב: .א

 

 ה' מתגלה ליעקב ומצוה עליו לשוב לארץ.ג: 

שיחת יעקב עם רחל ולאה והסכמתם לעזוב את בית לבן.  ט"ז:.ד

הנושאים בשיחה: א. יעקב מסביר שהרוויח את שכרו ביושר, שכן עבד 

"בכל כוחו". ב. ה' סייע לו בכך שהצאן ילדו לפי סימני השכר של יעקב. 

ג. ההתגלות ליעקב בחלום: השכר של יעקב שמתגבר על צאנו של לבן, 

 יים את נדרו.והציווי לחזור לארץ ולק

רחל ולאה עונות לו שהן כנכריות אצל לבן, והעושר שזכה יעקב מיועד 

 להן ולבניהן, ולכן מעודדות אותו לצאת כציווי ה'.

 

יעקב בורח עם משפחתו ורכושו. יעקב צריך לחזור לארץ כ"א: .י"ז

כדבר ה', ואת רכושו הרוויח ביושר, אך הוא חושש שלבן יעכב אותו 

קח ברמאות את רכושו, ולכן בורח בלי להגיד ללבן. בתחבולות, או יי

 .(רש"י(רחל גונבת את התרפים כדי למנוע מאביה עבודה זרה 

 להמחיז את שיחתם של בני לבן, ויעקב השומע 

תנהגותם של לבן ובניו יש כפיות טובה, כי לבן התברך בזכות יעקב. הילדים ימצאו בפרק בה

הקודם הוכחה לכך ("ויברכני ה' בגללך" פרק ל פס' כ"ז(. אפשר להרחיב במידה זו ולבקש 

 מהילדים להציע אמירות/התנהגויות חלופיות, המשקפות הכרת תודה ולא כפיות טובה.

עבד שבע שנים  –ד קודם כיצד יעקב עבד "בכל כוחו" (עמד בהסכמים הילדים יסבירו על פי לימו

תמורת רחל, ולמרות שלבן רימה אותו עבד עוד שבע שנים תמורתה. וכן: פ' ל פס' ט"ז: "ויבא 

כ"ט: "אתה ידעת -כל היום עובד ורק בערב חזר לביתו. וכן פ' ל פס' כ"ו –יעקב מן השדה בערב" 

 "(את עבודתי אשר עבדתיך

יג( יעקב משתמש בביטויים בהם מראה שה' עזר לו להצליח והגן עליו. -יו לרחל ולאה (פס' הבדבר

(פס' ה: "ואלוקי אבי היה עמדי" פס' ז: "ולא נתנו אלקים להרע עמדי" פס' ט: "ויצל אלקים את 

 מקנה אביכם"(

(פרק כ"ח למצוא בפסוקים את ה"מצבה" ואת ה"נדר" אותם מזכיר ה' ליעקב בפס' יג  -התמצאות 

 כ"ב(-פס' יח, כ

 מדוע נאלץ יעקב לברוח? (לבן היה רמאי, והיה מעכב אותו או גוזל ממנו את רכושו.(



לבן רודף אחר יעקב כדי להלחם בו ולהרע לו. מאהבת ה' את כד: .כ"ב

 יעקב הוא מגן עליו, ומזהיר את לבן לא לפגוע ביעקב.

 

 המפגש בין יעקב ללבן:מ"ב: .כ"ה

את יעקב. הוא מתחזה כאילו רצה רק להיפרד  לבן משיגל: .כ"ה

מבנותיו, אך מודה שבא להזיק ליעקב, ונמנע בגלל ציווי ה' אליו. לבן גם 

 מתרעם על גניבת התרפים "למה גנבת את אלוהי".

 

: יעקב עונה על שתי הטענות של לבן: א. הסבר הבריחה: "כי ל"ב.ל"א

אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי" ב. מי שגנב את התרפים "לא יחיה 

 יעקב אינו יודע שרחל לקחה את התרפים. –נגד אחינו" 

. רחל יושבת עליהם ומתנצלת שאינה לבן מחפש את התרפיםל"ה: .ל"ג

 יכולה לקום בפני אביה. 

עקב כועס על לבן ומוכיח אותו: א. על כך שרדף אחריו. ב. ימ"ב: .ל"ו

על כך ש'חיטט' בכל רכושו  ג. על כך שהחליף כל פעם את משכורתו של 

יעקב, למרות שיעקב עבד אותו באמונה ד. על כך שרצה להזיק ליעקב 

ולשדוד אותו, ורק בזכות הגנתו של ה' לא ביצע זאת: אגב כך יעקב 

 כל שנות עבודתו.מפרט את נאמנותו ללבן 

 

 

 

 : הברית בין יעקב ללבן.פרק ל"ב פס( א.מ"ג

לבן רואה שה' מגן על יעקב, ומשתכנע מדבריו האמיתיים, לכן מבקש 

לכרות איתו ברית. יעקב רוצה בשלום וכורת ברית עם לבן. הוא מקים 

מצבה, ומכין גל אבנים לעדות ביניהם על הברית, וקורא לו "גלעד". 

. ה' מזהיר את לבן שלא יפגע ביעקב 1לשם מה רודף לבן אחרי יעקב? (כדי להלחם בו ולהרע לו: 

: "יש לאל ידי . כשילמדו את המשך הפרק יראו שלבן מודה בכך2זה מראה שלבן רצה לפגוע בו.  –

לעשות עמכם רע ואלוקי אביכם אמש אמר אלי לאמור השמר לך...." וכן בדברי יעקב בפס' מ"ב(. 

 מה מעיד הדבר על לבן?  רוע וכפיות טובה.

לעיון: על מה מוכיח לבן את יעקב? (שברח ללא הודעה(. מה נענה במקום יעקב? מדוע הטענה 

-ב. כי עלול היה להלחם בו, כפי שאמנם רצה לעשותאינה מוצדקת?  א. כי עכב תמיד את יעקב. 

 אינו נכון כי רחל ולאה עודדו את יעקב לצאת. –פס' כ"ט, ג. "ותנהג את בנותי כשבויות חרב" 

להדגיש כי בבית יעקב שומרים על יושר, לכן יעקב היה בטוח שאף אחד לא גנב מבית לבן. גם רחל 

 יה מעבודה זרה.ישרה, וכשגנבה את התרפים רצתה למנוע את אב

 כדאי להרחיב  בנאמנותו ויושרו של יעקב בעבודתו אצל לבן.

"רחליך ועזיך לא שיכלו" הכבשים לא שיכלו את הוולדות, כי יעקב שמר והאכיל אותן  .א

 ("למה אשכל גם שניכם" פרק כז, פס' מהדברי רבקה (בביאור המילה "שכלו " אפשר להיעזר ב

יעקב שמר על הצאן שמירה –ם וגנובתי לילה" "טרפה לא הבאתי אליך" "גנובתי יו .ב

 מעיד על אחריות. –מעולה, כך שלא נטרף על ידי בעל חיים, ולא נגנב ביום או בלילה. 

יעקב שמר בחום רב ובקור גדול  –"ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני"  .ג

 נאמן לעבודתו ולא דואג אפילו לגופו. –וויתר על שינה 

יעקב היה נאמן למרות שלבן רימה אותו ולא עמד  –נה בשתי בנותיך" "ארבע עשרה ש .ד

 בהסכם ביניהם.

 לבן מנסה לגזול את פרנסתו.–לעומת נאמנותו של יעקב, "ותחלף את משכורתי עשרת מונים" 

 למצוא מילים בעברית הבנויות מ"הלחם" שורשים (גלעד  = גל+עד : רמזור = רמז+אור( 

ה' תמיד שומר עליו, ומלאכים  –תו של יעקב: הוא פוגש מלאכים פסוקים אלו מראים על גדול

 באים ללוותו. 



סוק מ"ו היא חלק מהברית, וכן השבועה (פס' נ"ג(. האכילה במקום בפ

לבן אומר שגל האבנים יהיה הגבול ביניהם, אותו לא יעברו להרע זה 

 לזה. למחרת נפרד לבן מבנותיו וחוזר למקומו.

 יעקב ממשיך בדרכו ופוגש מלאכים: הוא קורא למקום "מחנים"   ג(:.ב(

 

להראות במפה את מסלול הבריחה מארם נהרים ואת קרבת הגלעד לירדן ולארץ כנען (הטרמה 

 לפרשה הבאה(

פגישת המלאכים סוגרת את הפרשה, שגם התחילה במפגש עם מלאכים: יעקב פוגש מלאכים 

אותם שוב כשחוזר לארץ. כדאי כאן להראות את כל פרשת ויצא כיחידה כשיוצא מהארץ, ופוגש 

 אחת שעניינה: מה שאירע ליעקב כשיצא מארץ ישראל עד שחזר אליה.

 


