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ת  ָרׁשַ ּפָ
ֵצא ַוּיֵ
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38. חלום יעקב
      פרק כ"ח פסוקים י'-י"ז

א. הקדמה 

יעקב יצא מבאר שבע בדרכו לחרן. הוא יצא מבאר שבע כדי לברוח מפני עשיו אחיו1, והיה בדרכו לחרן אל אדם שאינו צדיק 
)לבן(2. האם הוא יצליח בדרכו? האם יזכה לשוב בשלום לבית אביו? והנה, כבר בתחילת דרכו, שקעה עליו השמש, לפני שהוא 
הספיק להגיע למקום יישוב כדי ללון בו, והוא מצא את עצמו בלילה, בחושך, לבד, במקום לא מוכר... חז"ל לימדו אותנו שזה 

הזמן והמקום, שיעקב תיקן את תפילת ערבית והתפלל לה'3.

לאחר שיעקב הלך לישון, נגלה אליו ה' בחלום, נתן לו את 'ברכת הארץ' ו'ברכת הזרע', ונוסף על כך, הבטיח להיות עמו, לשמור 
עליו בדרך ולהשיבו ארצה בשלום! כשהקיץ יעקב משנתו והבין שהוא זכה לחלום נבואי, הוא הבין שהמקום בו הוא נמצא, הנו 

מקום מיוחד, מקום קדוש, מקום שדרכו עולות התפילות לשמים ושבו מתגלה שכינתו של הקב"ה!4 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

֜קֹום הגיע למקום )מקום כלשהו מחוץ לעיר לוז5(  ּמָ ע ּבַ ְפּגַ֨ ׃ יא ַוּיִ ָנה לחרן  ֶ֖לְך ָחָרֽ ַבע ַוּיֵ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ֵצ֥א ַיֲעֹק֖ י ַוּיֵ
יו ליד  ֲאׁשָֹת֑ ם ְמַרֽ ׂ֖שֶ ֔קֹום אבן מאבני המקום6 ַוּיָ ֙ח ֵמַאְבֵנ֣י ַהּמָ ּקַ ֶמׁש ַוּיִ ֶ֔ א כי שקעה ַהּשׁ י־ָב֣ ֙ם ישן שם ּכִ ֶ֤לן ׁשָ ַוּיָ
עומד על  ְרָצה  ַא֔ ב  ֣ ֻמּצָ ֙ם  ֻסּלָ ֤ה  ְוִהּנֵ ם  ֲחלֹ֗ ּיַ ַוֽ ׃ יב  ַהֽהּוא  ֥קֹום  ּמָ ּבַ לישון  ֖ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ ראשו )להגנה מפני חיות רעות7( 

ב ָעָלי֮ו  ֣ ה י-ה-֜ו-ה ִנּצָ ֹו8׃ יג ְוִהּנֵ֨ ים ּבֽ ים ְוֹיְרִד֖ ים ֹעִל֥ ֙ה ַמְלֲאֵכ֣י ֱא-לִֹה֔ ְיָמה ְוִהּנֵ ָמ֑ ָ יַע ַהּשׁ ֣ ֹו ַמּגִ הארץ ְוֹראׁש֖

֙ה ׁשֵֹכ֣ב  ר ַאּתָ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ ק ָהָא֗ י ִיְצָח֑ יָך ֵוא-לֵֹה֖ ם ָאִב֔ על יעקב9 )על ידו10( ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י י-ה-֗ו-ה ֱא-לֵֹה֙י ַאְבָרָה֣

ְדָמה  ה לצד מערב ָוֵק֖ ֛  ָיּ֥מָ ֶרץ ּוָפַרְצּתָ ר ָהָא֔ ֲעַפ֣ ה ּוְלַזְרֶעָֽך ׃ יד ְוָהָי֤ה ַזְרֲעָך֙ ּכַ ֶנּ֖נָ יָה - היא ארץ כנען ְלָך֥ ֶאּתְ ָעֶל֔
ה  ת ָהֲאָדָמ֖ ֹח֥ ּפְ ל־ִמׁשְ ה ולצד דרום )אתה וזרעך תתרבו ותתרחבו לכל הכיוונים( ְוִנְבֲר֥כּו ְבָך֛ ּכָ ָנה ָוֶנְ֑גּבָ לצד מזרח ְוָצֹפ֣

יָך  ֹבִת֔ ֣ ְך ַוֲהׁשִ ֵל֔ ר־ּתֵ ל ֲאׁשֶ ֹכ֣ יָך֙ ּבְ ַמְרּתִ֨ ְך ּוׁשְ י ִעּמָ֗ ה ָאֹנִכ֜ ָך בזכותך ובזכות זרעך, יתברכו גם הגויים׃ טו ְוִהּנֵ֨ ּוְבַזְרֶעֽ
ץ  יַק֣ ַוּיִ ְך׃ טז  י ָלֽ ְרּתִ ֖ ּבַ ר־ּדִ ת ֲאׁשֶ יִתי ֵא֥ ר ִאם־ָעׂשִ֔ ֣ ֱעָזְבָך֔ ַעד ֲאׁשֶ א ֶאֽ י לֹ֣ את לארץ כנען ּכִ ה ַהּזֹ֑ ֶאל־ָהֲאָדָמ֖
י  ֑ה זהו מקום מיוחד שבו ה' מתגלה ְוָאֹנִכ֖ ֖קֹום ַהּזֶ ּמָ אֶמר ָאֵכ֙ן  באמת  ֵיׁ֣ש י-ה-֔ו-ה ּבַ ַוּיֹ֕ ָנתֹו֒  ְ התעורר ַיֲעֹק֮ב ִמּשׁ

ים מקום שבו  ֣ית ֱא-לִֹה֔ י ִאם־ּבֵ ה ּכִ ין ֶז֗ ֑ה ֵא֣ ֣קֹום ַהּזֶ א קדוש ונורא11 ַהּמָ ר ַמה־ּנֹוָר֖ יָר֙א ַוּיֹאַמ֔ י ׃ יז ַוּיִ ְעּתִ א ָיָדֽ לֹ֥
ִים מקום תפילה, שדרכו עולות התפילות לשמים׃  ָמֽ ָ ַער ַהּשׁ ֥ נמצאת שכינתו של ה' ְוֶז֖ה ׁשַ

1 נראה מהפסוקים שיעקב הולך לבד ובלי רכוש רב, וזה מתאים למי שנמצא בבריחה! אפשר להשוות ולראות את ההבדלים 
בין הליכתו של יעקב, לבין הליכתו של אליעזר עבד אברהם שהלך עם עשרה גמלים וכל טוב אדוניו בידו! - פרק כ"ד פסוק י’.

2  רש"י לפסוק ט"ו: “...לפי שהיה ירא מעשו ומלבן".
3 רש"י לפסוק י"א: “ויפגע במקום - ... ורבותינו פירשו לשון תפילה... ולמדנו שתיקן תפילת ערבית...".

4 אמנם ה’ נמצא בכל מקום, אך יש מקומות שבהם ה’ מתגלה יותר. ככל שה’ מתגלה יותר במקום כלשהו, כך נחשב המקום 
לקדוש יותר.

5 עיינו רשב"ם ואור החיים, וכן רש"י לפסוק י"ז.
 6 כך על פי פשט הפסוק, וכן פירשו רשב"ם, אבן עזרא, רד"ק  ועוד. ורש"י הביא בשם חז"ל, שיעקב לקח כמה אבנים

"...והתחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת: “עלי יניח צדיק את ראשו" וזאת אומרת: “עלי יניח", מיד עשאן הקב"ה אבן אחת..."
7 רש"י.

8 רש"י: “...מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוץ לארץ ללוותו".
9 ויש מבארים “ניצב עליו" - על הסולם.

10 יעקב לא ראה את ה’, שהרי אי אפשר לראות את ה’! - אלא שבחלומו הוא חש שה’ נמצא לידו. 
11 התלמידים עלולים להבין שזה מלשון ‘נורא ואיום’... או מלשון ‘יראה ופחד’, ואין הכוונה אלא ‘ליראת הרוממות’. יעקב 

הבין שזהו מקום קדוש ונשגב שבו מתגלה שכינתו של הקב"ה.
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ֲחלוֹם ַיֲעקֹב
סּוִקים י-יז ֶרק כח פְּ  פֶּ

יחידה 38

סּוק י(  ָנה׃" )ּפָ ֶ֖לְך ָחָרֽ ַבע ַוּיֵ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ֵצ֥א ַיֲעֹק֖ "ַוּיֵ

סּוק יא( ֶמׁש" )ּפָ ֶ֔ א ַהּשׁ י־ָב֣ ֙ם ּכִ ֶ֤לן ׁשָ ֜קֹום ַוּיָ ּמָ ע ּבַ ְפּגַ֨ "ַוּיִ

ְיָמה ָמ֑ ָ יַע ַהּשׁ ֣ ֹו ַמּגִ ְרָצה ְוֹראׁש֖ ב ַא֔ ֣ ֙ם ֻמּצָ ֤ה ֻסּלָ ם ְוִהּנֵ ֲחלֹ֗ ּיַ "ַוֽ
סּוק יב(  ֹו׃" )ּפָ ים ּבֽ ים ְוֹיְרִד֖ ים ֹעִל֥ ֙ה ַמְלֲאֵכ֣י ֱא-לִֹק֔  ְוִהּנֵ

ַדְרּכֹו ְל  . א.    ַיֲעקֹב ָיָצא ִמ   ּבְ

ים?    . ב.   ַהִאם ַיֲעקֹב ָהָיה ְלַבד אֹו ִעם עֹוד ֲאָנׁשִ

ְיָלה?  . ָבר ָיַרד ַהּלַ ּכְ  ג.   ַהִאם ָהָיה ֲעַדִין יֹום אֹו ׁשֶ

ֲחלֹום: ָרָאה ַיֲעקֹב ּבַ ְרֶאה ׁשֶ רּו ֶאת ַהּמַ ד.   ַצּיְ

קֹום ַההּוא?  ּמָ ַכב ִליׁשֹן ּבַ ָ ּשׁ ָעה ׁשֶ ׁשָ יׁש ַיֲעקֹב ּבְ ֶכם, ִהְרּגִ ה: ָמה, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ׁש(  ְקָוה / ֲחׁשָ ַחד / ּתִ ְמָחה / ּפַ                                     )ׂשִ

יָך ם ָאִב֔ ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י ֗ה' ֱא-לֵֹק֙י ַאְבָרָה֣ ֣ ה ֜ה' ִנּצָ  יג ְוִהּנֵ֨

ה ּוְלַזְרֶעָֽך׃ ֶנּ֖נָ יָה ְלָך֥ ֶאּתְ ֙ה ׁשֵֹכ֣ב ָעֶל֔ ר ַאּתָ ֤ ֶרץ ֲאׁשֶ ק ָהָא֗ י ִיְצָח֑      ֵוא-לֵֹק֖

ה       ָנה ָוֶנְ֑גּבָ ְדָמה ְוָצֹפ֣ ה ָוֵק֖ ֛ ָיּ֥מָ ֶרץ ּוָפַרְצּתָ ר ָהָא֔ ֲעַפ֣ יד ְוָהָי֤ה ַזְרֲעָך֙ ּכַ

ה ּוְבַזְרֶעָֽך׃ ת ָהֲאָדָמ֖ ֹח֥ ּפְ ל־ִמׁשְ      ְוִנְבֲר֥כּו ְבָך֛ ּכָ

יָך ֶאל־   ֹבִת֔ ֣ ְך ַוֲהׁשִ ֵל֔ ר־ּתֵ ל ֲאׁשֶ ֹכ֣ יָך֙ ּבְ ַמְרּתִ֨ ְך ּוׁשְ י ִעּמָ֗ ה ָאֹנִכ֜  טו ְוִהּנֵ֨

ר־   ת ֲאׁשֶ יִתי ֵא֥ ר ִאם־ָעׂשִ֔ ֣ ֱעָזְבָך֔ ַ֤עד ֲאׁשֶ א ֶאֽ י לֹ֣ את ּ֤כִ ה ַהּזֹ֑      ָהֲאָדָמ֖

סּוִקים יג-טו( ְך׃ )ּפְ י ָלֽ ְרּתִ ֖ ּבַ      ּדִ

אֶמר... ָנתֹו֒ ַוּיֹ֕ ְ ץ ַיֲעֹק֮ב ִמּשׁ יַק֣ סּוִקים טז-יז:  "ַוּיִ ּפְ

ים ְוֶז֖ה    "  ֣ית ֱא-לִֹק֔ י־ִאם ּבֵ ה ּכִ ין ֶז֗  ...ֵא֣

הּוא ָחַלם? יׁש ַיֲעקֹב ַאֲחֵרי ַהֲחלֹום ׁשֶ ֶכם, ִהְרּגִ ה: ָמה, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ׁש(  ְקָוה / ֲחׁשָ ַחד / ּתִ ְמָחה / ּפַ                                                )ׂשִ

ֲחלֹום ְבֵרי ה' ֶאל ַיֲעקֹב ּבַ ּדִ

ַמְיָמה. ָ ָתם ַהּשׁ ִפּלָ ה ַלֲעלֹות ּתְ ִפּלָ ָמִים - ְמקֹום ּתְ ָ ַער ַהּשׁ ָרִׁש"י:   ְוֶזה ׁשַ

ֵכֶלת. ֶצַבע ּתְ ים ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ סּוק ַמְבִטיַח ה' ְלַיֲעקֹב ֶאת ָהָאֶרץ?  . ַסּמְ ֵאיֶזה ּפָ ה.   ּבְ

ֶצַבע ָורֹד. ים ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ ַרע?  . ַסּמְ סּוק ַמְבִטיַח ה' ְלַיֲעקֹב ֶאת ַהּזֶ ֵאיֶזה ּפָ       ּבְ

ֶצַבע ָצהֹב. ים ּבְ ּלִ נּו ֶאת ַהּמִ מֹר ָעָליו?  . ַסּמְ סּוק ַמְבִטיַח ה' ְלַיֲעקֹב ִלׁשְ ֵאיֶזה ּפָ       ּבְ

ג. מנגינת הכתוב

יעקב אבינו לא התייאש מהמצב הקשה בו הוא היה שרוי, אלא האמין בה' והתפלל אליו. ה' שראה את צערו - נגלה אליו, בירכו 
והבטיח לשומרו. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' עוסקת במסעו של יעקב.••

משימות ב'-ג' וההצעה ל'שיחה בכיתה' עוסקות במצוקה שבה היה שרוי יעקב. ••

במשימה ד' מתבקשים התלמידים לצייר את המראה שראה יעקב בחלום: הסולם, המלאכים וכו'. ••

במשימה ה' שבצד שמאל, נדרשים התלמידים לזהות באיזה פסוק מופיע כל חלק  בדברי ה', ולסמן במדגש ••
צבעוני את המילים המרכזיות של העניין.

בעקבות החלום, אנו מציעים לקיים שיחה נוספת שתשווה את הרגשתו של יעקב אחרי החלום להרגשתו לפניו.••

הפעילות האחרונה מאפשרת למורה לשוחח עם התלמידים על המיוחדות של המקום שיעקב קרא לו: 'בית  ••
א-לוקים' ו'שער השמים'. 'שער השמים' הוא דו-כיווני: תפילות עולות דרכו לשמים, והנבואה ושכינתו של 

הקב"ה יורדות ומתגלות דרכו אל הארץ. )רש"י מביא בשם חז"ל, שההר שעליו חלם יעקב את החלום, הוא הר 
המוריה, שהגיע לבית אל בעזרת 'קפיצת הדרך'!(

הרחבות והמחשות נוספות:

בהקשר של מציאותו של יעקב לבד, בלילה, בחושך וכו' - אפשר להרחיב באופן כללי בעניין של ההתמודדות ••
עם מצבים של פחד, חושך, חוסר בהירות וכו'. 
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39. נדרו של יעקב
 פרק כ"ח פסוקים י"ח-כ"ב

א. הקדמה 

אחרי החלום הנבואי, שבו הבטיח ה' ליעקב לשמור עליו, עשה יעקב כמה דברים:

העמיד את האבן שהייתה מראשותיו, בתור מצבה ויצק עליה שמן לשם ה'. . 1

קרא למקום 'בית-אל', במקום השם הקודם: 'לוז'.. 2

ָנַדר ֶנֶדר, שכאשר יתקיימו ההבטחות שהבטיח לו ה' בחלום והוא יזכה לשוב ארצה בשלום, הוא ישוב ויעבוד את ה' . 3
במקום שבו הוא הקים את המצבה, והוא גם יפריש עשירית מכל הפרנסה שה' ייתן לו, לשם ה'.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ּה  ֹאָת֖ ם  ׂ֥שֶ ַוּיָ יו  ֲאׁשָֹת֔ ְמַרֽ ם  ֣ ר־ׂשָ ֲאׁשֶ ֶב֙ן  ֶאת־ָהֶא֨ ח  ֤ ּקַ ַוּיִ בבוקר1  מוקדם  קם  ֶקר  ּבֹ֗ ּבַ ב  ַיֲעֹק֜ ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ יח 
לשם ה'3׃  ּה  ֽ ֶמן ַעל־ֹראׁשָ ֖ ׁשֶ ק  ֹצ֥ ַוּיִ אבן עומדת2 )'מצבה' עשויה מאבן אחת, ואילו 'מזבח' בנוי מאבנים רבות(  ָב֑ה   ַמּצֵ
ר  ב ֶנֶ֣דר ֵלאֹמ֑ ר ַיֲעֹק֖ ֥ ּדַ יר ָלִראׁשָֹנֽה ׃ כ ַוּיִ ם־ָהִע֖ ל ְואּוָל֛ם ֥לּוז ׁשֵ ֽית־ֵא֑ ֥קֹום ַה֖הּוא ּבֵ ם־ַהּמָ ֽ א ֶאת־ׁשֵ ְקָר֛ יט ַוּיִ
ר  ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ֶרְך ַהּזֶ ֤ ּדֶ ִנ֙י ּבַ ָמַר֨ י ּוׁשְ ִד֗ ים ִעּמָ ה ֱא-לִֹה֜ )כשאדם מתחייב לעשות מעשה טוב, זה נקרא 'לנדור נדר'( ִאם־ִיְהֶי֨
י ִל֖ ְוָהָי֧ה י-ה-֛ו-ה  י  ֣ית ָאִב֑ ֖לֹום ֶאל־ּבֵ י ְבׁשָ ֥ ְבּתִ ְוׁשַ ׁש ׃ כא  ֶגד ִלְלּבֹֽ ּוֶב֥ ל  י ֶלֶ֛חם ֶלֱאֹכ֖ ְוָנַֽתן־ִל֥ ְך  י הֹוֵל֔  ָאֹנִכ֣
֙י  ְמּתִ ר־ׂשַ֨ ֲאׁשֶ את  ַהּזֹ֗ ֶבן  ְוָהֶא֣ ש:  מתחייב  אני  יתקיים,  זה  כל  כאשר  ׃ כב  מה שאעשה4 בכל  לי  שיעזור  ים  ֵלא-לִֹהֽ
ּנּו  ֶר֥ ר ֲאַעּשְׂ ֖ י לפרנסתי ַעּשֵׂ ן־ִל֔ ּתֶ ר ּתִ ֣ ים יהיה מקום לעבודת ה' ְוֹכל֙ ֲאׁשֶ ֣ית ֱא-לִֹה֑ ה מקום המצבה ִיְהֶי֖ה ּבֵ ָב֔ ַמּצֵ

ְך אפריש ממנו עשירית לשם ה' )עבור קרבנות לה'5 ועבור צדקה6( ׃ ָלֽ

ג. מנגינת הכתוב

בשעה שהיה יעקב בצרה, הוא התפלל לה' ונדר נדר. וממנו אנחנו לומדים לדורות: "...שיהיו נודרים בעת צרתם כמו שהוא 
נדר בשעת הדחק" )חזקוני עפ"י מדרש רבה ע', א'(.

1 והרי נאמר כבר בפסוק ט"ז: “ויקץ יעקב משנתו"? - ייתכן שהתעורר בלילה, והמתין בעודו ער עד שהאיר הבוקר )עפ"י 
‘דעת מקרא’(.

2 כאן מדובר על מצבה לעבודת ה’. אמנם, גם האבן שמעמידים אותה על מנת לשמש לזיכרון או לסימון קבר, נקראת 
‘מצבה’.

3 זהו סוג של קרבן לה’, כמו ניסוך היין וניסוך המים שהיו בבית המקדש - רמב"ן, רד"ק.
4 רשב"ם.
5 רשב"ם.

6 רד"ק: “...ואתננו לאנשים שיצטרכו שיהיו יראי א-לקים ועובדים אותו."
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ּה: ֽ ֶמן ַעל־ֹראׁשָ ֖ ֥צֹק ׁשֶ "ַוִיּ
סּוִקים יח-יט( יר ָלִראׁשָֹנֽה׃" )ּפְ ם־ָהִע֖ ל ְואּוָל֛ם ֥לּוז ׁשֵ ית־ֵא֑ ֥קֹום ַה֖הּוא ֵבּֽ ם־ַהּמָ ֽ א ֶאת־ׁשֵ ְקָר֛ ַוִיּ

ל ַיֲעקֹב ִנְדרוֹ שֶׁ
סּוִקים יח-כב ֶרק כח פְּ  פֶּ

יחידה 39

יו ֲאׁשָֹת֔ ם ְמַרֽ ֣ ר־ׂשָ ֶב֙ן ֲאׁשֶ ח ֶאת־ָהֶא֨ ֤ ּקַ ֶקר ַוּיִ ּבֹ֗ ב ּבַ ם ַיֲעֹק֜ ּכֵ֨ ׁשְ "ַוּיַ
סּוק יח(  ָב֑ה" )ּפָ ּה ַמּצֵ ם ֹאָת֖ ׂ֥שֶ ַוּיָ

ם ה'.  הּוְקמּו ְלׁשֵ ַח ׁשֶ ל ִמְזּבֵ ָבה ְוׁשֶ ל ַמּצֵ א.   ִלְפֵניֶכם ִצּיּוִרים ׁשֶ
יֵניֶהם?   ל ּבֵ       ָמה ַהֶהְבּדֵ

נּוָיה ֵמ  ָבה ּבְ     ַמּצֵ

נּוי ֵמ  ַח ּבָ     ִמְזּבֵ

ַצק ָעֶליָה ַיֲעקֹב. ּיָ ֶמן ׁשֶ ֶ ָבה ֶאת ַהּשׁ ּצֵ רּו ַעל ַהּמַ ב.   ַצּיְ

ים: ּלִ ְתבּו ַעל ָמה אֹו ַעל ִמי ֶנֶאְמרּו ַהּמִ ד.    ּכִ

סּוק יב( - ֶנֱאַמר ַעל  . 1. "ֻמָּצב ַאְרָצה" )ּפָ

סּוק יג( -  ֶנֱאַמר ַעל  . 2. "ִנָּצב ָעָליו" )ּפָ

. סּוק יח( - ֶנֱאַמר ַעל  3. "ַמֵּצָבה" )ּפָ

. סּוק כו( - ֶנֱאַמר ַעל  ֶרק יט ּפָ ַלח" )ּפֶ 4. "ְנִצ֥יב ֶמֽ

קֹום ַההּוא. ָרא ַיֲעקֹב ַלּמָ ּקָ ם ׁשֶ ֵ ֶלט ֶהָחָדׁש" ֶאת ַהּשׁ ֶ "ּשׁ ְתבּו ּבַ ג.   ּכִ

לּוז

"ַאּלּוף

ְפּדּוף!" ִדּ

ַח ִמְזּבֵ

ָבה ַמּצֵ

סּוִקים כ-כא( ר..." )ּפְ ב ֶנֶ֣דר ֵלאֹמ֑ ר ַיֲעֹק֖ ֥ ּדַ "ַוּיִ

ים  ֣ית ֱא-לִֹק֑ ה ִיְהֶי֖ה ּבֵ ָב֔ ֙י ַמּצֵ ְמּתִ ר־ׂשַ֨ את ֲאׁשֶ ֶבן ַהּזֹ֗ "ְוָהֶא֣
סּוק כב( ְך׃" )ּפָ ּנּו ָלֽ ֶר֥ ר ֲאַעּשְׂ ֖ י ַעּשֵׂ ן־ִל֔ ּתֶ ר ּתִ ֣ ְוֹכל֙ ֲאׁשֶ

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ה.   ַהׁשְ

ים     ה ֱא-לִֹק֜ "ִאם  ִיְהֶי֨
ְך י הֹוֵל֔ ר ָאֹנִכ֣ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ִנ֙י   ַהּזֶ ָמַר֨ ּוׁשְ

ל    י  ֶלֱאֹכ֖ ְוָנַֽתן־ִל֥
ׁש׃ ּו   ִלְלּבֹֽ

י   ֣ית ָאִב֑ י  ֶאל־ּבֵ ֥ ְבּתִ ְוׁשַ
ים׃" י ֵלא-לִֹקֽ ְוָהָי֧ה ֛ה' ִל֖

ם ה'? ה הּוא ַיְפִריׁש ְלׁשֵ ּמָ ּיּור, ּכַ ִצּ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ז.   ִאם ַיֲעקֹב ַיְרִויַח ֶאת ַהּדְ

הּוא ַיְפִריׁש. ל ֶאת ָמה ׁשֶ ַמְעּגָ יפּו ּבְ      ַהּקִ

ל ַיֲעקֹב: ֶדר ׁשֶ ו.   ַהּנֶ

ה ֶאת ְמקֹום ָהֶאֶבן ְל  .  1. ֲאִני ֶאֱעׂשֶ

ן  . ֲאִני ַאְרִויַח, ֲאִני ֶאּתֵ ל ָמה ׁשֶ 2. ִמּכָ

ָאז:  

ְרִמילוֹן תַּ

י    ִד֗ ִעּמָ
ֶלֶ֛חם 
ֶרְך ֤ ּדֶ  ּבַ

֖לֹום ְבׁשָ
ֶגד  ֶב֥

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' עוסקת בהבדל בין מצבה לבין מזבח.••

משימה ב' עוסקת בשמן שיצק יעקב על המצבה לשם ה'.••

משימה ג' עוסקת בשם שנתן יעקב: "בית אל".••

משימה ד' עוסקת במשמעות המילה 'מצבה' )עמידה( ובמקומות נוספים שמילים משורש זה )י.צ.ב.( מופיעות ••
בפסוקים. )קראנו למשימה "אלוף דפדוף", כדי לאתגר את התלמידים לדפדף, למצוא ולהיזכר במילים ובהקשר 

שבו הן מופיעות.(

משימות ה'-ו' עוסקות בשני החלקים של הנדר: התנאי והנדר עצמו. ••

משימה ז' באה להמחיש את המושג "עשירית מהרכוש". ••

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר להביא סיפורים על אנשים או חיילים שהתפללו ונדרו נדרים בשעה שהם היו בצרה גדולה. ••

אפשר להרחיב עוד בנושא של 'מעשר כספים', שנלמד מנדרו של יעקב אבינו כאן: "וכל אשר תתן לי עשר ••
אעשרנו לך". )כמו גם מאברהם שנתן מעשר - פרק י"ד פסוק כ': "ויתן לו מעשר מכל".(
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40. יעקב מגיע לבאר ופוגש את רחל
 פרק כ"ט פסוקים א'-י"ב

א. הקדמה 

אחרי שה' התגלה אל יעקב בחלום והבטיח לשומרו, המשיך יעקב בדרכו יותר רגוע ושמח. בהתקרב יעקב לחרן, הוא הגיע 

למקום שהיה חדש עבורו ולא מוכר. יש לשער ששמחתו הייתה גדולה, כאשר התברר לו שהרועים שישבו שם באו מחרן, ושהם 

מכירים את בני משפחתו! התרגשותו גדלה עוד יותר, כאשר הוא פגש לראשונה את רחל וראה מיד שהיא מתאימה להיות לו 

לאישה. העזרה של ה' בהצלחת דרכו הגיעה מאוד מהר!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם  ה־ׁשָ֞ ה ְוִהּנֵ ֶד֗ ּשָׂ ר ּבַ ֧ה ְבֵא֣ ְרא ְוִהּנֵ ֶדם2 ׃ ב וכשהגיע קרוב לחרן: ַוּיַ֞ ְרָצה ְבֵני־ֶקֽ ֶ֖לְך ַא֥ ב ַרְגָל֑יו1 ַוּיֵ א ַיֲעֹק֖ ֥ ּשָׂ א ַוּיִ
ֹדָל֖ה  ֶבן ּגְ ים ְוָהֶא֥ ֖קּו את ָהֲעָדִר֑ וא ַיׁשְ ר ַהִה֔ ֵא֣ י ִמן־ַהּבְ יָה על ידה ּכִ ים שוכבים ָעֶל֔ ה ֶעְדֵרי־ֹצא֙ן ֹרְבִצ֣ ֤ ֹלׁשָ ׁשְ
֖קּו  ר ְוִהׁשְ ֵא֔ י ַהּבְ ֣ ֶב֙ן ֵמַעל֙ ּפִ ים ְוָגֲל֤לּו )כל הרועים ביחד( ֶאת־ָהֶא֨ ה ָכל־ָהֲעָדִר֗ ּמָ ֣ ר ׃ ג ְוֶנֶאְספּו־ׁשָ ֵאֽ י ַהּבְ ֥ ַעל־ּפִ
ם  ֑ ִין מאיפה ַאּתֶ י ֵמַא֣ ב ַאַח֖ אֶמר ָלֶה֙ם ַיֲעֹק֔ ּה ׃ ד ַוּיֹ֤ ר ִלְמֹקָמֽ ֵא֖ י ַהּבְ ֥ יבּו ֶאת־ָהֶאֶ֛בן ַעל־ּפִ ֧ אן ְוֵהׁשִ ֶאת־ַהּצֹ֑
ָלֶה֖ם  אֶמר  ַוּיֹ֥ ׃ ו  ְענּו  ָיָדֽ ַוּיֹאְמ֖רּו  ן־ָנ֑חֹור  ּבֶ ן  ֶאת־ָלָב֣ ם  ֖ ַהְיַדְעּתֶ ם  ָלֶה֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ ׃ ה  ֲאָנְֽחנּו  ן  ֵמָחָר֖ אְמ֔רּו  ַוּיֹ֣
ֹום  ן עֹו֙ד ַהּי֣ אֶמר ֵה֥ אן ׃  ז ַוּיֹ֗ ָא֖ה3 בדרכה לכאן עכשיו ִעם־ַהּצֹֽ ֹו ּבָ ּת֔ ל ּבִ ֙ה ָרֵח֣ ֔לֹום ְוִהּנֵ ֣לֹום ֑לֹו ַוּיֹאְמ֣רּו ׁשָ ֲהׁשָ
אן ּוְל֥כּו ְרֽעּו )למה אתם מבזבזים את  ֥קּו ַהּצֹ֖ ְקֶנ֑ה ַהׁשְ ף ַהּמִ ֔דֹול היום עוד נגמר לֹא־ֵע֖ת לא הגיע עדיין זמן ֵהָאֵס֣ ּגָ
ינּו  ִק֖ ר ְוִהׁשְ ֵא֑ י ַהּבְ ֣ ֶבן ֵמַע֖ל ּפִ ֲללּו֙ ֶאת־ָהֶא֔ ים ְוָגֽ ֲעָדִר֔ ל־ָה֣ ְספּו֙ ּכָ ר ֵיָאֽ ֤ ד ֲאׁשֶ א נּוַכל֒ ַע֣ הזמן?( ׃ ח ַוּיֹאְמרּו֮ לֹ֣

֩ר  ֲאׁשֶ י ּכַ וא ׃ י ַוְיִה֡ י ֹרָע֖ה ִהֽ ֥ יָה ּכִ ר ְלָאִב֔ ֣ ָאה4 הגיעה ִעם־ַהּצֹא֙ן ֲאׁשֶ ֗ ל׀ ּבָ ם ְוָרֵח֣ ֑ ֣ר ִעּמָ ּנּו ְמַדּבֵ אן ׃ ט עֹוֶד֖ ַהּצֹֽ
ֶב֙ן )לבדו5(  ֶגל ֶאת־ָהֶא֨ ֤ ב ַוּיָ ׁ֣ש ַיֲעֹק֗ ּגַ ֹו ַוּיִ י ִאּמ֑ ן ֲאִח֣ אן ָלָב֖ ֹו ְוֶאת־ֹצ֥ י ִאּמ֔ ת־ָלָב֙ן ֲאִח֣ ל ּבַ ב ֶאת־ָרֵח֗ ה ַיֲעֹק֜ ָרָא֨
)היא בת-דוד שלו  ל  ְלָרֵח֑ ב  ַיֲעֹק֖ ק  ֥ ַ ּשׁ ַוּיִ ׃ יא  ֹו  ִאּמֽ י  ֲאִח֥ ן  ָלָב֖ אן  והשקה בעצמו ֶאת־ֹצ֥ ְק  ׁשְ ַוּיַ֕ ר  ֵא֔ ַהּבְ י  ֣ ּפִ ֵמַעל֙ 
י  יָה֙ ֔הּוא ְוִכ֥ י7 ָאִב֨ י ֲאִח֤ ֣ ל ּכִ ב ְלָרֵח֗ ד ַיֲעֹק֜ ּגֵ֨ ַוּיַ ְֽבּךְ בכי של שמחה6׃ יב  ַוּיֵ א ֶאת־ֹק֖לֹו  ֥ ּשָׂ ַוּיִ ומיועדת להיות אשתו( 

יָה ׃ ֥ד ְלָאִבֽ ּגֵ ָרץ ַוּתַ ֖ ה ֑הּוא ַוּתָ ֶבן־ִרְבָק֖

ג. מנגינת הכתוב

תוך כדי לימוד הפסוקים, אנו לומדים על:  1. מוסר העבודה של יעקב, כאשר הוא מתקשה להסכים עם מצב שרועים 'מתבטלים' 
מעבודתם באמצע היום, והוא מנסה להבין את פשר העניין.   2. מידת החריצות של יעקב, כאשר הוא רואה את רחל באה עם 

הצאן והוא ניגש לבדו לגלול את האבן ומשקה בעצמו את צאן לבן.  

1 הרים רגליו והלך בשמחה, יותר רגוע ושמח, אחרי שה’ נגלה אליו בחלום והבטיח לשמרו - על פי רש"י.
2 הלך לחרן דרך ארץ בני קדם, או שחרן כלולה בשטח של ארץ בני קדם )עיינו ב’דעת מקרא’(.

3 הטעם באות א’. זהו לשון הווה - רחל באה עכשיו, היא בדרכה לכאן עכשיו.
4 הטעם באות ב’. זהו לשון עבר - רחל כבר באה, היא כבר הגיעה.

5 רש"י: “ויגש יעקב ויגל - כמי שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכוחו גדול!"
6 רד"ק. 

7 אחיין של אביה )גם אברהם כינה את לוט ‘אח’, בעוד שהוא היה אחיינו, וכן אמר על שרה שהיא ‘אחותו’  בעוד שהיא הייתה 
אחייניתו(.
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קֹות-  ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ
ִמְצאּו ֶאת 
ָקה  ְדּבֵ ַהּמַ

ְתִאיָמה  ַהּמַ
יקּו אֹוָתּה  ְוַהְדּבִ
ֵאר". י ַהּבְ "ַעל ּפִ

ֵאר ּופוֵֹגׁש ֶאת ָרֵחל יַע ַלבְּ ַיֲעקֹב ַמגִּ
סּוִקים א-יב ֶרק כט פְּ  פֶּ

יחידה 40

סּוק א(  ֶ֖לְך..." )ּפָ ב ַרְגָל֑יו ַוּיֵ א ַיֲעֹק֖ ֥ ּשָׂ "ַוּיִ

יָה  ים ָעֶל֔ ה ֶעְדֵרי־ֹצא֙ן ֹרְבִצ֣ ֤ ֹלׁשָ ם ׁשְ ה־ׁשָ֞ ה ְוִהּנֵ ֶד֗ ּשָׂ ר ּבַ ֧ה ְבֵא֣ ְרא ְוִהּנֵ "ַוּיַ֞
סּוק ב( ר:" )ּפָ ֵאֽ י ַהּבְ ֥ ֹדָל֖ה ַעל־ּפִ ֶבן ּגְ ים ְוָהֶא֥ ֖קּו ָהֲעָדִר֑ וא ַיׁשְ ר ַהִה֔ ֵא֣ י ִמן־ַהּבְ  ּכִ

ק. ֵמַח ְוֵכיַצד הֹוֵלְך ָאָדם ָעצּוב ַוֲחַסר ֵחׁשֶ יַצד הֹוֵלְך ָאָדם ׂשָ ימּו ּכֵ ִעילּות: ַהְדּגִ ּפְ

ֲהִליָכתֹו?  ֵמַח ּבַ א.   ַהִאם ַיֲעקֹב ָהָיה ׂשָ

ְך?  יׁש ּכָ ַרם ְלַיֲעקֹב  ְלַהְרּגִ ב.   ָמה ּגָ

ל. ַמְעּגָ יפּו אֹוָתּה ּבְ ֵאר? ַהּקִ ֶכם ַעל ַהּבְ ְפֵניֶכם ָהְיָתה ְלַדְעּתְ ּלִ ין ָהֲאָבִנים ׁשֶ  ג.    ֵאיזֹו ִמּבֵ

ַקּלּות(. ִלּבֹו ָעְזָרה לֹו ָלֶלֶכת ְבּ ְבּ ְמָחה ׁשֶ ִ ה ַקל ָלֶלֶכת )ַהׂשּ א ִלּבֹו ֶאת ַרְגָליו ְוַנֲעׂשָ ִמיָרה - ָנׂשָ ׁשְ ֻהְבַטח ּבִ ׂשֹוָרה טֹוָבה, ׁשֶ ר ּבְ ּשֵׂ ְתּבַ ּנִ ֶ ָרִׁש"י: ִמּשׁ

סּוק ד(  "ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב..." )ּפָ

אן ָלָב֖ן... ל... ְוֶאת־ֹצ֥ ב ֶאת־ָרֵח֗ ה ַיֲעֹק֜ ֩ר ָרָא֨ ֲאׁשֶ י ּכַ סּוק י:  "ַוְיִה֡ ּפָ

ֹו׃" י ִאּמֽ ן ֲאִח֥ אן ָלָב֖ ְק ֶאת־ֹצ֥ ׁשְ ר ַוּיַ֕ ֵא֔ י ַהּבְ ֣ ֶב֙ן ֵמַעל֙ ּפִ ֶגל ֶאת־ָהֶא֨ ֤ ַוּיָ

ם?"  :  "ַאַחי! ֵמַאִין ַאּתֶ
 :  "ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו."

ן ָנחֹור?" ם ֶאת ָלָבן ּבֶ  :  "ַהְיַדְעּתֶ
 :  "ָיָדְענּו."

לֹום לֹו?"  :  "ֲהׁשָ
ה ִעם ַהּצֹאן." ָא֖ ּתֹו ּבָ ה ָרֵחל ּבִ לֹום, ְוִהּנֵ  :  "ׁשָ

קּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו." ְקֶנה ַהׁשְ דֹול לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ  :  "ֵהן עֹוד ַהּיֹום ּגָ
י   ל ָהֲעָדִרים ְוָגְללּו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ּפִ ר ֵיָאְספּו ּכָ  :  "לֹא נּוַכל ַעד ֲאׁשֶ

ִקינּו ַהּצֹאן." ֵאר ְוִהׁשְ                                 ַהּבְ

יַח )ַיֲעקֹב אֹו ָהרֹוִעים(: ּדּו-ׂשִ ִלימּו ֶאת ֶזהּות ַהּדֹוְבִרים ּבַ ד.   ַהׁשְ

ְראֹותֹו ֶאת ָרֵחל ְוֶאת ַהּצֹאן? ה ַיֲעקֹב ּבִ ָעׂשָ ָבִרים ׁשֶ ֵני ַהּדְ ה.   ָמה ֵהם ׁשְ

 .2        .1   

                  

סּוק כ(. ֶרק כד ּפָ ל   )ּפֶ יָה ׁשֶ יִרים ָלנּו ֶאת ַמֲעׂשֶ ל ַיֲעקֹב ַמְזּכִ יו ׁשֶ  ו.   ַמֲעׂשָ

ָהרֹוִעים

ַיֲעֹקב

יגּו ֶאת ָהרֹוִעים. ה ַיּצִ לֹוׁשָ ָבָריו, ּוׁשְ יג ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ּדְ ְלִמיִדים. ֶאָחד ַיּצִ ָעה ּתַ ֲחרּו ַאְרּבָ ִעילּות: ּבַ ּפְ

ל ָהרֹוִעים ִהְפִריַע ְלַיֲעקֹב? ִהְתַנֲהגּוָתם ׁשֶ ה: ָמה ּבְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

הפעילות המוצעת ומשימות א'-ב' עוסקות בהרגשתו של יעקב בהמשך דרכו לחרן, על פי דברי רש"י המובאים ••
בחוברת.

 מטרות הפעילות:••
 1. להבליט את מידת הביטחון בה' של יעקב, שהבשורה הטובה תתקיים.

 2. לפתח אצל התלמידים את המודעות להרגשות של עצמם.
 3. מתוך הדברים האלה, אפשר לפתח את נושא העידוד בכלל: כיצד עידוד לחבר עצוב יכול להשפיע לטובה. 

הציור ומשימה ג' נועדו להמחיש את מה שיעקב ראה בהגיעו לבאר ולשתף את התלמידים בעניין. כל זה כרקע ••
לפעילויות שבצד שמאל.

משימה ד' עוסקת בדו-שיח בין יעקב לבין הרועים.••

משימה ה' עוסקת בעזרה הרבה שהושיט יעקב לרחל בהשקיית הצאן. ••

משימה ו' נועדה להשוות את מעשהו של יעקב למעשה החסד של רבקה אמו שהשקתה את הגמלים.••

הרחבות והמחשות נוספות:

 ניתן לבקש מהתלמידים להכין ולהמחיז הצגה על הגעתו של יעקב לבאר שליד חרן.••
 נושאים שאפשר להבליט בהצגה:

 - יעקב לא מכיר את המקום ואת האנשים, והוא מגשש ומבקש עזרה להגיע לבני משפחתו.
 - הפתעתו של יעקב כאשר מתברר שהם מכירים את לבן.

 - טענתו של יעקב על מוסר העבודה של הרועים.
 - תגובת הרועים.

- התרגשותו של יעקב כאשר רחל הגיעה, והעזרה הרבה שהוא הושיט לה בהשקיית הצאן. 
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41. יעקב מתחתן עם לאה ועם רחל
 פרק כ"ט פסוקים י"ג-ל'

א. הקדמה 

לבן ששמע מרחל על בואו של יעקב, יצא לקראתו והזמין אותו אל ביתו. במשך חודש ימים, יעקב ישב בבית לבן ורעה את 
צאנו. אחרי חודש ימים, שאל לבן את יעקב מה הוא רוצה תמורת המשך העבודה אצלו. יעקב הציע לעבוד שבע שנים תמורת 
נישואין עם רחל. לבן אמנם הסכים לכך, אולם ברגע האמת, כעבור שבע שנים, הוא נתן ליעקב את לאה במקום את רחל, 
בטענה שמנהג המקום אינו מאפשר להשיא את הצעירה לפני הבכירה. )גם אם הייתה מידה של אמת בטענתו - למה הוא לא 
אמר זאת מראש?!( אחרי מעשה רמאות זה, הציע לבן ליעקב לשאת גם את רחל, בתנאי שהוא יתחייב שאחרי הנישואין עם 

רחל, הוא יעבוד אצלו עוד שבע שנים! 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ק־ ֶ ק־לֹו֙ ַוְיַנּשׁ ָרץ ִלְקָראתֹו֙ ַוְיַחּבֶ ֤ ן־ֲאֹח֗תֹו ַוּיָ ב ּבֶ ַמע׀ את דבר השמועה על בוא ַיֲעֹק֣ ֣ ן ֶאת־ׁשֵ ַע ָלָב֜ ֹמ֨ יג ַוְיִה֩י ִכׁשְ
ה שאביו ואמו שלחוהו אל אנשי משפחתו1 ׃ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר֖ ל־ַהּדְ ת ּכָ ן ֵא֥ ר יעקב ְלָלָב֔ ֣ י֑תֹו ַוְיַסּפֵ הּו ֶאל־ּבֵ  ֔לֹו ַוְיִביֵא֖

עבד  זה  ובחודש  ים  ָיִמֽ ֶדׁש  ֹח֥ ֹו  ִעּמ֖ ב  ׁ֥שֶ ַוּיֵ ממשפחתי  חלק  אתה  ה  ּתָ ָא֑ י  ִר֖ ּוְבׂשָ י  ַעְצִמ֥ ְך  ַא֛ ן  ָלָב֔ לֹו֙  אֶמר  ַוּיֹ֤ יד 
֑ם )?!(  ִני ִחּנָ ֖ ַוֲעַבְדּתַ ה  ּתָ י ַא֔ ב ֲהִכי האם בגלל ש- ָאִח֣ אֶמר ָלָב֙ן ְלַיֲעֹק֔ ַוּיֹ֤ ׃ טו כעבור חודש:  אצלו ורעה את צאנו2

ם  ֥ ְוׁשֵ ה  ֵלָא֔ ֹדָל֙ה  ַהּגְ ם  ֤ ׁשֵ ָב֑נֹות  י  ֣ ּתֵ ׁשְ ן  ּוְלָלָב֖ ׃ טז  מה אתה רוצה תמורת עבודתך  ָך  ֽ ְרּתֶ ּכֻ ׂשְ י ַמה־ּמַ ֖ ּלִ יָדה  ֥ ַהּגִ
ב ֶאת־ ב ַיֲעֹק֖ ֱאַה֥ ה ׃ יח ַוּיֶ ת ַמְרֶאֽ ַאר ִויַפ֥ ה ְיַפת־ּתֹ֖ ְיָת֔ ֹות יפות3 ְוָרֵחל֙ ָהֽ ה ַרּכ֑ ל ׃ יז ְוֵעיֵנ֥י ֵלָא֖ ֖ה ָרֵחֽ ַטּנָ ַהּקְ

ְך טוב לי לתת  ּה ָל֔ י ֹאָת֣ ֣ ּתִ ן טֹוב ּתִ אֶמר ָלָב֗ ֽה ׃ יט ַוּיֹ֣ ַטּנָ ָך֖ ַהּקְ ּתְ ל ּבִ ָרֵח֥ ים ּבְ ִנ֔ ַבע ׁשָ ֣ ֱעָבְדָך֙ ׁשֶ אֶמר ֶאֽ ל ַוּיֹ֗ ָרֵח֑
ַבע  ֣ ל ׁשֶ ָרֵח֖ ב ּבְ ד ַיֲעֹק֛ ֲעֹב֧ י ׃ כ ַוּיַ ִדֽ ָב֖ה ִעּמָ ר מאשר שאתן אותה לאיש אחר ׁשְ יׁש ַאֵח֑ ּה ְלִא֣ י ֹאָת֖ ֥ ּתִ אותה לך ִמּתִ

ה  ב ֶאל־ָלָב֙ן ָהָב֣ אֶמר ַיֲעֹק֤ ּה ׃ כא כעבור שבע השנים: ַוּיֹ֨ ַאֲהָב֖תֹו ֹאָתֽ ים ּבְ ים ֲאָחִד֔ ָיִמ֣ ְה֤יּו ְבֵעיָני֙ו ּכְ ִנ֑ים ַוּיִ ׁשָ
׃  אתחתן איתה  ֵאֶלֽיָה  ְוָא֖בֹוָאה  נשלמו ימי העבודה שהתחייבתי לעבוד בעבורה  י  ָיָמ֑ י ָמְל֖אּו  ֥ ּכִ י  ּתִ֔  תן לי ֶאת־ִאׁשְ

ּה  ֵב֥א ֹאָת֖ ֹו ַוּיָ ה ִבּת֔ ֙ח ֶאת־ֵלָא֣ ּקַ ֶרב ַוּיִ י ָבֶע֔ ה ׃ כג ַוְיִה֣ ֽ ּתֶ ַ֥עׂש ִמׁשְ ֖קֹום ַוּיַ י ַהּמָ ֥ ל־ַאְנׁשֵ ן ֶאת־ּכָ ף ָלָב֛ ֱאֹס֥ כב ַוּיֶ
וא  ה־ִה֖ ֶקר ְוִהּנֵ י ַבּבֹ֔ ה ׃ כה ַוְיִה֣ ְפָחֽ ֹו ׁשִ ה ִבּת֖ ְפָח֑תֹו ְלֵלָא֥ ֖ה ׁשִ ּה ֶאת־ִזְלּפָ ן ָלָב֙ן ָל֔ ֤ ּתֵ א ֵאֶלֽיָה ׃ כד ַוּיִ ֹב֖ ֵאָל֑יו ַוּיָ
ן  אֶמר ָלָב֔ ִני ׃ כו ַוּיֹ֣ יָתֽ ה ִרּמִ ְך ְוָלּ֖מָ י ִעּמָ֔ ְדּתִ א ְבָרֵחל֙ ָעַב֣ י ֲהלֹ֤ יָת ּלִ֔ ֣ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעׂשִ אֶמר ֶאל־ָלָב֗ ה4 ַוּיֹ֣ ֵלָא֑
את השלם את  ַע ֹז֑ ֻב֣ ֖א ׁשְ ה ׃ כז ַמּלֵ ִכיָרֽ ה לנישואין ִלְפֵנ֥י ַהּבְ ִעיָר֖ ת ַהּצְ נּו ָלֵת֥ ְמקֹוֵמ֑ ן לא נוהגים כך ּבִ ה ֵכ֖ ֥ לֹא־ֵיָעׂשֶ
ד  ֲעֹב֣ ר ּתַ ֣ ֲעֹבָד֙ה ֲאׁשֶ את את רחל ּבַ ם־ֶאת־ֹז֗ ה ְלָך֜ בסוף השבוע הזה ּגַ ָנ֨ שבעת ימי המשתה על נישואיך עם לאה ְוִנּתְ

את סיים את שבעת ימי  ַע ֹז֑ ֻב֣ ֖א ׁשְ ן ַוְיַמּלֵ ַ֤עׂש ַיֲעֹק֙ב ּכֵ֔ ִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות ׃ כח ַוּיַ ַבע־ׁשָ ֽ י אחרי החתונה ֖עֹוד ׁשֶ ִד֔ ִעּמָ
ה ׃  ְפָחֽ ְפָח֑תֹו ָלּ֖ה ְלׁשִ ְלָה֖ה ׁשִ ֹו ֶאת־ּבִ ּת֔ ל ּבִ ן ָלָב֙ן ְלָרֵח֣ ֤ ּתֵ ה ׃ כט ַוּיִ ֽ ָ ֹו ֥לֹו ְלִאּשׁ ּת֖ ל ּבִ ן־֛לֹו ֶאת־ָרֵח֥ ּתֶ  המשתה ַוּיִ

ד  ֲעֹב֣ ה אהב גם את רחל וגם את לאה, אך את רחל אהב יותר5 ַוּיַ ָא֑ ל ִמּלֵ ֽם־ֶאת־ָרֵח֖ ב ּגַ ֱאַה֥ ל ַוּיֶ ֣ם ֶאל־ָרֵח֔ ֹב֙א ּגַ ל ַוּיָ
ִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות6 ׃ ַבע־ׁשָ ֽ ֹו אחרי שהתחתן עם רחל ֖עֹוד ׁשֶ ִעּמ֔

1 רשב"ם.
2 רש"י לפסוק י"ד, ספורנו, וכן הפירוש הראשון ברמב"ן לפסוק ט"ו.

3 על פי: אונקלוס, רס"ג, רשב"ם. )אפשר להוסיף ולהסביר שיופי עיניים מעיד על יופי פנימי, על אישיות טובה ויפה.(
4 אבל בלילה, יעקב לא ידע שהיא לאה! רש"י: “...לפי שמסר יעקב סימנים לרחל, וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה, אמרה: 

עכשיו תיכלם אחותי! עמדה ומסרה לה אותן סימנים".
5 ויאהב גם את רחל מלאה - יעקב אוהב גם את רחל וגם את לאה, אך את רחל אוהב יותר )- מ’ היתרון(.

6 למרות רמאותו של לבן, יעקב בכל זאת עובד אצלו עוד שבע שנים במסירות רבה! רש"י: “... מה ראשונות באמונה אף 
האחרונות באמונה, ואף על פי שברמאות בא עליו".
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ג. מנגינת הכתוב

למרות רמאותו של לבן, יעקב עובד אצלו במסירות רבה ואינו מחפש תירוצים לזלזל או להתבטל מעבודתו. 

ואף רחל, למרות מעשה הרמאות שעשה אביה, נתנה את הסימנים ללאה אחותה )עיינו בהערה 4( כדי שלא תתבייש!

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

המשימות בצד ימין עוסקות בנישואי יעקב ולאה, ואילו המשימות בצד שמאל עוסקות בנישואי יעקב ורחל.••

ציטוטי הפסוקים המשולבים וכן משימת הסיכום, נועדו לסדר בצורה מוחשית את סדר הזמנים וההתרחשויות.••

 משימות ג'-ד' עוסקות בדו-שיח שבין יעקב ללבן, אחרי שהתבררה ליעקב רמאותו של לבן:••
 במשימה ג' מתבקשים התלמידים לנסח בלשונם את טענתו של יעקב.

במשימה ד' מתבקשים התלמידים להציע תשובה שיכול יעקב להשיב ללבן )יש כאן מקום לחשיבה 
וליצירתיות(.

הרחבות והמחשות נוספות:

רש"י מפרש גם מעשיו של לבן המתוארים בפסוקים י"ג-י"ד, כמעשים הנובעים מבצע כסף ומרצון לנצל את ••
יעקב. 

אפשר לעסוק בביטוי "ברחל בתך הקטנה" שמקורו בפסוק י"ח: "ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה." ••
רש"י: "כל הסימנים הללו למה? לפי שהיה יודע בו שהוא רמאי - אמר לו אעבדך ברחל. ושמא תאמר רחל 

אחרת מן השוק - תלמוד לומר בתך. ושמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל - תלמוד לומר הקטנה. 
ואף על פי כן לא הועיל, שהרי רימהו..."
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ן ִעם ֵלָאה ְוִעם ָרֵחל ַיֲעקֹב ִמְתַחתֵּ
סּוִקים יג-ל ֶרק כט פְּ  פֶּ

יחידה 41

ים׃ ֶדׁש ָיִמֽ ֹו ֹח֥ ב ִעּמ֖ ׁ֥שֶ ה ַוּיֵ ּתָ י ָא֑ ִר֖ י ּוְבׂשָ ְך ַעְצִמ֥ ן ַא֛ אֶמר לֹו֙ ָלָב֔ "ַוּיֹ֤
ָך׃ ֽ ְרּתֶ ּכֻ ׂשְ י ַמה-ּמַ ֖ יָדה ּלִ ֥ ב... ַהּגִ אֶמר ָלָב֙ן ְלַיֲעֹק֔ ַוּיֹ֤

סּוִקים יד-יח( ֽה׃" )ּפְ ַטּנָ ָך֖ ַהּקְ ּתְ ל ּבִ ָרֵח֥ ים ּבְ ִנ֔ ַבע ׁשָ ֣ ֱעָבְדָך֙ ׁשֶ אֶמר ֶאֽ ... ַוּיֹ֗

ה וא ֵלָא֑ ה ִה֖ ֶקר ְוִהּנֵ י ַבּבֹ֔ "ַוְיִה֣
סּוק כה( ִני׃" )ּפָ יָתֽ ה ִרּמִ ְך ְוָלּ֖מָ י ִעּמָ֔ ְדּתִ א ְבָרֵחל֙ ָעַב֣ י ֲהלֹ֤ יָת ּלִ֔ ֣ ן ַמה־ּזֹא֙ת ָעׂשִ אֶמר ֶאל־ָלָב֗ ַוּיֹ֣

סּוק כו( ה׃" )ּפָ ִכיָרֽ ה ִלְפֵנ֥י ַהּבְ ִעיָר֖ ת ַהּצְ נּו ָלֵת֥ ְמקֹוֵמ֑ ן ּבִ ה ֵכ֖ ֥ ן לֹא ֵיָעׂשֶ אֶמר ָלָב֔ "ַוּיֹ֣

ִנ֑ים" ַבע ׁשָ ֣ ל ׁשֶ ָרֵח֖ ב ּבְ ד ַיֲעֹק֛ ֲעֹב֧ "ַוּיַ

ה. ָ ן לֹו ֶאת  ְלִאּשׁ ָבן ִיּתֵ ּלָ ְתמּוָרה ְלָכְך ׁשֶ ִנים ּבִ יַע ַלֲעבֹד  ׁשָ א.   ַיֲעקֹב ִהּצִ

ֱאֶמת ָנַתן לֹו ֶאת  ! ָבן נֹוֵתן לֹו ֶאת  , ֲאָבל ָלָבן ּבֶ ּלָ ב ׁשֶ ה ַיֲעקֹב ָחׁשַ ֲחֻתּנָ ב.   ּבַ

ַאל ַיֲעקֹב ֶאת ָלָבן?  ְלׁשֹוְנֶכם: ָמה ׁשָ ְתבּו ּבִ ג.   ּכִ

ד.  ָמה ֲהִייֶתם עֹוִנים ְלָלָבן? 

ה: ֶהָחָתן:  ּלָ ַהּכַ

ְפָחה:  ִ ַהּשׁ

את ם-ֶאת-ֹז֗ ה ְלָך֜ ּגַ ָנ֨ את ְוִנּתְ ַע ֹז֑ ֻב֣ ֖א ׁשְ "ַמּלֵ
סּוק כז( ִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות׃" )ּפָ ַבע-ׁשָ ֽ י ֖עֹוד ׁשֶ ִד֔ ד ִעּמָ ֲעֹב֣ ר ּתַ ֣ ֲעֹבָד֙ה ֲאׁשֶ  ּבַ

את..." ַע ֹז֑ ֻב֣ ֖א ׁשְ ן ַוְיַמּלֵ ַ֤עׂש ַיֲעֹק֙ב ּכֵ֔ ...ַוּיַ

ִנ֥ים ֲאֵחֽרֹות׃" ַבע ׁשָ ֽ ֹו ֖עֹוד ׁשֶ ד ִעּמ֔ ֲעֹב֣ "ַוּיַ

ה, ּתֶ ׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ִלים ֶאת ׁשִ יַע ְלַיֲעקֹב ְלַהׁשְ ה.  ָלָבן ִהּצִ

ִנים נֹוָספֹות!  ל  ׁשָ מּוַרת ֲעבֹוָדה ׁשֶ ם ִעם  , ּתְ ן ּגַ   ְוָאז ְלִהְתַחּתֵ

ה ָנַתן ָלָבן ְלַיֲעקֹב ֶאת  . ּתֶ ׁשְ ל ְיֵמי ַהּמִ בּוַע ׁשֶ ָ ו.   ַאֲחֵרי ַהּשׁ

ה ְזַמן ָעַבד ַיֲעקֹב. ּמָ ים ּכַ ְרׁשִ ּתַ ִלימּו ּבַ ז.   ַהׁשְ

ה: ֶהָחָתן:  ּלָ ַהּכַ

ְפָחה:  ִ ַהּשׁ

ִסּכּום

בּוַעחֶֹדׁש ׁשָ

ַיֲעקֹב
יַע ַמּגִ
ְלֵבית
 ָלָבן

ַיֲעקֹב 
ׁש  ְמַבּקֵ

ן  ְלִהְתַחּתֵ
ִעם  ָרֵחל

ַיֲעקֹב 
ן  ִמְתַחּתֵ

ִעם 
ֵלָאה

ַיֲעקֹב 
ן  ִמְתַחּתֵ

ִעם 
ָרֵחל

ַיֲעקֹב עֹוֵבדַיֲעקֹב עֹוֵבד
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42. לידתם של ראובן, שמעון, לוי ויהודה
 פרק כ"ט פסוקים ל"א-ל"ה

א. הקדמה 

מיד בתום שבוע המשתה של לאה, נשא יעקב גם את רחל. לאה ידעה שיעקב רצה מלכתחילה את רחל, והיא חשה שהוא 

אוהב את רחל יותר ממנה, ולכן אף על פי שיעקב נשא אותה ראשונה ואהב גם אותה, לאה עדיין הרגישה שנואה ביחס לרחל1. 

כאשר ראה ה' שלאה מרגישה שנואה - חמל עליה, ובירך אותה בילדים, בעוד שרחל הייתה עדיין עקרה. )אפשר להיזכר עם 

התלמידים בשרה וברבקה שהיו אף הן עקרות במשך שנים רבות.(

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ח ֶאת־ ֖ ְפּתַ ה שלאה מרגישה שנואה ביחס לאהבתו הגדולה של יעקב לרחל ַוּיִ ה ֵלָא֔ נּוָא֣ י־ׂשְ ֽ ְרא י-ה-ו-֙ה ּכִ ֤ לא ַוּיַ
י  ֣ ּכִ ן  ְראּוֵב֑ ֖מֹו  ׁשְ א  ְקָר֥ ַוּתִ ן  ֔ ּבֵ ֶלד  ֣ ַוּתֵ ֵלָא֙ה  ַהר  ֤ ַוּתַ ׃ לב  ללדת  יכולה  לא  ה  ֲעָקָרֽ ל  ְוָרֵח֖ ללדת  שתוכל  ּה  ַרְחָמ֑
ַהר  ֣ ׃ לג ַוּתַ י בעלי, בזכות הבן שילדתי  ֽ ִני ִאיׁשִ ה ועכשיו ֶיֱאָהַב֥ ֖ י ַעּתָ ֥ י בצערי ּכִ ָעְנִי֔ ה י-ה-ו-֙ה ּבְ י־ָרָא֤ ֽ ה ּכִ ְמָר֗ ָאֽ
ְמֽעֹון ׃ ֖מֹו ׁשִ א ׁשְ ְקָר֥ ם־ֶאת־ֶז֑ה ַוּתִ י ּגַ ן־ִל֖ ּתֶ ִכי ַוּיִ ה ָאֹנ֔ נּוָא֣ י־ׂשְ ֽ ע י-ה-ו-֙ה ּכִ ַמ֤ י־ׁשָ ֽ אֶמר ּכִ ֒ן ַוּתֹ֗ ֶלד ּבֵ ֣  עֹו֮ד ַוּתֵ
י ֖לֹו  ְדּתִ י־ָיַל֥ ֽ י יתלווה בעלי אליי ויהיה אתי יותר2 ּכִ ֙י ֵאַל֔ ֶו֤ה ִאיׁשִ ַע֙ם ִיּלָ ה ַהּפַ֨ ֤ אֶמר ַעּתָ ֒ן ַוּתֹ֗ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר עֹו֮ד ַוּתֵ ֣ לד ַוּתַ
ה ֶאת־ ַע֙ם אֹוֶד֣ אֶמ֙ר ַהּפַ֨ ן ַוּתֹ֨ ֗ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ֜עֹוד ַוּתֵ י ׃ לה ַוּתַ֨ ֖מֹו יעקב קרא שמו3 ֵלִוֽ א־ׁשְ ן ָקָרֽ ֥ ה ָבִנ֑ים ַעל־ּכֵ ֣ ֹלׁשָ  ׁשְ

ֶדת הפסיקה ללדת ׃ ֽ ד ִמּלֶ ֲעֹמ֖ ה ַוּֽתַ ֖מֹו ְיהּוָד֑ ה ׁשְ ֛ן ָקְרָא֥ י-ה-֔ו-ה על שזכיתי לארבעה בנים ַעל־ּכֵ

ג. מנגינת הכתוב

על אף הצער שלאה חשה, היא מודה לה' על כל דבר טוב שקורה לה, ומבטאת את הודאתה לה' בשמות של ילדיה. 

 

 1 רד"ק: “לא היה יעקב שונא אותה אבל היה אוהב אותה, אלא לפי שהיה אוהב את רחל יותר קרא ללאה שנואה..." 
וכן בפירוש השני של הרמב"ן לפסוק ל’. 

2 מתוך חיבתו אליי שילדתי לו שלושה בנים. ו’חזקוני’ מפרש: “עד עכשיו הייתי מנהלת שני בני בשתי ידי, ועכשיו שנולד לו 
בן שלישי יצטרך אישי לסייע לי לנהלם." 

 3 נאמר “קרא שמו", ולא “קראה שמו" כמו בבנים האחרים. ומסביר רד"ק: “... יעקב קרא, כמאמר לאה, כי שמח בהיוולדו..."
    וממשיך הרד"ק ואומר: “ואפשר גם כן, שראה בנבואה, כי בניו )של לוי( יהיו עבדי ה’ ומורי התורה, ויהיו נלווים אל ה’, וה’ 

יהיה נחלתם".
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

במשימה א' מתבקשים התלמידים להשלים את המילים החסרות. המשימה עוסקת בתחושה הקשה של לאה ••
ובחמלת ה' עליה.

 משימות ב'-ג' עוסקות במשמעות השמות שנתנה לאה לארבעת בניה הראשונים.••

79 78

ְמעוֹן, ֵלִוי ִויהּוָדה ל ְראּוֵבן, שִׁ ֵלָדָתם שֶׁ
סּוִקים לא-לה ֶרק כט פְּ  פֶּ

יחידה 42

סּוק לא( ה׃" )ּפָ ל ֲעָקָרֽ ּה ְוָרֵח֖ ח ֶאת־ַרְחָמ֑ ֖ ְפּתַ ה ַוּיִ ה ֵלָא֔ נּוָא֣ י־ׂשְ ֽ ְרא ֙ה' ּכִ ֤ "ַוּיַ

סּוק לב( ן..." )ּפָ ֶלד ּבֵ֔ ֣ ַהר ֵלָא֙ה ַוּתֵ ֤ "ַוּתַ

י׃" ֽ ִני ִאיׁשִ ה ֶיֱאָהַב֥ ֖ י ַעּתָ ֥ י ּכִ ָעְנִי֔ ה ֙ה' ּבְ י-ָרָא֤ ֽ  - "ּכִ

ם-ֶאת-ֶז֑ה" י ּגַ ן ִל֖ ּתֶ ִכי ַוּיִ ה ָאֹנ֔ נּוָא֣ י-ׂשְ ֽ ע ֙ה' ּכִ ַמ֤ י-ׁשָ ֽ  - "ּכִ

ה ָבִנ֑ים" ֣ ֹלׁשָ י ֖לֹו ׁשְ ְדּתִ י-ָיַל֥ ֽ י ּכִ ֙י ֵאַל֔ ֶו֤ה ִאיׁשִ ַע֙ם ִיּלָ ה ַהּפַ֨ ֤  - "ַעּתָ

ה ֶאת-֔ה'" ַע֙ם אֹוֶד֣  - "ַהּפַ֨

ֶדת׃" ֽ ד ִמּלֶ ֲעֹמ֖ "ַוּֽתַ

נּוָאה,    ֲעָקָרה(. ים ַהֲחֵסרֹות )ָרֵחל,   ֵלָאה,   ׂשְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א.   ַהׁשְ

ם ֶאת  ְוַגם ֶאת  , ַאְך הּוא ָאַהב ֶאת  יֹוֵתר.     ַיֲעקֹב ָאַהב ּגַ

. ִהיא  יׁש ׁשֶ ַרם ְל   ְלַהְרּגִ ָבר ֶזה ּגָ     ּדָ

ל  ּוָפַתח ֶאת ַרְחָמּה, ְוִאּלּו ָרֵחל ָהְיָתה  .     ה' ָרָאה ֶאת ַצֲעָרּה ׁשֶ

ל ֵלָאה, ְלִפי ֵסֶדר ֵלָדָתם. ֶניָה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַעת ּבָ מֹות ַאְרּבַ ְתבּו ֶאת ׁשְ ב.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ג.    ַסּמְ

ר ד ְוָאשֵׁ ִלי, גָּ ן ְוַנְפתָּ ל דָּ ֵלָדָתם שֶׁ
סּוִקים א-יג ֶרק ל פְּ פֶּ
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ן" ֑ י ּבֵ ן־ִל֖ ּתֶ י ַוּיִ ֹקִל֔ ע ּבְ ַמ֣ ים ְוַג֙ם ׁשָ י ֱא-לִֹק֔ ּנִ ַנ֣  - "ּדָ

֑ד" א ּגָ ֣  - "ּבָ

י" ְלּתִ ם־ָיֹכ֑ י ּגַ י ִעם־ֲאֹחִת֖ ְלּתִ ֛ ים׀ ִנְפּתַ י ֱא-לִֹק֧  - "ַנְפּתּוֵל֨

֑נֹות" ֖רּוִני ּבָ ְ י ִאּשׁ ֥ י ּכִ ִר֕ ָאׁשְ  - "ּבְ

ְלָהה(. מּויֹות )ָרֵחל,   ֵלָאה,   ַיֲעקֹב,   ּבִ מֹות ַהּדְ ִלימּו ֶאת ׁשְ א.   ַהׁשְ

ה  ַצַער  יׁשָ ְכָלל, ִהְרּגִ ִנים ְו  לֹא ָיְלָדה ּבִ ָעה ּבָ ָבר ַאְרּבָ ַאֲחֵרי ׁשֶ  ָיְלָדה ּכְ

ל עֹוד.   ָעָנה ּלֵ ְתּפַ ּיִ ָנה ֵאָליו ׁשֶ ְנָתה ֶאל  ְוִהְתַחּנְ דֹול ְמאֹוד.  ּפָ ּגָ

ֵלד אֹו לֹא.  ְחִליט ִאם ִהיא ּתֵ ּמַ ה, ַרק ה' הּוא ׁשֶ ִפּלָ ם ַאֲחֵרי ַהּתְ ל, ֲאָבל ּגַ ּלֵ הּוא ִמְתּפַ ְל  ׁשֶ

ה. אּוַלי   ָ ְפָחָתּה ָלִאּשׁ ה ִמ  ָלַקַחת ֶאת  ׁשִ ׁשָ ּקְ  ּבִ

. ל  ָלִדים ׁשֶ ּיְ ם ּכַ בּו ּגַ ה ָלֶלֶדת ְיָלִדים, ְוֵהם ֵיָחׁשְ ְזּכֶ ּתִ

ְפַחת ָרֵחל. ְלָהה, ׁשִ ל ּבִ ֶניָה ׁשֶ ֵני ּבָ מֹות ׁשְ ְתבּו ֶאת ׁשְ ב.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ג.    ַסּמְ

ְפַחת ֵלָאה. ה, ׁשִ ל ִזְלּפָ ֶניָה ׁשֶ ֵני ּבָ מֹות ׁשְ ְתבּו ֶאת ׁשְ ד.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ה.   ַסּמְ

סּוק א( ב..." )ּפָ א ָיְֽלָד֙ה ְלַיֲעֹק֔ י לֹ֤ ֣ ל ּכִ ֶרא ָרֵח֗ ֣ "ַוּתֵ

סּוק ט(  ה׃" )ּפָ ֽ ָ ב ְלִאּשׁ ּה ְלַיֲעֹק֖ ן ֹאָת֛ ֥ ּתֵ ּה ַוּתִ ְפָחָת֔ ה ׁשִ ֣ ֙ח ֶאת־ִזְלּפָ ּקַ ה... ַוּתִ ֶרא ֵלָא֔ ֣ "ַוּתֵ

סּוק ד( ה" )ּפָ ֑ ָ ּה ְלִאּשׁ ְפָחָת֖ ה ׁשִ ְלָה֥ ן־֛לֹו ֶאת־ּבִ ּתֶ "ַוּתִ
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43. לידתם של דן, נפתלי, גד ואשר
פרק ל' פסוקים א'-י"ג

א. הקדמה 

בראות רחל את לאה יולדת כבר ארבעה בנים בעוד היא נשארת עקרה, גבר צערה מאוד. היא פנתה אל יעקב מתוך כאב גדול, 

וטענה שאולי הוא לא מתפלל עליה מספיק. יעקב ענה שגם אם מתפללים הרבה, בסופו של דבר מי שמחליט, זה ה'! לא הכול 

תלוי בנו. רחל קיבלה את התוכחה בגבורה, והציעה הצעה מעשית: לתת ליעקב את בלהה שפחתה. אולי היא תלד, ורחל תגדל 

את ילדיה על ברכיה, וייחשבו כאילו הם גם שלה )כמו שעשתה שרה שנתנה את הגר לאברהם(. יעקב הסכים, ובלהה ילדה את 

דן ונפתלי. לאה שעמדה מלדת, חשבה שהיא לא תלד יותר, והחליטה לנהוג כמו רחל, ונתנה אף היא את זלפה שפחתה ליעקב. 

זלפה ילדה את גד ואשר. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים תן לי בנים.  י ָבִנ֔ ֣ ָבה־ּלִ ל־ַיֲעֹק֙ב ָהֽ אֶמר ֶאֽ ּה1 ַוּתֹ֤ ֲאֹחָת֑ ל ּבַ ֥א ָרֵח֖ ַקּנֵ ב ַוּתְ א ָיְֽלָד֙ה ְלַיֲעֹק֔ י לֹ֤ ֣ ל ּכִ ֶרא ָרֵח֗ ֣ א ַוּתֵ
׃ ב יעקב הבין שרחל  ִכי הריני הולכת למות  ה ָאֹנֽ ִין ואם לא יהיו לי בנים ֵמָת֥ התפלל עליי לה' שיהיו לי בנים2 ְוִאם־ַא֖

ִכי האם אני  ַחת ֱא-לִֹהי֙ם ָאֹנ֔ אֶמר ֲהַת֤ ל ַוּיֹ֗ ָרֵח֑ ב ּבְ ף ַיֲעֹק֖ ַחר־ַא֥ ֽ מפנה אליו את האחריות להיותה עקרה, ולכן: ַוּיִ

ֶטן ילדים?! )אני מתפלל הרבה3, אבל בסופו של דבר, ה' הוא זה שקובע אם  ִרי־ָבֽ ְך ּפְ ֖ ר־ָמַנ֥ע ִמּמֵ במקום א-לקים ֲאׁשֶ

ה  י שפחתי ִבְלָה֖ ֛ה ֲאָמִת֥ אֶמר ִהּנֵ יהיו ילדים או לא, לא אני!( ׃ ג רחל קיבלה את תוכחתו של יעקב, והציעה הצעה: ַוּתֹ֕

י  ַגם־ָאֹנִכ֖ ֶנ֥ה  ְוִאּבָ הילדים שהיא תלד  ברכיי את  על  ואגדל  אני אחזיק  י  ְרּכַ֔ ַעל־ּבִ ְוֵתֵל֙ד  ּה  ִאּתָ התחתן  ֵאֶל֑יָה  א  ּבֹ֣
ּה  ְפָחָת֖ ה ׁשִ ְלָה֥ ן־֛לֹו ֶאת־ּבִ ּתֶ ה השמחה בבית4 ׃ ד ַוּתִ ה הילדים שלה ייחשבו כאילו הם גם הילדים שלי, וִתְרּבֶ ּנָ ֽ ִמּמֶ
ים ה' דן אותי  י ֱא-לִֹה֔ ּנִ ַנ֣ אֶמר ָרֵחל֙ ּדָ ן ׃ ו ַוּתֹ֤ ֽ ב ּבֵ ֶלד ְלַיֲעֹק֖ ֥ ה ַוּתֵ ְלָה֔ ַהר ּבִ ֣ ב ׃ ה ַוּתַ א ֵאֶל֖יָה ַיֲעֹקֽ ֹב֥ ה ַוּיָ ֑ ָ ְלִאּשׁ
ְלָה֖ה  ֶלד ּבִ ֕ ַהר ֔עֹוד ַוּתֵ ֣ ן ׃ ז ַוּתַ ֽ ֖מֹו ּדָ ה ׁשְ ֛ן ָקְרָא֥ ן ַעל־ּכֵ ֑ י ּבֵ ן־ִל֖ ּתֶ י וגם שמע את תפילתי5 ַוּיִ ֹקִל֔ ע ּבְ ַמ֣ לזכות ְוַג֙ם ׁשָ

י התפללתי  ְלּתִ ֛ ים׀ תפילות לא-לקים6 ִנְפּתַ י ֱא-לִֹה֧ ל ַנְפּתּוֵל֨ אֶמר ָרֵח֗ ב ׃ ח ַוּתֹ֣ ִנ֖י ְלַיֲעֹקֽ ן ׁשֵ ֥ ל ּבֵ ת ָרֵח֑ ְפַח֣ ׁשִ
ה  ֶרא ֵלָא֔ ֣ י ׃ ט ַוּתֵ ִלֽ ֖מֹו ַנְפּתָ א ׁשְ ְקָר֥ ַוּתִ י ותפילתי התקבלה  ְלּתִ ם־ָיֹכ֑ י שאהיה כמו אחותי עם בנים ּגַ ִעם־ֲאֹחִת֖
ב  ּה ְלַיֲעֹק֖ ן ֹאָת֛ ֥ ּתֵ ּה ַוּתִ ְפָחָת֔ ה ׁשִ ֣ ֙ח ֶאת־ִזְלּפָ ּקַ ֶדת והיא חשבה שהיא לא תוכל ללדת יותר7 ַוּתִ ֑ ה ִמּלֶ י ָעְמָד֖ ֥ ּכִ
֖מֹו  א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ה ֣֯ב֑גד בא מזל טוב8 ַוּתִ אֶמר ֵלָא֖ ן ׃ יא ַוּתֹ֥ ֽ ב ּבֵ ה ְלַיֲעֹק֥ ת ֵלָא֖ ְפַח֥ ֛ה ׁשִ ֶלד ִזְלּפָ ה ׃ י ַוּתֵ֗ ֽ ָ ְלִאּשׁ
֖רּוִני  ְ י ִאּשׁ ֥ י אני מאושרת ּכִ ִר֕ ָאׁשְ ה ּבְ אֶמר ֵלָא֔ ב ׃ יג ַוּתֹ֣ ִנ֖י ְלַיֲעֹקֽ ן ׁשֵ ֥ ה ּבֵ ת ֵלָא֔ ְפַח֣ ֙ה ׁשִ ֶלד ִזְלּפָ ֽד ׃ יב ַוּתֵ֗ ּגָ

ר ׃ ֽ ֖מֹו ָאׁשֵ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ֑נֹות כי הבנות - החברות שלי - מהללות ומשבחות אותי על ריבוי הבנים ַוּתִ ּבָ

1 רש"י: “קנאה במעשיה הטובים. אמרה: אילולי שצדקה ממני לא הייתה זוכה לבנים". )ויש כאן שבח גדול לרחל, שהקנאה 
הובילה אותה לחפש דרכים לשפר את מעשיה, ולא חס ושלום, לשנאה או רצון לפגוע בלאה או בילדיה!(

2 על פי רס"ג, רש"י, אבן עזרא ועוד.
3 “...כי יעקב, אי אפשר שלא נתפלל על אשתו האהובה כי עקרה היא, אלא שלא נתקבלה תפילתו..." - רמב"ן בסוף דבריו 

לפסוק ב’.
4 כשיש ילדים בבית, יש תוספת שמחה בבית, וכשיש שמחה בבית, זה נקרא שהבית ‘בנוי’ )ועיינו רש"י לפרק ט"ז פסוק ב’(.

5 מכאן )ומפסוק ח’ בהמשך( ניתן ללמוד שרחל הרבתה בתפילה.
6 על פי תרגום אונקלוס. ורש"י מוסיף שלשון זו מלמדת על תפילות רבות והפצרות שהפצירה רחל בהתפללה לה’.

7 רד"ק: “חשבה כי לא תוליד עוד ונתנה שפחתה ליעקב להבנות ממנה, ואף על פי שהיו לה בנים, רצתה להרבות בנים, כי כל 
כוונתם היתה להרבות בנים".

8 ‘גד’ = מזל. 

א ָג֑ד ֣ ּבָ
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 ג. מנגינת הכתוב

אנחנו מרבים להתפלל לה' ולבקש את כל צרכינו, וה' שומע את כל התפילות, עם זאת, בסופו של דבר, רק ה' הוא זה 
 שמחליט אם לתת, כמה לתת ולמי לתת.

עלינו לזכור "שאבא גם אומר לפעמים 'לא'..."

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

במשימה א' מתבקשים התלמידים להשלים את השמות החסרים. הפעילות מהווה חזרה על הדו-שיח בין רחל ••
לבין יעקב ועל הצעתה של רחל לתת ליעקב את בלהה לאשה. 

משימות ב'-ה' עוסקות במשמעות שמותיהם של בני בלהה ובני זלפה. זאת הזדמנות נוספת לשים לב, ••
שמי שנתנו את השמות לבנים, הן רחל ולאה ולא בלהה וזלפה. השמות שנתנה רחל מבטאים שמחה על כך 

שתפילותיה התקבלו, והשמות שנתנה לאה מבטאים שמחה ואושר על ריבוי הבנים.

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר לדבר עם התלמידים על האושר הגדול שהיה להוריהם כשהם נולדו, ועל השמחה שהם גורמים להוריהם ••
בכל יום ויום! ילדים זו שמחה!  )צריך כמובן לשים לב אם יש תלמידים מאומצים או יתומים וכדומה, ולחשוב 

פעמיים מה לומר ואיך לומר, אם בכלל...(
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ְמעוֹן, ֵלִוי ִויהּוָדה ל ְראּוֵבן, שִׁ ֵלָדָתם שֶׁ
סּוִקים לא-לה ֶרק כט פְּ  פֶּ

יחידה 42

סּוק לא( ה׃" )ּפָ ל ֲעָקָרֽ ּה ְוָרֵח֖ ח ֶאת־ַרְחָמ֑ ֖ ְפּתַ ה ַוּיִ ה ֵלָא֔ נּוָא֣ י־ׂשְ ֽ ְרא ֙ה' ּכִ ֤ "ַוּיַ

סּוק לב( ן..." )ּפָ ֶלד ּבֵ֔ ֣ ַהר ֵלָא֙ה ַוּתֵ ֤ "ַוּתַ

י׃" ֽ ִני ִאיׁשִ ה ֶיֱאָהַב֥ ֖ י ַעּתָ ֥ י ּכִ ָעְנִי֔ ה ֙ה' ּבְ י-ָרָא֤ ֽ  - "ּכִ

ם-ֶאת-ֶז֑ה" י ּגַ ן ִל֖ ּתֶ ִכי ַוּיִ ה ָאֹנ֔ נּוָא֣ י-ׂשְ ֽ ע ֙ה' ּכִ ַמ֤ י-ׁשָ ֽ  - "ּכִ

ה ָבִנ֑ים" ֣ ֹלׁשָ י ֖לֹו ׁשְ ְדּתִ י-ָיַל֥ ֽ י ּכִ ֙י ֵאַל֔ ֶו֤ה ִאיׁשִ ַע֙ם ִיּלָ ה ַהּפַ֨ ֤  - "ַעּתָ

ה ֶאת-֔ה'" ַע֙ם אֹוֶד֣  - "ַהּפַ֨

ֶדת׃" ֽ ד ִמּלֶ ֲעֹמ֖ "ַוּֽתַ

נּוָאה,    ֲעָקָרה(. ים ַהֲחֵסרֹות )ָרֵחל,   ֵלָאה,   ׂשְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ א.   ַהׁשְ

ם ֶאת  ְוַגם ֶאת  , ַאְך הּוא ָאַהב ֶאת  יֹוֵתר.     ַיֲעקֹב ָאַהב ּגַ

. ִהיא  יׁש ׁשֶ ַרם ְל   ְלַהְרּגִ ָבר ֶזה ּגָ     ּדָ

ל  ּוָפַתח ֶאת ַרְחָמּה, ְוִאּלּו ָרֵחל ָהְיָתה  .     ה' ָרָאה ֶאת ַצֲעָרּה ׁשֶ

ל ֵלָאה, ְלִפי ֵסֶדר ֵלָדָתם. ֶניָה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַעת ּבָ מֹות ַאְרּבַ ְתבּו ֶאת ׁשְ ב.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ג.    ַסּמְ

ר ד ְוָאשֵׁ ִלי, גָּ ן ְוַנְפתָּ ל דָּ ֵלָדָתם שֶׁ
סּוִקים א-יג ֶרק ל פְּ פֶּ
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ן" ֑ י ּבֵ ן־ִל֖ ּתֶ י ַוּיִ ֹקִל֔ ע ּבְ ַמ֣ ים ְוַג֙ם ׁשָ י ֱא-לִֹק֔ ּנִ ַנ֣  - "ּדָ

֑ד" א ּגָ ֣  - "ּבָ

י" ְלּתִ ם־ָיֹכ֑ י ּגַ י ִעם־ֲאֹחִת֖ ְלּתִ ֛ ים׀ ִנְפּתַ י ֱא-לִֹק֧  - "ַנְפּתּוֵל֨

֑נֹות" ֖רּוִני ּבָ ְ י ִאּשׁ ֥ י ּכִ ִר֕ ָאׁשְ  - "ּבְ

ְלָהה(. מּויֹות )ָרֵחל,   ֵלָאה,   ַיֲעקֹב,   ּבִ מֹות ַהּדְ ִלימּו ֶאת ׁשְ א.   ַהׁשְ

ה  ַצַער  יׁשָ ְכָלל, ִהְרּגִ ִנים ְו  לֹא ָיְלָדה ּבִ ָעה ּבָ ָבר ַאְרּבָ ַאֲחֵרי ׁשֶ  ָיְלָדה ּכְ

ל עֹוד.   ָעָנה ּלֵ ְתּפַ ּיִ ָנה ֵאָליו ׁשֶ ְנָתה ֶאל  ְוִהְתַחּנְ דֹול ְמאֹוד.  ּפָ ּגָ

ֵלד אֹו לֹא.  ְחִליט ִאם ִהיא ּתֵ ּמַ ה, ַרק ה' הּוא ׁשֶ ִפּלָ ם ַאֲחֵרי ַהּתְ ל, ֲאָבל ּגַ ּלֵ הּוא ִמְתּפַ ְל  ׁשֶ

ה. אּוַלי   ָ ְפָחָתּה ָלִאּשׁ ה ִמ  ָלַקַחת ֶאת  ׁשִ ׁשָ ּקְ  ּבִ

. ל  ָלִדים ׁשֶ ּיְ ם ּכַ בּו ּגַ ה ָלֶלֶדת ְיָלִדים, ְוֵהם ֵיָחׁשְ ְזּכֶ ּתִ

ְפַחת ָרֵחל. ְלָהה, ׁשִ ל ּבִ ֶניָה ׁשֶ ֵני ּבָ מֹות ׁשְ ְתבּו ֶאת ׁשְ ב.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ג.    ַסּמְ

ְפַחת ֵלָאה. ה, ׁשִ ל ִזְלּפָ ֶניָה ׁשֶ ֵני ּבָ מֹות ׁשְ ְתבּו ֶאת ׁשְ ד.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ה.   ַסּמְ

סּוק א( ב..." )ּפָ א ָיְֽלָד֙ה ְלַיֲעֹק֔ י לֹ֤ ֣ ל ּכִ ֶרא ָרֵח֗ ֣ "ַוּתֵ

סּוק ט(  ה׃" )ּפָ ֽ ָ ב ְלִאּשׁ ּה ְלַיֲעֹק֖ ן ֹאָת֛ ֥ ּתֵ ּה ַוּתִ ְפָחָת֔ ה ׁשִ ֣ ֙ח ֶאת־ִזְלּפָ ּקַ ה... ַוּתִ ֶרא ֵלָא֔ ֣ "ַוּתֵ

סּוק ד( ה" )ּפָ ֑ ָ ּה ְלִאּשׁ ְפָחָת֖ ה ׁשִ ְלָה֥ ן־֛לֹו ֶאת־ּבִ ּתֶ "ַוּתִ
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44. לידתם של יששכר, זבולון, דינה ויוסף
 פרק ל' פסוקים י"ד-כ"ד

א. הקדמה 

כשהיה ראובן בערך בן שבע1, הוא יצא אל השדה ומצא דודאים. דודאים אלה היו כנראה צמח מיוחד2, ולאה שמחה מאוד 
כשהוא הביא לה אותם. היה לה משהו מיוחד! כשרחל ראתה את הדודאים, היא גם כן רצתה ליהנות מהם, והיא ביקשה מלאה 
לתת לה חלק מהם. לאה ענתה בכאב ואמרה: "האם לא די לך שיעקב אתך כמעט כל הזמן? עכשיו גם את הצמח המיוחד שבני 
ּה  באותו לילה, תמורת חלק  הביא רק לי, את רוצה לקבל?!" רחל הבינה לכאבה של לאה אחותה, והציעה שיעקב יהיה ִאּתָ
מהדודאים. לאה הסכימה. בהמשך הפסוקים, אנחנו לומדים על המאמצים שעשו ועל התפילות הרבות שהתפללו גם לאה וגם 

רחל, על מנת לזכות ללדת עוד ילדים. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֹו  ִאּמ֑ ה  ֶאל־ֵלָא֖ ם  ֹאָת֔ ֵב֣א  ַוּיָ ה  ֶד֔ ּשָׂ ּבַ צמח  של  סוג  ֽדּוָדִאי֙ם  א  ְמָצ֤ ַוּיִ ים  ְקִציר־ִחּטִ֗ י  יֵמ֣ ּבִ ן  ְראּוֵב֜ ֶלְך  ַוּיֵ֨ יד 
ַחת  י ְוָלַק֕ ְך ֶאת־ִאיׁשִ֔ ֣ ּה ַהְמַע֙ט ַקְחּתֵ אֶמר ָל֗ ֵנְֽך ׃ טו ַוּתֹ֣ י ּבְ י ִמּדּוָדֵא֖ ִני־ָנ֣א ִל֔ ה ּתְ אֶמר ָרֵחל֙ ֶאל־ֵלָא֔ ַוּתֹ֤
ִנ֑י האם לא די בכך שיעקב נמצא אתך רוב הזמן ולא אתי? עכשיו את רוצה גם לקחת מהדודאים שמצא  י ּבְ ֥ם ֶאת־ּדּוָדֵא֖ ּגַ
ב  ַיֲעֹק֣ א  ֹב֨ ַוּיָ ְבֵנְֽך ׃ טז  י  ַחת במקום, תמורת ּדּוָדֵא֥ ֖ ּתַ ְיָלה  ְך֙ יהיה אתך ַהּלַ֔ ֤ב ִעּמָ ּכַ ִיׁשְ ל ָלֵכ֙ן  אֶמר ָרֵח֗ ַוּתֹ֣ בני?! 

ִנ֑י נתתי לרחל  י ּבְ דּוָדֵא֖ יָך ּבְ ַכְרּתִ֔ ר ׂשְ ֹכ֣ י ׂשָ ֔בֹוא ּכִ י ּתָ אֶמ֙ר ֵאַל֣ ה ִלְקָרא֗תֹו ַוּתֹ֨ א ֵלָא֜ ֵצ֨ ֶעֶר֒ב ַוּתֵ ֶד֮ה ּבָ ִמן־ַהּשָׂ
שהתפללה  ה  ים ֶאל־ֵלָא֑ ע ֱא-לִֹה֖ ַמ֥ ׁשְ ַוּיִ יז  ׃  ֽהּוא  ְיָלה  ֥ ּלַ ּבַ ּה  ֖ ִעּמָ ֥ב  ּכַ ׁשְ ַוּיִ דודאים בתמורה לכך שאתה תהיה עמי 

י  ּתִ ר־ָנַת֥ י על ֲאׁשֶ ָכִר֔ ן ֱא-לִֹהי֙ם ׂשְ ה ָנַת֤ אֶמר ֵלָא֗ י ׃ יח ַוּתֹ֣ ֽ ן ֲחִמיׁשִ ֥ ב ּבֵ ֶלד ְלַיֲעֹק֖ ֥ ַהר ַוּתֵ ֛ שתזכה ללדת עוד3 ַוּתַ

י )ה' ראה כמה אני מתאמצת עבור עוד בנים: 1. התפללתי. 2. נתתי ליעקב את זלפה שפחתי. ֑ י ְלִאיׁשִ ְפָחִת֖  את זלפה ׁשִ

ב׃  ַיֲעֹקֽ י ּלְ ֖ ִ ּשׁ ן־ׁשִ ֶלד ּבֵ ֥ ה ַוּתֵ ַהר עֹו֙ד ֵלָא֔ ֤ שָכֽר4 )מלשון 'יש שכר'(׃ יט ַוּתַ ֖מֹו ִיּשָׂ א ׁשְ ְקָר֥ 3. ויתרתי על הדודאים( ַוּתִ

ִני  ֵל֣ ַע֙ם ִיְזּבְ ים׀ ֹאִת֮י ֵזֶ֣בד טֹו֒ב נתן לי ה' דבר טוב, חלק טוב )שזכיתי לששה בנים!( ַהּפַ֨ ִני ֱא-לִֹה֥ ה ְזָבַד֨ אֶמר ֵלָא֗ כ ַוּתֹ֣
֖מֹו ְזֻבֽלּון׃  א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ה ָבִנ֑ים ַוּתִ ֣ ָ ּשׁ י ֖לֹו ׁשִ ְדּתִ י־ָיַל֥ ֽ י עכשיו בעלי יהיה עמי יותר בביתי )זבול = בית מגורים( ּכִ ִאיׁשִ֔
ים  יָה֙ ֱא-לִֹה֔ ע ֵאֶל֨ ַמ֤ ׁשְ ל ַוּיִ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱא-לִֹה֖ ְזּכֹ֥ יָנֽה5 ׃ כב ַוּיִ ּה ּדִ ָמ֖ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ֑ת ַוּתִ ר ָיְ֣לָדה ּבַ כא ְוַאַח֖
בושתי  את  י  ִתֽ ֶאת־ֶחְרּפָ ים  ֱא-לִֹה֖ ף  ָאַס֥ אֶמר  ַוּתֹ֕ ן  ֑ ּבֵ ֶלד  ֣ ַוּתֵ ַהר  ֖ ַוּתַ כג  ׃  ּה  ֶאת־ַרְחָמֽ ח  ֖ ְפּתַ ַוּיִ אל תפילותיה 

ף י-ה-֛ו-ה  ר ֹיֵס֧ ף ֵלאֹמ֑ ֛מֹו יֹוֵס֖ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֧ )הייתה לי בושה בכך שלא היו לי בנים, וה' לקח ממני בושה זו( ׃ כד ַוּתִ

ר בן נוסף6 ׃ ן ַאֵחֽ ֥ י ּבֵ ִל֖

1 רד"ק. ועל פי ‘דעת מקרא’, היה כבן ארבע או חמש.
 2 יש אומרים, שהיה לדודאים ריח טוב או שהפיקו מהם בושם טוב - רמב"ן ועוד.

   ויש אומרים, שסברו שהייתה בדודאים רפואה או סגולה להיריון - ספורנו, אור החיים ועוד.   
3 רש"י: “שהייתה מתאווה ומחזרת להרבות שבטים".

ָכר"(. 4 האות ‘ש’ השנייה איננה מנוקדת - היא ש’ שותקת, ואין מבטאים אותה בקריאה )כאילו כתוב: “ִיׂשָּ
5 רש"י: “פירשו רבותינו, שדנה לאה דין בעצמה: אם זה זכר, לא תהא רחל אחותי )אפילו( כאחת השפחות )כי יהיה לה, לכל 

היותר, בן אחד, שזה פחות ממה שהיה לבלהה וזלפה, שהרי ידעה בנבואה שיהיו ליעקב שנים עשר בנים(, והתפללה עליו 
ונהפך לנקבה".

6 רש"י: “יודעת הייתה בנבואה, שאין יעקב עתיד להעמיד אלא שנים עשר שבטים, )ולכן( אמרה: יהי רצון שאותו שהוא עתיד 
להעמיד יהא ממני, לכן לא נתפללה אלא על בן אחר )ולא על בנים רבים(".
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יָנה ְויוֵֹסף שָכר, ְזבּולּון, דִּ ל ִישָּׂ ֵלָדָתם שֶׁ
סּוִקים יד-כד ֶרק ל פְּ  פֶּ
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סּוק יז( ֶלד..." )ּפָ ֥ ַהר ַוּתֵ ֛ ה ַוּתַ ים ֶאל־ֵלָא֑ ע ֱא-לִֹק֖ ַמ֥ ׁשְ "ַוּיִ

ּה׃ ח ֶאת־ַרְחָמֽ ֖ ְפּתַ ים ַוּיִ יָה֙ ֱא-לִֹק֔ ע ֵאֶל֨ ַמ֤ ׁשְ ל ַוּיִ ים ֶאת־ָרֵח֑ ר ֱא-לִֹק֖ ְזּכֹ֥ "ַוּיִ
סּוִקים כב-כג( ֑ן..." )ּפְ ֶלד ּבֵ ֣ ַהר ַוּתֵ ֖ ַוּתַ

ל ֵלָאה. מֹות ְיָלֶדיָה ַהּנֹוָסִפים ׁשֶ ְתבּו ֶאת ׁשְ א.   ּכִ

ן. ל ּבֵ ל ּכָ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ב.   ַסּמְ

ל ָרֵחל. ָנּה ׁשֶ ם ּבְ ְתבּו ֶאת ׁשֵ ג.   ּכִ

ן. ל ַהּבֵ מֹו ׁשֶ סּוק, ָהרֹוְמזֹות ִלׁשְ ּפָ ים ְוָהאֹוִתּיֹות ּבַ ּלִ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ד.   ַסּמְ

ל יֹוֵסף?   מֹו ׁשֶ ִרים ָנְתָנה ָרֵחל ִלׁשְ ה ֶהְסּבֵ ּמָ ה.   ּכַ

י" ֑ י ְלִאיׁשִ ְפָחִת֖ י ׁשִ ּתִ ר-ָנַת֥ י ֲאׁשֶ ָכִר֔ ן ֱא-לִֹקי֙ם ׂשְ  - "ָנַת֤

ּה  ׃" ָמ֖ א ֶאת־ׁשְ ְקָר֥ ֑ת ַוּתִ ר ָיְ֣לָדה ּבַ "ְוַאַח֖

ר׃" ן ַאֵחֽ ֥ י ּבֵ ף ה' ִל֖ י׃", "ֹיֵס֧ ִתֽ ים ֶאת־ֶחְרּפָ ף ֱא-לִֹק֖  - "ָאַס֥

ים׀ ֹאִת֮י ֵזֶ֣בד טֹו֒ב ִני ֱא-לִֹק֥  -  "ְזָבַד֨

ה ָבִנ֑ים" ֣ ָ ּשׁ י ֖לֹו ׁשִ ְדּתִ י־ָיַל֥ ֽ י ּכִ ִני ִאיׁשִ֔ ֵל֣ ַע֙ם ִיְזּבְ       ַהּפַ֨

ָחה ּפָ ׁשְ ץ ַהּמִ ּבֵ ׁשְ ּתַ
ֶצת(: ּבֶ ָכל ִמׁשְ רֹות )אֹות ַאַחת ּבְ י ַהַהְגּדָ ים ַעל ּפִ מֹות ָהֲאָנׁשִ ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ

ן ִעם ָרֵחל ְוֵלָאה ............................................................................. 1.   ִהְתַחּתֵ

ל ַיֲעקֹב ........................................ א ׁשֶ 2.   ַסּבָ

ל ַיֲעקֹב ְוֵלָאה .................................................................... ם ׁשֶ ּתָ 3.   ּבִ

נּוָאה ָאנִֹכי"............................................. י ׂשְ ַמע ה' ּכִ 4.   ָעָליו ֶנֱאַמר "ׁשָ

י"........................ ה ֶיֱאָהַבִני ִאיׁשִ י ַעּתָ ָעְנִיי ּכִ 5.   ָעָליו ֶנֱאַמר "ָרָאה ה' ּבְ

ָנּה ֵהִביא ָלּה ּדּוָדִאים ................................................................. 6.    ּבְ

י ֵאַלי" ...................................... ֶוה ִאיׁשִ ַעם ִיּלָ ה ַהּפַ 7.   ָעָליו ֶנֱאַמר "ַעּתָ

ֵאר ....................................................... ה ֶאת ַיֲעקֹב ְלַיד ַהּבְ ְגׁשָ 8.    ּפָ

ן ַאֵחר" ........................................................ 9.   ָעָליו ֶנֱאַמר "יֵֹסף ה' ִלי ּבֵ

ַחת ַלֵחץ? ה ִמּתַ ַמְעָלה ְלַמּטָ ם ִמּלְ ְלּתֶ ּבַ ּקִ ט ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָמה ַהּמִ

ה? ים ָהֵאּלֶ ּלִ יר ִעם ַהּמִ יִרים ׁשִ ם ַמּכִ ַהִאם ַאּתֶ

ג. מנגינת הכתוב

לאה זכתה להרבה בנים, ורחל זכתה לאהבתו היתרה של יעקב! המצב הזה גרם למתח בין לאה ורחל. ועם זאת, אין אנו מוצאים 
שום ביטוי של שנאה חס ושלום ביניהן. להיפך! אפילו כשלאה אמרה דברים קשים הנובעים מכאב עמוק - רחל הבינה אותה 
ומצאה דרך לחזק אותה, ומאוחר יותר כאשר לאה הבינה שחלקה של רחל בבנים עלול להיות קטן אפילו משל בלהה וזלפה, 

היא התפללה בעבורה, ותפילתה התקבלה. )על פי המדרש המובא ברש"י לפסוק כ"א(.  

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' עוסקות במשמעות שמות ילדיה הנוספים של לאה. שמות הבנים מבטאים שמחה יתרה על ••
החלק הטוב שלאה זכתה בו. שמה של דינה מוסבר בדברי המדרש המובא ברש"י לפסוק כ"א )- הובא בהערת 

שוליים 5(.

 משימות ג'-ה' עוסקות בבן הבכור של רחל, ביוסף. רחל קוראת לו יוסף משתי סיבות:••
 1. על שם שאסף ה' את חרפתה.

2. שמו מבטא תפילה לה', שיוסיף וייתן לה עוד בן.

בצד שמאל יש פעילות בשם: "תשבץ המשפחה". על התלמידים למלא את השמות בתשבץ, על פי ההגדרות. ••
אם הם ימלאו בצורה נכונה, האותיות המסומנות מתחת לֵחץ ייצרו משפט בן שלוש מילים - משפט שאפשר 

 לדבר עליו וגם לשיר אותו בכיתה! 
)סביר להניח שזאת הפעם הראשונה שחלק מהתלמידים מנסים לפתור תשבץ - כדאי להקדים ולהסביר להם 

כיצד עושים את זה.( 

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר להכין כרטיסים עם שמות בני יעקב, והתלמידים צריכים: למיין אותם לפי האימהות, לסדר אותם לפי ••
סדר הלידה וכדומה. אפשר להכין תפזורת עם שמות בני יעקב או שעשועונים אחרים.
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45. הסכם העבודה בין לבן לבין יעקב
 פרק ל' פסוקים כ"ה-ל"ו

א. הקדמה 

עם לידתו של יוסף, הסתיימו ארבע עשרה השנים שיעקב התחייב לעבוד אצל לבן, ויעקב ביקש את רשותו ללכת. לבן ידע 
שהוא זכה לברכת ה' בנכסיו, בזכותו של יעקב, והוא שאל אותו מה רצונו לקבל, בתמורה להסכמתו להישאר ולהמשיך לעבוד. 
יעקב, שהיה כבר בעל משפחה גדולה, ושעד כה לא הרוויח שום דבר לפרנסתו, הסכים להישאר ולעבוד, תמורת כמות מסוימת 

של צאן. אולם יעקב ביקש לקבוע שני כללים לגבי צאן זה, שהוא יקבל בשכרו:

 1( שזה יהיה סוג צאן עם סימני היכר מובהקים, שלבן לא יוכל לטעון שיעקב גנבם, והם:
   הצאן הנקודים, הטלואים והעקודים, וכן הכבשים החומים )אלה סימנים הניכרים מרגע הלידה ואי אפשר לשנותם(. 

 2( שאת כמות הצאן שהוא יקבל, לא לבן יקבע - אלא ה'! כיצד? - רק בני צאן מיוחדים שייוולדו מכאן והלאה, יהיו של יעקב. 
כמה כאלה ייוולדו? -  רק ה' מחליט!

כיצד יתבצע הדבר? - יעקב יעבור בכל צאנו של לבן, ויוציא מהם את כל הצאן המיוחדים שכבר נולדו, וימסור אותם 
לטיפולו של לבן, ואילו הוא, יעקב, יטפל בצאן הרגילים של לבן בלבד. רק צאן מיוחדים שייוולדו מכאן ולהבא בעדרי הצאן 

הרגילים שיעקב מטפל בהם - יהיו של יעקב!

לבן קיבל את הצעתו של יעקב בשמחה, כי בדרך הטבע, הצעה זו תחייב אותו לתת ליעקב מעט מאוד צאן, אם בכלל... והוא 
הלך בעצמו להוציא את כל הצאן המיוחדים )הוא רצה לוודא שלא יישאר בטעות שום שה מיוחד בעדרים שעליהם מופקד 
יעקב...(. הוא נתן אותם ביד בניו, והתרחק ביחד איתם מיעקב מרחק של שלושה ימי הליכה )עשרות קילומטרים!(, כדי שלא 
תהיה שום אפשרות לקשר בין העדרים. במצב זה, מהם הסיכויים שמהצאן הרגילים הנמצאים בטיפולו של יעקב, ייוולדו צאן 

מיוחדים?...   

סוגי הצאן המיוחדים:
"נקודים" - כולו בצבע אחד ויש לו נקודות בצבע אחר.

"טלואים" - כולו בצבע אחד ויש לו כתמים בצבע אחר )מלשון 'טלאי'(.
"עקודים" - כולו בצבע אחד, ורק החלק התחתון של הרגליים בצבע אחר )מלשון עקדה, משום שזהו המקום בו עוקדים-

קושרים את רגלי הבהמה לפני השחיטה.(
כבש חום - וזה היה נדיר, כי רוב הכבשים היו לבנים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֶאל־ ַיֲעֹק֙ב  אֶמר  ַוּיֹ֤ לעבוד(  התחייב  שיעקב  העבודה  שנות  )והסתיימו  ף  ֶאת־יֹוֵס֑ ל  ָרֵח֖ ה  ָיְלָד֥ ֛ר  ֲאׁשֶ ּכַ י  ַוְיִה֕ כה 
י  ְדּתִ ר ָעַב֧ י ֲאׁשֶ֨ י ְוֶאת־ְיָלַד֗ ֣ ה ֶאת־ָנׁשַ ָנ֞ י ׃ כו ּתְ י ּוְלַאְרִצֽ ה ֶאל־ְמקֹוִמ֖ ְלָכ֔ ִנ֙י תן לי רשות ללכת1 ְוֵא֣ ֵח֨ ּלְ ן ׁשַ ָלָב֔
יָך אתה יודע שעבדתיך במסירות ובנאמנות ׃ ֽ ר ֲעַבְדּתִ ֥ י ֲאׁשֶ ְעּתָ ֶאת־ֲעֹבָדִת֖ ה ָיַד֔ ֣ י שהרי ַאּתָ ן ְוֵאֵלָ֑כה ּכִ ֵה֖ ְתָך֛ ּבָ  ֹאֽ
י ניסיתי לגלות על ידי  ּתִ ׁשְ ֵעיֶנ֑יָך אם מצאתי חן בעיניך,  אל תלך, כי ִנַח֕ ן ּבְ אִתי ֵח֖ ן ִאם־ָנ֛א ָמָצ֥ אֶמר ֵאָלי֙ו ָלָב֔ כז ַוּיֹ֤
ְגָלֶלָֽך בזכותך )ולכן אני מבקש שתישאר(׃  ִני י-ה-֖ו-ה ּבִ 'ניחוש'2 בזכות מה התברכו נכסיי, והגעתי למסקנה ש: ַוְיָבֲרֵכ֥

ָכְרָך֛ ָעַל֖י אמור לי במפורש, בדיוק איזה שכר אתה רוצה תמורת המשך עבודתך  ר )המשך דברי לבן( ָנְקָב֧ה ׂשְ כח ַוּיֹאַמ֑
ר־ָהָי֥ה ִמְקְנָך֖  יָך במסירות ְוֵא֛ת ֲאׁשֶ ֑ ר ֲעַבְדּתִ ֣ ת ֲאׁשֶ ְעּתָ ֵא֖ ה ָיַד֔ ֣ יו ַאּתָ אֶמר )יעקב( ֵאָל֔ ָנה ׃ כט ַוּיֹ֣ ֽ אצלי ְוֶאּתֵ

ב  ץ ָלֹר֔ ְפֹר֣ ה ְלָך֤ ְלָפַנ֙י בהתחלה ַוּיִ ר־ָהָי֨ י ְמַע֩ט המקנה ֲאׁשֶ י ומה היה מצב המקנה שהבאת לי בהתחלה ׃ ל ּכִ֡ ֽ ִאּתִ
י  י ְלֵביִתֽ ה ַגם־ָאֹנִכ֖ ֥ ֱעׂשֶ י ֶאֽ ה ועכשיו ָמַת֛ י מאז שדרכה רגלי בביתך3 ְוַעּתָ֗ ֶרְך י-ה-֛ו-ה ֹאְתָך֖ ְלַרְגִל֑ התרבה מאד ַוְיָב֧

ה־ ֲעׂשֶ ֽ י ְמ֔אּוָמה כלום! ִאם־ּתַ ן־ִל֣ אֶמר ַיֲעֹק֙ב לֹא־ִתּתֶ ן־ָלְ֑ך? ַוּיֹ֤ ה ֶאּתֶ אֶמר )לבן( ָמ֣ לפרנסת משפחתי ׃ לא ַוּיֹ֖

ָכל־ ּבְ ר  ֱעֹב֨ ֶאֽ ׃ לב  עליהם  ר  ֹמֽ )ְו(ֶאׁשְ אְנָך֖  ֹצֽ ֶאְרֶע֥ה  אחזור,  ּוָבה  ָאׁש֛ אם תסכים לדבר שאומר,  ה  ַהּזֶ֔ ר  ָב֣ ַהּדָ ֙י  ּלִ

1 זוהי דרך ארץ לבקש רשות מהמארח ללכת, ולא לקום וללכת בלי להגיד.
2 לבן, וכן גויים רבים באותה תקופה, היו רגילים לעשות סוג של כישוף שקראו לו ‘ניחוש’. הם טענו שיש להם יכולת לגלות 

דברים נסתרים ובלתי ידועים בעזרת ה’ניחוש’.
3 רמב"ן: “ויעקב אמר ויברך ה’ אותך לרגלי, ולא רצה לומר ‘בגללי’, דרך ענווה. ואמר ‘לרגלי’, כי מעת שבא רגלי בביתך היית מתברך".
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ד שיש עליו נקודות ְוָט֗לּוא שיש עליו  ה׀ ָנֹק֣ ֣ ל־ׂשֶ ם ואוציא מהם את כל הצאן המיוחדים: ּכָ ָ֜ ר ִמּשׁ ֹום ָהֵס֨ אְנָך֜ ַהּי֗ ֹצֽ
֑ים - ואתן לך אותם. ואילו אני אשמור על שאר הצאן 'הרגילים'.  ִעּזִ ד ּבָ ים ְוָט֥לּוא ְוָנֹק֖ ִב֔ ׂשָ ּכְ ה־חּו֙ם ּבַ כתמים ְוָכל־ׂשֶ

י רק הוא יהיה שכרי!4 ׃ ָכִרֽ  ומה שייוולד מכאן ולהבא מהצאן הרגילים, והוא מיוחד )נקוד או טלוא, וחום בכבשים( ְוָהָי֖ה ׂשְ

י ְלָפֶנ֑יָך כאשר תבוא לבדוק את  ָכִר֖ י־ָת֥בֹוא ַעל־ׂשְ ֽ ר בעתיד ּכִ ֣יֹום ָמָח֔ י ִצְדָקִת֙י צדקתי תהיה ברורה ּבְ ֤ ְנָתה־ּבִ לג ְוָעֽ
֥נּוב ֖הּוא  ים זה יהיה סימן ש- ּגָ ִב֔ ׂשָ ּכְ ים ְוחּו֙ם ּבַ ִעּזִ֗ ֽ ד ְוָט֜לּוא ּבָ ר־ֵאיֶנּנּו֩ ָנֹק֨ ל ֲאׁשֶ הצאן שקיבלתי בשכר עבודתי - ּכֹ֣

ים  ָיׁשִ֜ ּיֹו֩ם ַה֨הּוא ֶאת־ַהּתְ ַ֣סר )לבן( ּבַ ָך ׃ לה ַוּיָ י ִכְדָבֶרֽ ן כן! אני מסכים! ֖לּו הלוואי ְיִה֥ ן ֵה֑ אֶמר ָלָב֖ י ׃ לד ַוּיֹ֥ ֽ ִאּתִ
ים )את כל  ִב֑ ׂשָ ּכְ ֹו ְוָכל־֖חּום ּבַ ר־ָלָב֙ן ּב֔ ל ֲאׁשֶ ת ּכֹ֤ ֻלֹא֔ ֹות ְוַהּטְ ֻקּד֣ י֙ם ַהּנְ ִעּזִ ל־ָהֽ ת ּכָ ים ְוֵא֤ ֻלִא֗ ים ְוַהּטְ ֣ ֲעֻקּדִ ָהֽ
ים מרחק של שלושה  ת ָיִמ֔ ׁשֶ ֹל֣ ֶרְך ׁשְ ם ּדֶ ׂשֶ ַוּיָ֗ ׃ לו  ָנֽיו של לבן, שהם ישמרו עליהם  ַיד־ּבָ ן ּבְ ֖ ּתֵ ַוּיִ הצאן 'המיוחדים'( 

ת רק את הצאן 'הרגילים' שנשארו והופקדו אצלו ׃ ן ַהּנֹוָתֹרֽ אן ָלָב֖ ב ֹרֶע֛ה ֶאת־ֹצ֥ ב5 ְוַיֲעֹק֗ ין ַיֲעֹק֑ י֖נֹו ּוֵב֣ ימי הליכה ּבֵ

ג. מנגינת הכתוב

פרנסתו של אדם ומידת הצלחתו בעבודתו נקבעות על ידי הקדוש ברוך הוא. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' נועדה למקם את לידתו של יוסף ואת בקשת יעקב ללכת, בתרשים של ציר הזמן, המוכר כבר ••
לתלמידים מיחידה 41.

במשימה ב', מתבקשים התלמידים לנסח בלשונם את הסיבה לכך שלבן רצה שיעקב יישאר. הם יכולים לנסח ••
זאת בסגנון חיובי: כי לבן רצה שברכת ה' תמשיך להשפיע על ביתו וממונו, או בסגנון שלילי: כי הוא חשש 

שברכת ה' תסור ממנו.

 משימות ג'-ד' עוסקות בהסכם השכר שיעקב ביקש. בשולי המשימות מוצעים שני נושאים לשיחה בכיתה:••
 הנושא הראשון עוסק בדרישתו של יעקב, שרק ה' יקבע בסופו של דבר כמה שכר הוא יקבל.

 הנושא השני עוסק בדרישתו של יעקב, שהשכר יהיה מסוג שלבן לא יוכל להכחיש אותו או לטעון שיעקב גנב אותו.
\

4 כך הסבר הפסוק על פי רש"י.
5 “שחס ושלום" לא יגיע בטעות צאן ‘נדיר’ אל העדר שעליו מופקד יעקב... 
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י ַהּכֹוָתרֹות. ֻיָחִדים, ַעל ּפִ ל סּוֵגי ַהּצֹאן ַהּמְ קֹות ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ין ָלָבן ְלֵבין ַיֲעקֹב ם ָהֲעבוָֹדה בֵּ ֶהְסכֵּ
סּוִקים כה-לו ֶרק ל פְּ  פֶּ

יחידה 45

י  ה ֶאל־ְמקֹוִמ֖ ְלָכ֔ ִנ֙י ְוֵא֣ ֵח֨ ּלְ ן ׁשַ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ֶאל־ָלָב֔ ף ַוּיֹ֤ ל ֶאת־יֹוֵס֑ ה ָרֵח֖ ֛ר ָיְלָד֥ ֲאׁשֶ י ּכַ "ַוְיִה֕
סּוִקים כה-כו( ן ְוֵאֵלָ֑כה" )ּפְ ֵה֖ ְתָך֛ ּבָ י ֹאֽ ְדּתִ ר ָעַב֧ י ֲאׁשֶ֨ י ְוֶאת־ְיָלַד֗ ֣ ה ֶאת־ָנׁשַ ָנ֞ י׃ ּתְ ּוְלַאְרִצֽ

סּוק כז( ְגָלֶלָֽך׃" )ּפָ ִני ֖ה' ּבִ י ַוְיָבֲרֵכ֥ ּתִ ׁשְ ֵעיֶנ֑יָך ִנַח֕ ן ּבְ אִתי ֵח֖ ן ִאם־ָנ֛א ָמָצ֥ אֶמר ֵאָלי֙ו ָלָב֔ "ַוּיֹ֤

ּה ר ַה֔זֶ ָב֣ ֙י ַהָדּ ה־ִלּ ֲעֶשׂ ֽ י ְמ֔אּוָמה ִאם־ּתַ ן־ִל֣ ן־ָלְ֑ך ַו֤יֹּאֶמר ַיֲעֹק֙ב לֹא־ִתּתֶ ה ֶאּתֶ "ַו֖יֹּאֶמר ָמ֣
ה׀ ָנ֣קֹד ל־ֶשׂ֣ םָכּ ָ ֜ ר ִמׁשּ ֹום ָה֨סֵ ָכל־ֽצֹאְנ֜ךָ ַה֗יּ ֱע֨בֹר ְבּ ֽמֹר: ֶאֽ ּוָבה ֶאְרֶע֥ה ֽצֹאְנָך֖ ֶאׁשְ ָאׁש֛
סּוִקים לא-לב( י׃" )ּפְ ָכִרֽ ים ְוָהָי֖ה ְשׂ ִעִזּ֑ ים ְוָט֥לּוא ְוָנ֖קֹד ָבּ ִב֔ ָשׂ ְכּ ה־חּו֙ם ַבּ ְוָט֗לּוא ְוָכל־ֶשׂ

ָבן ְרׁשּות ָלֶלֶכת. ׁש ַיֲעקֹב ִמּלָ ּקֵ ים ָמַתי ּבִ ְרׁשִ ּתַ נּו ּבַ א.   ַסּמְ

ֵאר ֶאְצלֹו?  ָ ֲעקֹב ִיּשׁ ּיַ ב.   ַמּדּוַע ָרָצה ָלָבן ׁשֶ

ו.  ֵלד ֵמַעְכׁשָ ּוָ ּיִ ֻיָחד ׁשֶ מּוַרת ַהּצֹאן ַהּמְ יְך ִלְרעֹות ֶאת צֹאן ָלָבן ּתְ ֵאר ּוְלַהְמׁשִ ָ ים ְלִהּשׁ ג.   ַיֲעקֹב ִהְסּכִ

ֶבׂש חּום ה ָטלּואּכֶ ׂשֶ ה ָנקֹד ה ָעקֹדׂשֶ ׂשֶ

ל )ָלָבן, ַיֲעקֹב אֹו ה'(?  ה צֹאן ַיֲעקֹב ְיַקּבֵ ּמָ ָבר, ּכַ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ע, ּבְ ה: ִמי ִיְקּבַ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

בּוַעחֶֹדׁש ׁשָ ִנים ַבע ׁשָ ׁשֶ

ַיֲעקֹב
יַע ַמּגִ
ְלֵבית
 ָלָבן

ַיֲעקֹב 
ׁש  ְמַבּקֵ

ן  ְלִהְתַחּתֵ
ִעם  ָרֵחל

ַיֲעקֹב 
ן  ִמְתַחּתֵ

ִעם 
ֵלָאה

ַיֲעקֹב 
ן  ִמְתַחּתֵ

ִעם 
ָרֵחל

ַיֲעקֹב עֹוֵבדַיֲעקֹב עֹוֵבד

יֹוֵסף
נֹוָלד

ִנים ַבע ׁשָ ׁשֶ

ֻיָחד! ֵעֶדר ֶאת ַהּצֹאן ַהּמְ ׂשּו ּבָ ד.   ִלְפֵניֶכם ֵעֶדר צֹאן. ַחּפְ

ה ְמָצאֶתם?   ּמָ ים. ּכַ ֻקדִּ ים ַהנְּ ים ְוָהִעזִּ ָבשִׂ נּו ֶאת ַהכְּ 1. ַסּמְ

ה ְמָצאֶתם?   ּמָ לּוִאים. ּכַ ים ַהטְּ ים ְוָהִעזִּ ָבשִׂ נּו ֶאת ַהכְּ 2. ַסּמְ

ה ְמָצאֶתם?   ּמָ ים. ּכַ ים ָהֲעֻקדִּ ים ְוָהִעזִּ ָבשִׂ נּו ֶאת ַהכְּ 3. ַסּמְ

ה ְמָצאֶתם?   ּמָ ים ַהחּוִמים. ּכַ ָבשִׂ נּו ֶאת ַהכְּ 4. ַסּמְ

ֻיָחד?  ְוָקא ֶאת ַהּצֹאן ַהּמְ ל ּדַ ה: ַמּדּוַע ַיֲעקֹב ָרָצה ְלַקּבֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
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46. השתדלותו של יעקב לפרנסתו
 פרק ל' פסוקים ל"ז-מ"ג

א. הקדמה 

אחרי סיכום תנאי העבודה והמשכורת, יצא יעקב לעבודת הטיפול בצאן הרגילים של לבן. כזכור, העדר כולו היה שייך ללבן, 
ורק צאן מיוחדים שייוולדו בעדר הזה מכאן ולהבא - יהיו של יעקב. יעקב ידע שכמות הצאן שהוא יקבל תיקבע בידי שמים. 
יחד עם זאת, הוא ידע גם שהאדם צריך לעשות השתדלות מצדו. עד כמה ההשתדלות תצליח? כמה ברכה תשרה במעשה 

ידיו? - רק ה' יקבע!

מה עשה יעקב? הוא לקח מקלות מענפים של עצי לבנה, לוז וערמון, גילף בהם צורות של 'נקודים' ו'טלואים', והעמיד אותם 
במקומות שבהם כל הצאן באים לשתות. הוא קיווה שהמראה של מקלות 'נקודים וטלואים' ישפיע על הצאן המעוברות, ויגרום 
לכך שהן ימליטו טלאים וגדיים בעלי מראה דומה1. אחרי שפעולתו הצליחה ואכן נולדו לא מעט צאן מיוחדים, הוא העמיד 
את הצאן המיוחדים בעצמם מול שאר העדר, בתקווה שהמראה שלהם ישפיע גם כן באותה צורה. את הפעולות האלה יעקב 
לא עשה כל הזמן, אלא רק בזמן שהצאן המעוברות היו חזקות ובריאות. אבל כשהצאן המעוברות היו חלושות או חולות, הוא 
לא שם את המקלות. וכך נוצר מצב, שכאשר הוא הפריד את הצאן המגיע לו מתוך עדר הצאן של לבן, היו בעדר שלו צאן רב, 

ובתוכם אחוז גבוה יחסית של צאן בריאים וחזקים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ל ִלְבֶנ֛ה ַל֖ח מקל מענף לח )טרי( של עץ 'לבנה' ְו֣לּוז ומקל מעץ לוז ְוַעְר֑מֹון ומקל מעץ ערמון  ֥ ב ַמּקַ ח־֣לֹו ַיֲעֹק֗ ֽ ּקַ ֽ לז ַוּיִ
ן הענפים חומים מבחוץ,  ָב֔ ָצ֣לֹות ְלָב֔נֹות והוא גילף בהם צורות של נקודות וכתמים לבנים2 ַמְחׂשֹ֙ף ַהּלָ ֵה֙ן ּפְ ל ּבָ ֤ ַוְיַפּצֵ
ר  ֣ ֲאׁשֶ ְקלֹו֙ת  ונעץ באדמה  ֶאת־ַהּמַ הוא העמיד  ג  ּצֵ֗ ַוּיַ מבפנים׃ לח  ְקֽלֹות  ר ַעל־ַהּמַ ֖ ֲאׁשֶ והגילוף חשף את הלבן 

ַכח  ּתֹו֙ת )מהם( ְלֹנ֣ אן ִלׁשְ אָן ַהּצֹ֤ ֹב֨ ֩ר ּתָ ִים וליד שקתות המים ֲאׁשֶ ֑ ֲק֣תֹות ַהּמָ ֽ ׁשִ ים ליד תעלות המים ּבְ ְרָהִט֖ ל ּבָ ּצֵ֔ ּפִ
ֱח֥מּו  ֹות ׃ לט ַוּיֶ ּתֽ ן ִלׁשְ ֹבָא֥ ְמָנה והן הסתכלו3 על המקלות האלה ּבְ ַח֖ אן המקלות היו מול הצאן הבאות לשתות ַוּיֵ ַהּצֹ֔
ְק֑לֹות מראה הנקודות והכתמים שבמקלות  אן ובשעה שהצאן התעברו והיו בהריון תוך כדי שהן  מסתכלות ֶאל־ַהּמַ ַהּצֹ֖
ִבי֮ם4 )שנולדו  ׂשָ ים בדומה למראה שהן ראו במקלות ׃ מ ְוַהּכְ ים ּוְטֻלִאֽ ֖ ים ְנֻקּדִ ֥ אן ֲעֻקּדִ ְדָן ַהּצֹ֔ ַל֣ גרם להן שהן: ַוּתֵ

אן והוא נתן את פני שאר  י ַהּצֹ֧ ֵנ֨ ן ּפְ ּתֵ ּיִ יד ַיֲעֹק֒ב ושם אותם כעדר נפרד לפני שאר הצאן  ַו֠ עקודים, נקודים וטלואים( ִהְפִר֣

ן אל מול העדר המיוחד. )ובסופו של דבר, כשהצאן המיוחדים התרבו(  אן ָלָב֑ ֹצ֣ ד ְוָכל־֖חּום ּבְ הצאן, הרגילים, ֶאל־ָעֹק֛

ן ביחד עם הצאן הרגילים  אן ָלָבֽ ם ולא שם אותם ַעל־ֹצ֥ ָת֖ א ׁשָ ֹו הוא שם לו עדרים נפרדים ְולֹ֥ ת־֤לֹו ֲעָדִרי֙ם ְלַבּד֔ ֽׁשֶ ַוּיָ
ם  רֹו֒ת החזקות והבריאות ְוׂשָ֨ ָ אן ַהְמֻקּשׁ ָכל־ַיֵח֮ם כאשר התעברו ַהּצֹ֣ ה ּבְ של לבן ׃ מא דבר נוסף שעשה יעקב: ְוָהָי֗

ְקֽלֹות כדי שיתעברו תוך כדי שהן מביטות על המקלות׃  ּמַ ה ּבַ ּנָ ים ְלַיְחֵמ֖ ְרָהִט֑ אן ּבָ ְק֛לֹות ְלֵעיֵנ֥י ַהּצֹ֖ ב ֶאת־ַהּמַ ַיֲעֹק֧
ים את המקלות ְוָהָי֤ה ָהֲעֻטִפי֙ם הצאן החלשים  ֑ א ָיׂשִ אן וכאשר התעברו הצאן החולות והחלשות לֹ֣ יף ַהּצֹ֖ מב ּוְבַהֲעִט֥
ֹות  אן ַרּב֔ ד בעושר  ַוְֽיִהי־לֹו֙ ֹצ֣ ד ְמֹא֑ יׁש )יעקב( ְמֹא֣ ץ ָהִא֖ ְפֹר֥ ב ׃ מג ַוּיִ ים והצאן החזקים ְלַיֲעֹקֽ ִר֖ ׁשֻ ן ְוַהּקְ ְלָלָב֔

ים ׃ ים ַוֲחֹמִרֽ ֖ ים ּוְגַמּלִ ָפחֹו֙ת ַוֲעָבִד֔ ּוׁשְ

1 יש אומרים שאת הרעיון לפעולה זו קיבל יעקב מדברי מלאך ה’, שבא אליו בחלום המתואר בפרק ל"א, פסוקים י’-י"ב 
)-’דעת מקרא’(.

2 רש"י: “פצלות - קילופים קילופים, שהיה עושהו מנומר".
3 על פי ‘דעת מקרא’. )“ויחמנה" משורש: ח.מ.ה. שבארמית, ומשמעותו: ראה, הביט. ואילו המילה “ויחמו" שבפסוק הבא, היא 

משורש: י.ח.מ., ומשמעותו ‘התעברו’.(
4 כשבים = כבשים.
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ל ַיֲעקֹב ְלַפְרָנָסתוֹ לּותוֹ שֶׁ ּדְ תַּ ִהשְׁ
סּוִקים לז-מג ֶרק ל פְּ  פֶּ

יחידה 46

סּוק לז( ל ִלְבֶנ֛ה ַל֖ח ְו֣לּוז ְוַעְר֑מֹון..." )ּפָ ֥ ב ַמּקַ ח־֣לֹו ַיֲעֹק֗ ֽ ּקַ ֽ "ַוּיִ

סּוק לז( ְקֽלֹות׃" )ּפָ ר ַעל־ַהּמַ ֖ ן ֲאׁשֶ ָב֔ ָצ֣לֹות ְלָב֔נֹות ַמְחׂשֹ֙ף ַהּלָ ֵה֙ן ּפְ ל ּבָ ֤ "ַוְיַפּצֵ

סּוק לח( ִים..." )ּפָ ֑ ֲק֣תֹות ַהּמָ ֽ ׁשִ ים ּבְ ֳרָהִט֖ ל ּבָ ּצֵ֔ ר ּפִ ֣ ְקלֹו֙ת ֲאׁשֶ ג ֶאת־ַהּמַ ּצֵ֗ "ַוּיַ

ה סּוֵגי ֵעִצים: לֹוׁשָ ְ לֹות ִמּשׁ א.   ַיֲעקֹב ָלַקח ַמּקְ

. ;     3. ֵמֵעץ  ;     2. ֵמֵעץ         1.ֵמֵעץ 

ב.  

ם אֹוָתם: ֲעקֹב ׂשָ ּיַ קֹומֹות ׁשֶ ּמְ לֹות ּבַ ּקְ ּיּור ֶאת ַהּמַ  ג.   הֹוִסיפּו ַלּצִ

ַאֲחֵריִלְפֵני

ים׃" ים ּוְטֻלִאֽ ֖ ים ְנֻקּדִ ֥ אן ֲעֻקּדִ ְדָן ַהּצֹ֔ ַל֣ "... ַוּתֵ

ד ד ְמֹא֑ יׁש ְמֹא֣ ץ ָהִא֖ ְפֹר֥ "ַוּיִ
סּוק מג( ים׃" )ּפָ ים ַוֲחֹמִרֽ ֖ ים ּוְגַמּלִ ָפחֹו֙ת ַוֲעָבִד֔ ֹות ּוׁשְ אן ַרּב֔  ַוְֽיִהי־לֹו֙ ֹצ֣

ד.   ִמיהּו "ָהִאיׁש"? 

ָהָיה ְלַיֲעקֹב. ׁש, ֶאת ָהְרכּוׁש ָהַרב ׁשֶ ֶעְזַרת ַמְדּגֵ סּוק, ּבְ ּפָ נּו ּבַ ה.   ַסּמְ

ַאר ָהְרכּוׁש?   ל ׁשְ ֶכם, ֶאת ּכָ יג, ְלַדְעּתְ ִין הּוא ִהּשִׂ ֻיָחד", ִמּנַ ל ַרק ֶאת "ַהּצֹאן ַהּמְ ה: ִאם ַיֲעקֹב ִקּבֵ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ל ּתֹוֶצֶרת, ר ְלָהִכין ִמּכָ ֶאְפׁשָ ל ֶאת ָמה ׁשֶ ַמְעּגָ יפּו ּבְ  ו.   ַהּקִ

ר ַלֲאִכיָלה, ַנֲעַלִים, ׁשֹוָפר. ׂשָ ִבינֹות, ּבָ ָגִדים, ּגְ ר ְלָהִכין: ּבְ ר ֶאְפׁשָ ׂשָ • ֵמַהּבָ

ר ַלֲאִכיָלה, ַנֲעַלִים, ׁשֹוָפר. ׂשָ ִבינֹות, ּבָ ָגִדים, ּגְ ר ְלָהִכין: ּבְ ֶמר ֶאְפׁשָ • ֵמַהּצֶ

ר ַלֲאִכיָלה, ַנֲעַלִים, ׁשֹוָפר. ׂשָ ִבינֹות, ּבָ ָגִדים, ּגְ ר ְלָהִכין: ּבְ • ֵמֶהָחָלב ֶאְפׁשָ

ר ַלֲאִכיָלה, ַנֲעַלִים, ׁשֹוָפר. ׂשָ ִבינֹות, ּבָ ָגִדים, ּגְ ר ְלָהִכין: ּבְ • ֵמָהעֹור ֶאְפׁשָ

ר ַלֲאִכיָלה, ַנֲעַלִים, ׁשֹוָפר. ׂשָ ִבינֹות, ּבָ ָגִדים, ּגְ ר ְלָהִכין: ּבְ ְרַנִים ֶאְפׁשָ • ֵמַהּקַ

ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם ַרְעיֹונֹות נֹוָסִפים? 

ל ַהּצֹאן ַהּתֹוֶצֶרת ׁשֶ
ּצּול: ָצלֹות ְוַאֲחֵרי ַהּפִ ּצּול ַהְפּ לֹות ִלְפֵני ּפִ ּקְ ל ַהּמַ קֹות ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ְתִאיָמה: ָקה ַהּמַ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ג. מנגינת הכתוב

ה' קובע את פרנסתו של אדם, אך על האדם מוטלת חובת ההשתדלות.   

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ג'  עוסקות במקלות שיעקב פיצל ונעץ באדמה מול הצאן.••

משימות ד'-ה' עוסקות בהתעשרותו של יעקב.••

ההצעה לשיחה בכיתה נועדה לפתח עם התלמידים את ההבנה, שאדם יכול למכור רכוש שיש לו ולקנות ••
תמורתו רכוש אחר שאין לו. כך מתנהלים חיי המסחר בין בני אדם.

 המשימה האחרונה עוסקת בתוצרת שיכול אדם להפיק מהצאן. ••

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר להביא לכיתה מקלות או ענפים ולהראות איך מגלפים בהם נקודות לבנות בעזרת סכין. ••
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47. יעקב רוצה לשוב לארץ כנען
 פרק ל"א פסוקים א'-ט"ז

א. הקדמה 

יעקב עבד במסירות רבה בשמירת צאנו של לבן, אולם די מהר התברר לו שלבן מרמה אותו ומשנה את הסכם השכר, בכל 
פעם שנראה לו שיעקב מרוויח יותר מדי... אילולי הברכה המיוחדת של ה' שבירך את הצאן, בכל פעם שלבן שינה את ההסכם, 
באופן שייטיב דווקא עם יעקב - יעקב היה נשאר בלא נכסים...! בזכות ברכת ה', הלך יעקב והתעשר, אולם מצד שני, גם קנאתו 

של לבן הלכה וגברה. 
כעבור שש שנים, החליט יעקב שהגיע הזמן לעזוב. קרו כמה דברים שהביאו את יעקב להחלטה הזאת:

1. יחסם של בני לבן אליו, שמתוך קנאתם החלו להאשים אותו בגנבת רכוש אביהם - כפי שמפורש בפסוק א'.
2. מראה פני לבן, שהשתנו לרעה והביעו כלפיו יחס מתנכר - כפי שמפורש בפסוק ב'.

3. דבר ה' אליו שישוב לארץ כנען - כפי שמפורש בפסוק ג'.
יעקב קרא לרחל וללאה, שיתף אותן במחשבותיו, והן הסכימו אתו וחיזקו אותו בהחלטתו שעליהם לעזוב את בית לבן.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ינּו  ר ְלָאִב֔ ֣ ינּו ּוֵמֲאׁשֶ ר ְלָאִב֑ ֣ ל־ֲאׁשֶ ת ּכָ ב ֵא֖ ח ַיֲעֹק֔ ר שאומרים: ָלַק֣ י ְבֵנֽי־ָלָב֙ן ֵלאֹמ֔ ְבֵר֤ ע )יעקב( ֶאת־ּדִ ַמ֗ ׁשְ א ַוּיִ
ֹום  ְלׁשֽ ְת֥מֹול ׁשִ ֹו ּכִ ּו ִעּמ֖ ֥ה מראה פניו ֵאיֶנּנ֛ ן ְוִהּנֵ ֵנ֣י ָלָב֑ ב ֶאת ּפְ ְרא ַיֲעֹק֖ ֥ ֽה ׃ ב ַוּיַ ד ַהּזֶ ֹב֖ ל־ַהּכָ ת ּכָ ה הרוויח ֵא֥ ָעׂשָ֕
׃ ְך  ֽ ִעּמָ ְהֶי֖ה  ְוֶאֽ ָך  ֑ ּוְלמֹוַלְדּתֶ יָך  ֲאבֹוֶת֖ ֶרץ  ֶאל־ֶא֥ ּוב  ׁש֛ ב  ל־ַיֲעֹק֔ ֶאֽ י-ה-ו-֙ה  אֶמר  ַוּיֹ֤ ׃ ג  מקודם  שהיה   כמו 

ן  ֲאִביֶכ֔ ֵנ֣י  ָאֹנִכ֙י ֶאת־ּפְ ה  ֹרֶא֤ ן  ָלֶה֗ אֶמר  ַוּיֹ֣ ה ֶאל־ֹצאֽנֹו ׃ ה  ֶד֖ ַהּשָׂ ה  ּוְלֵלָא֑ ל  ְלָרֵח֣ א  ְקָר֖ ַוּיִ ב  ַיֲעֹק֔ ַל֣ח  ׁשְ ַוּיִ ד 
י  ם יחסו אליי השתנה לרעה בגלל עושרי, למרות שאת עושרי קיבלתי בזכות ש- ֵוֽא-לֵֹה֣ ְלׁשֹ֑ ל ׁשִ ְתֹמ֣ י־ֵאיֶנּ֥נּו ֵאַל֖י ּכִ ֽ ּכִ
ֶתל  ן ׃ ז ַוֲאִביֶכ֙ן ֵה֣ י ֶאת־ֲאִביֶכֽ ְדּתִ י ָעַב֖ ִח֔ ָכל־ּכֹ - ּבְ י ֶשׁ ן ּכִ ֑ ָנה ְיַדְעּתֶ ֖ י ובירך את ממוני1 ׃ ו ְוַאּתֵ ִדֽ י ָהָי֖ה ִעּמָ ָאִב֔
י  ִדֽ ע ִעּמָ ים ְלָהַר֖ א־ְנָת֣נֹו ֱא-לִֹה֔ ֶרת ֹמִנ֑ים עשר פעמים3, ועם זאת- ְולֹֽ ֣ י ֲעׂשֶ ֖ ְרּתִ ּכֻ ף ֶאת־ַמׂשְ י שיקר לי2 ְוֶהֱחִל֥ ֔ ּבִ
ר  ה ֹיאַמ֗ ים ְוִאם־ּכֹ֣ ֑ אן ְנֻקּדִ ָך )אז ה' עשה ש-( ְוָיְל֥דּו ָכל־ַהּצֹ֖ ָכֶר֔ י֙ם ִיְהֶי֣ה ׂשְ ר ְנֻקּדִ ה ֹיאַמ֗ ׃ ח ִאם־ּכֹ֣ )כיצד?( 

ֲאִביֶכ֖ם  ֶאת־ִמְקֵנ֥ה  ים  ֱא-לִֹה֛ ֧ל  ּצֵ ַוּיַ ׃ ט  ים  ֽ ֲעֻקּדִ אן  ָכל־ַהּצֹ֖ ְוָיְל֥דּו  ה' עשה ש-(  )אז  ָך  ָכֶר֔ ׂשְ ִיְהֶי֣ה  י֙ם  ֲעֻקּדִ
ם  ַיֵח֣ ֵע֙ת  ּבְ חלם:(  שהוא  חלום  אודות  על  וללאה  לרחל  לספר  החל  )יעקב  י  ַוְיִה֗ ׃ י  י  ן־ִלֽ ּתֶ ַוּיִ שלי-  להיות  ראוי  שהיה 

ַעל־ ים  ָהֹעִל֣ התיישים  ִדי֙ם  ַעּתֻ ָהֽ ֤ה  ְוִהּנֵ ֲח֑לֹום  ּבַ ֶרא  ָוֵא֖ ֵעיַנ֛י  א  ֥ ָוֶאּשָׂ בהיריון  והיו  בזמן שהצאן התעברו  אן  ַהּצֹ֔
למרות שבמציאות, התיישים בעדר היו כולם בעלי צבע אחד, בחלום שחלמתי הם  ים4  ֽ ּוְבֻרּדִ ים  ֖ ְנֻקּדִ ים  ֥ ֲעֻקּדִ אן  ַהּצֹ֔
אֶמר  ַוּיֹ֗ ׃ יב  ִֽני  ִהּנֵ ר  ָוֹאַמ֖ ב  ֲעֹק֑ ַיֽ ֲח֖לֹום  ּבַ ים  ָהֱא-לִֹה֛ ְך  ַמְלַא֧ י  ֵאַל֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ ׃ יא  ו'ברודים'  נקודים'  'עקודים'  היו 

לכל  ים  ֑ ּוְבֻרּדִ ים  ֖ ְנֻקּדִ ים  ֥ ֲעֻקּדִ אן  ים ַעל־ַהּצֹ֔ ָהֹעִל֣ ִדי֙ם התיישים  ַעּתֻ ל־ָהֽ ּכָ שים לב ש:  ּוְרֵא֙ה  ֵעיֶנ֤יָך  א  א־ָנ֨ ׂשָ
התיישים בעדר יש גם את התכונות של עקודים, נקודים וברודים, למרות שכלפי חוץ הם נראים בעלי צבע אחד בלבד, ואני 

ן  ר ָלָב֖ ֥ ל ֲאׁשֶ יִתי ֵא֛ת ּכָ י ָרִא֔ ֣ הוא שגרמתי לכך שהם ילדו דווקא צאן עקודים, נקודים וברודים. ומדוע עשיתי זאת? - ּכִ

במקום  ל  ֽית־ֵא֔ ּבֵ ב-  אליך  שנגלה  ָהֵא-ל֙  י  ָאֹנִכ֤ ה':(  בשם  יעקב  אל  המלאך  דברי  )המשך  ׃ יג  ברמאותו  ְך  ֽ ּלָ ה  ׂשֶ ֹע֥
ּוב  ְוׁש֖ את  ַהּזֹ֔ ֶרץ  ִמן־ָהָא֣ ֵצ֙א  ֥קּום  עכשיו  ה  ַעּתָ֗ ֶנֶ֑דר  ם  ֖ ׁשָ ֛י  ּלִ ְרּתָ  ָנַד֥ ר  )ַו(ֲאׁשֶ֨ ה  ָב֔ ַמּצֵ ֙ם  ָ ּשׁ ְחּתָ  ֤ ָמׁשַ ר  ֲאׁשֶ֨
האם  ינּו  ָאִבֽ ֵב֥ית  ּבְ ְוַנֲחָל֖ה  ֶלק  ֵח֥ ָל֛נּו  ַה֥עֹוד  ֑לֹו  ְרָנה  אַמ֖ ַוּתֹ ה  ְוֵלָא֔ ָרֵחל֙  ַען  ֤ ַוּתַ ׃ יד  ָך5  ֽ מֹוַלְדּתֶ ֶרץ  ֶאל־ֶא֥

1 על פי רשב"ם, ספורנו ועוד.
2 על פי תרגום אונקלוס.

3 על פי תרגום אונקלוס. ויש שמסבירים: “עשרת מונים" = הרבה פעמים )רשב"ם, רד"ק ועוד(.
ָרד - חזקוני. 4 ברודים - עם הרבה כתמים ונקודות, מלשון ָבּ

5 אלה דברי ה’ שהוזכרו לעיל בפסוק ג’ - על פי חזקוני.
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ַנַען ַיֲעקֹב רוֶֹצה ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ כְּ
סּוִקים א-טז ֶרק לא פְּ  פֶּ

יחידה 47

ר  ֣ ּוֵמֲאׁשֶ ינּו  ְלָאִב֑ ר  ֣ ל־ֲאׁשֶ ּכָ ת  ֵא֖ ב  ַיֲעֹק֔ ח  ָלַק֣ ר  ֵלאֹמ֔ ְבֵנֽי־ָלָב֙ן  י  ְבֵר֤ ֶאת־ּדִ ע  ַמ֗ ׁשְ "ַוּיִ א 
ְת֥מֹול  ֹו ּכִ ּו ִעּמ֖ ֥ה ֵאיֶנּנ֛ ן ְוִהּנֵ ֵנ֣י ָלָב֑ ב ֶאת־ּפְ ְרא ַיֲעֹק֖ ֥ ֽה׃ ב ַוּיַ ד ַהּזֶ ֹב֖ ל־ַהּכָ ת ּכָ ה ֵא֥ ינּו ָעׂשָ֕ ְלָאִב֔
ְך׃" ֽ ְהֶי֖ה ִעּמָ ְוֶאֽ ָך  ֑ יָך ּוְלמֹוַלְדּתֶ ֶרץ ֲאבֹוֶת֖ ּוב ֶאל־ֶא֥ ב ׁש֛ ל־ַיֲעֹק֔ אֶמר ֙ה ֶאֽ ַוּיֹ֤ ֹום׃ ג   ְלׁשֽ ׁשִ

י׃  ִדֽ ע ִעּמָ ים ְלָהַר֖ א־ְנָת֣נֹו ֱא-לִֹק֔ ֶרת ֹמִנ֑ים ְולֹֽ ֣ י ֲעׂשֶ ֖ ְרּתִ ּכֻ ף ֶאת־ַמׂשְ י ְוֶהֱחִל֥ ֔ ֶתל ּבִ  "ַוֲאִביֶכ֙ן ֵה֣
סּוִקים ז-ח( ים..." )ּפְ ֑ אן ְנֻקּדִ ָך ְוָיְל֥דּו ָכל־ַהּצֹ֖ ָכֶר֔ י֙ם ִיְהֶי֣ה ׂשְ ר ְנֻקּדִ ה ֹיאַמ֗ ִאם־ּכֹ֣

ֵני ָלָבן ָאְמרּו ַעל ַיֲעקֹב?  ּבְ ָבִרים ׁשֶ ר ַעל ַהּדְ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ א.   1( ּבְ

ל ָלָבן ְלַיֲעקֹב?  ּנּוי ַיֲחסֹו ׁשֶ ר ַעל ׁשִ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ        2( ּבְ

ְבֵרי ה' ְלַיֲעקֹב?  ר ַעל ּדִ סּוק ְמֻסּפָ ֵאיֶזה ּפָ        3( ּבְ

ה?  ָבִרים ָהֵאּלֶ ִעְקבֹות ַהּדְ ב.    ָמה ָרָצה ַיֲעקֹב ַלֲעׂשֹות ּבְ

     

כֹונֹות. ׁשּובֹות ַהּנְ ל ַהּתְ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ בֹוָתיו? ַסּמְ ַמְחׁשְ ף ַיֲעקֹב ּבְ ּתֵ  ג.   ֶאת ִמי ׁשִ

ר: י ַהֶהְקׁשֵ ים ֲאֵחרֹות, ַעל ּפִ מּויֹות )ַיֲעקֹב, ָלָבן( אֹו ִמּלִ מֹות ַהּדְ ִלימּו ֶאת ׁשְ ַהׁשְ

ל  ָהַלְך ְוָגַדל. ם ָהֵעֶדר ׁשֶ ל  . ּגַ ַמר ֵהיֵטב ַעל ֵעֶדר ַהּצֹאן ׁשֶ  ׁשָ

א ּבֹו. ְרָמה ְל  ְלַקּנֵ ל   ּגָ ַהַהְצָלָחה ׁשֶ

ם! ה ֶאת ַהֶהְסּכֵ ּנָ י, הּוא ׁשִ ב ׁשֶ  ַמְרִויַח יֹוֵתר ִמּדַ ַעם ׁשֶ  ָחׁשַ ָכל ּפַ ּבְ

ֲאָבל ה' ָעַזר ְל  .

ה  . ֵעֶדר ַהְרּבֵ ל  - ָאז נֹוְלדּו ּבָ ים' ִיְהיּו ׁשֶ ֻקּדִ ַרק 'ַהּנְ ִאם  ָקַבע ׁשֶ

ה  . ֵעֶדר ַהְרּבֵ ל  - ָאז נֹוְלדּו ּבָ ים' ִיְהיּו ׁשֶ ַרק 'ָהֲעֻקּדִ ִאם  ָקַבע ׁשֶ

ל ָלָבן: אּותֹו ׁשֶ ֵני ַרּמָ יַצד ה' ֵהֵגן ָעָליו ִמּפְ ר ִלְנׁשֹוָתיו ּכֵ ד.   ַיֲעקֹב ִסּפֵ

ֶאת ָלָבן 
י ָהֲאַרּמִ

ֶאת ָרֵחל 
ּתֹו ִאׁשְ

ֶאת ְראּוֵבן 
כֹורֹו ּבְ

ֶאת ֵלָאה 
ּתֹו ִאׁשְ

י  ֶאת ַאְנׁשֵ
ָחָרן

ַיֲעקֹב

֙ם  ָ ְחּתָ ּשׁ ֤ ר ָמׁשַ ל ֲאׁשֶ֨ ֽית־ֵא֔ י ָהֵא-ל֙ ּבֵ "ָאֹנִכ֤
ה ֥קּום ֵצ֙א  ם ֶנֶ֑דר ַעּתָ֗ ֖ ֛י ׁשָ ְרּתָ ּלִ ר ָנַד֥ ה ֲאׁשֶ֨ ָב֔ ַמּצֵ
ָך׃"  ֽ ֶרץ מֹוַלְדּתֶ ּוב ֶאל־ֶא֥ את ְוׁש֖ ֶרץ ַהּזֹ֔ ִמן־ָהָא֣

סּוק יג( )ָפּ

הּוא ָחַלם. בּוִאי ׁשֶ ר ָלֶהן ַעל ַהֲחלֹום ַהּנְ ם ִסּפֵ ה.   ַיֲעקֹב ּגַ

ל ָרֵחל ְוֵלָאה: גּוָבָתן ׁשֶ ָקה ּוָבּה ּתְ יקּו ַמְדּבֵ  ו.   ַהְדּבִ

סּוק:  ּפָ ֲחלֹום, ַהּמֹוִפיִעים ּבַ ְבֵרי ה' ְלַיֲעקֹב ּבַ ַיַחד ּוְבקֹול ָרם ֶאת ּדִ ם ּבְ ּלָ יָמה: ִקְראּו ּכֻ ְמׂשִ

זמננו  כשהגיע  נּו  ְמָכָר֑ שהרי  י  ֣ ּכִ ֖לֹו  ְבנּו  ֥ ֶנְחׁשַ זרות  כנשים  ֹות  ָנְכִרּי֛ ֲה֧לֹוא  ׃ טו  אבינו?!  לבית  שייכות  עדיין  לנו  יש 

לבנותיו?!  אבא  מתייחס  ככה  האם  לעבוד.  עליך  שהיה  עבודה  שנות  שבע  תמורת  אותנו  ומכר  בנו  סחר  הוא  להתחתן, 

יל ֤ ִהּצִ ר  ֲאׁשֶ֨ ר  ׁשֶ ָכל־ָהֹע֗ י  ֣ ּכִ ׃ טז  לעצמו  לקח  הוא  לנו,  שהגיע  הכסף  את  גם  נּו  ֽ ְסּפֵ ֶאת־ּכַ ם־ָא֖כֹול  ּגַ אַכל   ַוּיֹ֥
֩ל  ה ּכֹ נּו ֖הּוא ּוְלָבֵנ֑ינּו )ולא כמו דברי בני לבן בפסוק א'( ְוַעּתָ֗ ינּו על ידי עבודתך המסורה וברכת ה' ָל֥ ָאִב֔ ֱא-לִֹהי֙ם ֵמֽ

ה ׃ ֽ ים ֵאֶל֖יָך ֲעׂשֵ ר ֱא-לִֹה֛ ר ָאַמ֧ ֲאׁשֶ֨

ג. מנגינת הכתוב

ה' הגן על יעקב מפני תחבולותיו של לבן, וגם אמר לו כשהגיע הזמן ללכת.  

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' עוסקות בשלושת הדברים שהביאו את יעקב להחלטתו שהגיע הזמן לעזוב את בית לבן.••

משימה ג' עוסקות בשיתופן של רחל ולאה בתכניותיו. המשימה מאפשרת להרחיב על החשיבות של קבלת ••
החלטות ביחד. יעקב משתף את נשותיו ומתייעץ ִאתן. 

משימה ד' עוסקת בניסיונות של לבן לפגוע בפרנסתו של יעקב ובשמירה המיוחדת שה' שמר עליו. במשך כל ••
השנים, יעקב הבליג ושתק, ורק עכשיו הדברים נודעים לנו.

משימה ה' עוסקת בדבר ה' אל יעקב בחלום. התלמידים מתבקשים לקרוא כולם ביחד בקול רם את דברי ה' ••
הקוראים אל יעקב שהגיע הזמן לקיים את הנדר שהוא נדר בצאתו לדרך עשרים שנה קודם. ניתן להרחיב כאן 

עוד על אודות החשיבות של קיום נדרים.

 משימה ו' עוסקת בתגובתן של רחל ולאה, המבטאת נאמנות גמורה לה' ושותפות מלאה בתכניותיו של יעקב.••
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48. יעקב ומשפחתו עוזבים את חרן
 פרק ל"א פסוקים י"ז-כ"ה

א. הקדמה 

בפעם הקודמת שיעקב רצה ללכת1, הוא ביקש את רשותו של לבן, אולם בפעם הזאת, יעקב הבין שזה בלתי אפשרי. היה ברור 
לו שלבן לא ייתן לו ללכת עם כל רכושו ועם משפחתו2. לכן, כאשר לבן הלך לגזוז את צאנו שהיו במרחק שלושה ימי הליכה, 
ניצל יעקב את ההזדמנות, אסף את משפחתו ואת כל רכושו, ועזב מבלי שלבן ידע על כך. כששמע לבן על בריחתו של יעקב, 

הוא מיהר לרדוף אחריו כדי להחזירו, ורק דברי ה' שנגלה אליו בחלום, מנעו ממנו לעשות זאת.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ל־ְרֻכׁשֹו֙  ְוֶאת־ּכָ הּו  ל־ִמְקֵנ֗ ֶאת־ּכָ ג  ְנַה֣ ַוּיִ ׃ יח  ים  ֽ ַמּלִ ַעל־ַהּגְ יו  ֖ ְוֶאת־ָנׁשָ ָנ֥יו  ֶאת־ּבָ ֛א  ּשָׂ ַוּיִ ב  ַיֲעֹק֑ ָ֖קם  ַוּיָ יז 
ָנַֽען ׃ ְרָצה ּכְ יו ַא֥ ק ָאִב֖ ם )ויצא לדרך על מנת( ָל֛בֹוא ֶאל־ִיְצָח֥ ן ֲאָר֑ ֣ ַפּדַ ר ָרַכׁ֖ש ּבְ ֥ ׁש ִמְקֵנ֙ה ִקְנָי֔נֹו ֲאׁשֶ ר ָרָכ֔ ֣  ֲאׁשֶ

ז ֶאת־ֹצא֑נֹו )שהיו במרחק שלושה ימי הליכה, ולכן הוא לא שם לב שיעקב ומשפחתו  ְך ִלְגֹז֖ ן )באותו הזמן( ָהַל֔ יט ְוָלָב֣
יָה רצתה למנוע ממנו  ר ְלָאִבֽ ֥ ים פסלים של עבודה זרה ֲאׁשֶ ָרִפ֖ ל )בלי ידיעתו של יעקב( ֶאת־ַהּתְ ב ָרֵח֔ ְגֹנ֣ עוזבים( ַוּתִ

)כאשר גורמים למישהו לחשוב דבר לא נכון, זה נקרא  י  ֑ ָהֲאַרּמִ ן  ָלָב֖ ב ֶאת־ֵל֥ב  ַיֲעֹק֔ ב  ְגֹנ֣ ַוּיִ ׃ כ  מלעבוד עבודה זרה3 

ָ֖קם  ַוּיָ ר־֔לֹו  ח הּו֙א ְוָכל־ֲאׁשֶ ְבַר֥ ַוּיִ ַח ֽהּוא ׃ כא  י ֹבֵר֖ ֥ ּכִ יד ֔לֹו  ֣ ִל֙י ִהּגִ "לגנוב את לבו" או "לגנוב את דעתו"( ַעל־ּבְ

ֹום  ּי֣ ן ּבַ ֥ד ְלָלָב֖ ּגַ ד )בדרכו לארץ כנען( ׃ כב ַוּיֻ ְלָעֽ ר ַהּגִ ָנ֖יו פנה לכיוון ַה֥ ם ֶאת־ּפָ ׂ֥שֶ ר נהר פרת4 ַוּיָ ָה֑ ר ֶאת־ַהּנָ ֲעֹב֣ ַוּיַ
ב )אנשים שראו את יעקב עוזב, הלכו שלושה ימים עד שהגיעו ללבן כדי לספר לו. בינתיים, יעקב  ח ַיֲעֹקֽ י ָבַר֖ ֥ י ּכִ ֑ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ח )לבן(  ֤ ּקַ ַוּיִ התרחק שלושה ימי הליכה נוספים לכיוון השני. יוצא שהמרחק ביניהם היה כבר של ששה ימי הליכה5( ׃ כג 

)גם ביום שהוא רדף, יעקב המשיך ללכת. יוצא  ים  ָיִמ֑ ְבַע֣ת  ׁשִ ֶרְך  ֖ ּדֶ יו  ף ַאֲחָר֔ ְרּדֹ֣ ַוּיִ ֹו  ִעּמ֔ קרוביו וחבריו  ֶאת־ֶאָחי֙ו 
ד ׃ כד )לבן הגיע להר הגלעד  ְלָעֽ ר ַהּגִ ַה֥ ֥ק ֹא֖תֹו השיג אותו ּבְ ְדּבֵ שלבן עבר ביום אחד מרחק של שבעה ימי הליכה!6( ַוּיַ

ן  ים ֶאל־ָלָב֥ א ֱא-לִֹה֛ ֹב֧ ַוּיָ ביום השביעי בערב, וראה את יעקב במרחק-מה ממנו. לבן החליט לישון באותו מקום7 ואז:( 

ֹוב ַעד־ ב בניסיון לשכנעו לחזור לחרן  ִמּט֥ ם־ַיֲעֹק֖ ֥ר ִעֽ ַדּבֵ ן־ּתְ ֶמר ְלָך֛ ּפֶ ֧ ָ אֶמר ֗לֹו ִהּשׁ ְיָלה ַוּיֹ֣ ֑ ם ַהּלָ ֲחלֹ֣ י ּבַ ֖ ָהֲאַרּמִ
ע העמיד  ַק֤ ב ּתָ ב ְוַיֲעֹק֗ ת־ַיֲעֹק֑ ן ֶאֽ ג ָלָב֖ ֥ ּשֵׂ ע לא על ידי שתבטיח לו דברים טובים ולא על ידי איומים רעים8 ׃ כה ַוּיַ ָרֽ

ד )אלה מול אלה( ׃ ְלָעֽ ר ַהּגִ ַה֥ יו ּבְ ע גם כן העמיד ֶאת־ֶאָח֖ ַק֥ ן ּתָ ר ְוָלָב֛ ָה֔ ת־ָאֳהלֹו֙ ּבָ ֶאֽ

ג. מנגינת הכתוב

יעקב לא היה ניצל מלבן אם ה' לא היה עוזר לו על ידי ההתגלות אל לבן בחלום. ואף על פי שלבן היה עובד עבודה זרה, ה' 
נגלה אליו בחלום לכבודו של יעקב ולהגנתו9!

1 אחרי לידתו של יוסף, בתום ארבה עשרה שנים לשבתו בחרן - פרק ל’, פסוק כ"ה.
2 כפי שיעקב אמר במפורש בהמשך בפסוק ל"א: “כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מעמי". 

3 רש"י. ויש אומרים שלבן היה ‘מנחש’ בתרפים האלה כדי לדעת הנסתרות והעתידות, ורחל לא רצתה שינחש בתרפים כדי 
לדעת איפה הם - רשב"ם, אבן עזרא, ועוד.

4 אונקלוס.
5 רש"י לפסוק כ"ג.

6 רש"י.
7 על פי רמב"ן.

8 רמב"ן.
9  רמב"ן.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' נועדה לסכם את שנותיו של יעקב בבית לבן, והיא תואמת וממשיכה את התרשימים מהיחידות ••
 הקודמות )יחידות 41, 45(.

הערה: שש השנים, שיעקב עבד לפרנסתו, מצוינות בהמשך בפרק לא, פסוק מא.

משימה ב' נועדה להמחיש מה קרה בכל אחד מהימים מבריחתו של יעקב עד שלבן השיג אותו בהר הגלעד. ••
מילוי המשימה ממחיש את להיטותו של לבן "לתפוס" את יעקב - הוא עבר ביום אחד מרחק של שבעה ימי 

הליכה!

הפעילות בצד שמאל נועדה להמחיש את האזהרה החמורה שה' הזהיר את לבן לבל ידבר עם יעקב מטוב עד רע! ••
)עצם העובדה שה' צריך להתגלות בחלום אל אדם כמו לבן ולהזהיר אותו על כך, מעידה כאלף עדים על הסכנה 
שהייתה צפויה ליעקב מלבן. יש כאן הוכחה חד משמעית לכך שכוונותיו של לבן לא היו טובות. לבן בעצמו העיד 
ֶכם ָרע ֵוֽא-לֵֹקי ֲאִביֶכם ֶאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֵלאמֹר  על כך בהמשך, כשהוא אמר בפסוק כ"ט:  "ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ
ר ִעם ַיֲעקֹב ִמּטֹוב ַעד ָרע."  וכך אמר גם יעקב בפסוק מ"ב: "לּוֵלי ֱא-לֵֹקי ָאִבי ֱא-לֵֹקי ַאְבָרָהם ּוַפַחד  ּבֵ ֶמר ְלָך ִמּדַ ָ ִהּשׁ

י ָרָאה ֱא-לִֹקים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש".( ּפַ ִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגַיע ּכַ ְחּתָ ּלַ ה ֵריָקם ׁשִ י ַעּתָ ִיְצָחק ָהָיה ִלי ּכִ
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ְחּתוֹ עוְֹזִבים ֶאת ָחָרן פַּ ַיֲעקֹב ּוִמשְׁ
סּוִקים יז-כה ֶרק לא פְּ  פֶּ

יחידה 48

ים... ֽ ַמּלִ יו ַעל־ַהּגְ ֖ ָנ֥יו ְוֶאת־ָנׁשָ ֛א ֶאת־ּבָ ּשָׂ ב ַוּיִ ָ֖קם ַיֲעֹק֑ "ַוּיָ
סּוִקים יז-יח( ָנַֽען׃" )ּפְ ְרָצה ּכְ יו ַא֥ ק ָאִב֖ ָל֛בֹוא ֶאל־ִיְצָח֥

ְלָעֽד׃ ר ַהּגִ ָנ֖יו ַה֥ ם ֶאת־ּפָ ׂ֥שֶ ר ַוּיָ ָה֑ ר ֶאת־ַהּנָ ֲעֹב֣ ָ֖קם ַוּיַ ר־֔לֹו ַוּיָ ח הּו֙א ְוָכל־ֲאׁשֶ ְבַר֥ כא ַוּיִ
ב׃ ח ַיֲעֹקֽ י ָבַר֖ ֥ י ּכִ ֑ ִליׁשִ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ן ּבַ ֥ד ְלָלָב֖ ּגַ כב ַוּיֻ

ְלָעֽד׃ ר ַהּגִ ַה֥ ֥ק ֹא֖תֹו ּבְ ְדּבֵ ים ַוּיַ ְבַע֣ת ָיִמ֑ ֶרְך ׁשִ ֖ יו ּדֶ ף ַאֲחָר֔ ְרּדֹ֣ ֹו ַוּיִ ח ֶאת־ֶאָחי֙ו ִעּמ֔ ֤ ּקַ כג ַוּיִ

ֵבית ָלָבן: ל ַיֲעקֹב ּבְ נֹוָתיו ׁשֶ ים ּובֹו ִסּכּום ׁשְ ְרׁשִ א.   ִלְפֵניֶכם ּתַ

ב.

סּוק כ"ג(. סּוק כ"ב(. ָלָבן ָרַדף ַאֲחֵרי ַיֲעקֹב )ּפָ הּו ָהַלְך ְוהֹוִדיַע ְלָלָבן )ּפָ סּוק כ"א(. ִמיׁשֶ ַרח )ּפָ ַיֲעקֹב ּבָ

י ְנׁשֹוָתיו?   ּתֵ ֲעבּור ׁשְ ַסְך ַהּכֹל ָעַבד ַיֲעקֹב ּבַ ִנים ּבְ ה ׁשָ ּמָ 1. ּכַ

ִנים ָעַבד ַיֲעקֹב ְלַפְרָנָסתֹו?    ה ׁשָ ּמָ 2. ּכַ

ֵבית ָלָבן?   ַסְך ַהּכֹל ָהָיה ַיֲעקֹב ּבְ ִנים ּבְ ה ׁשָ ּמָ 3. ּכַ

ּיֹום ָהִראׁשֹון. ָעְברּו ַיֲעקֹב ְוַהּמֹוִדיַע - ּבַ ֶרְך ׁשֶ ׁש ָצהֹב ֶאת ַהּדֶ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 1. ַסּמְ

ִני. ֵ ּיֹום ַהּשׁ ָעְברּו ַיֲעקֹב ְוַהּמֹוִדיַע - ּבַ ֶרְך ׁשֶ ׁש ָצהֹב ֶאת ַהּדֶ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 2. ַסּמְ

י. ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ָעְברּו ַיֲעקֹב ְוַהּמֹוִדיַע - ּבַ ֶרְך ׁשֶ ׁש ָצהֹב ֶאת ַהּדֶ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 3. ַסּמְ

ּיֹום ָהְרִביִעי. ָעְברּו ַיֲעקֹב ְוָלָבן - ּבַ ֶרְך ׁשֶ ׁש ָורֹד ֶאת ַהּדֶ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 4. ַסּמְ

ֶכם, ָלָבן ָהַלְך אֹו ָרץ...?  ה: ַהִאם, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

בּוַעחֶֹדׁש ׁשָ ִנים ַבע ׁשָ ִניםׁשֶ ַבע ׁשָ ִניםׁשֶ ׁש ׁשָ ׁשֵ

ַיֲעקֹב
יַע ַמּגִ
ְלֵבית
 ָלָבן

ַיֲעקֹב 
ׁש  ְמַבּקֵ

ן  ְלִהְתַחּתֵ
ִעם  ָרֵחל

ַיֲעקֹב 
ן  ִמְתַחּתֵ

ִעם 
ֵלָאה

ַיֲעקֹב 
ן  ִמְתַחּתֵ

ִעם 
ָרֵחל

ַיֲעקֹב
ָאר ִנׁשְ

ֵדי ַלֲעבֹד ּכְ
ְלַפְרָנָסתֹו

ַיֲעקֹב
עֹוֵזב ֶאת
ית ָלָבן ֵבּ

ַיֲעקֹב עֹוֵבדַיֲעקֹב עֹוֵבדַיֲעקֹב עֹוֵבד

ְיָלה ֑ ם ַהּלָ ֲחלֹ֣ י ּבַ ֖ ן ָהֲאַרּמִ ים ֶאל־ָלָב֥ א ֱא-לִֹק֛ ֹב֧ "ַוּיָ
סּוק כד( ע׃" )ּפָ ֹוב ַעד־ָרֽ ב ִמּט֥ ם־ַיֲעֹק֖ ֥ר ִעֽ ַדּבֵ ן־ּתְ ֶמר ְלָך֛ ּפֶ ֧ ָ אֶמר ֗לֹו ִהּשׁ  ַוּיֹ֣

ַמֲחֵנה
ָלָבן

ַמֲחֵנה
ַיֲעקֹב

ֶכם, ה' ָהָיה ָצִריְך ְלַהְזִהיר ֶאת ָלָבן? ָמה ָלָבן ָרָצה ַלֲעׂשֹות? ה: ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֲחלֹום: ְבֵרי ה' ֶאל ָלָבן ּבַ ָקה ּוָבּה ּדִ יקּו ַמְדּבֵ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ  ג.   ִמּדַ

יֹום ֲהִליָכהיֹום ֲהִליָכהיֹום ֲהִליָכה יֹום ֲהִליָכהיֹום ֲהִליָכה יֹום ֲהִליָכהיֹום ֲהִליָכה
ַהּמֹוִדיַע הֹוֵלְך ְלָלָבן

ָלָבן רֹוֵדף ַאֲחֵרי ַיֲעקֹב

ָלָבן ּגֹוֵזז
ַיֲעקֹב ּבֹוֵרַח ֶאת צֹאנֹו ית  ּבֵ

ָלָבן

ַהר 
ְלָעד ַהּגִ



110

49. לבן כועס
 פרק ל"א פסוקים כ"ו-ל"ה 

א. הקדמה 

בבוקר, נזכר לבן בדברי ה' בחלום, והוא אכן נזהר מלדרוש מיעקב לחזור לחרן או מלפגוע בו. עם זאת, הוא הפנה אל יעקב 
טענות קשות, תוך כדי שהוא מתאר את עצמו כאדם רגיש ואוהב, בעוד שאת יעקב הוא תיאר כאדם תוקפני הנוהג בחוסר 

חכמה. שתי טענות מרכזיות טען לבן כלפי יעקב:

1( למה ברחת בלי להגיד לי, בעודך לוקח את בנותיי אתך בכוח?    2( למה גנבת את אלוהי?

על שתי הטענות השיב יעקב בפסוקים ל"א-ל"ב.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

הן  כאילו  ֶרב  ָחֽ ֻב֖יֹות  ׁשְ ּכִ י  ֹנַת֔ ֶאת־ּבְ ולקחָת  ַנֵה֙ג  ַוּתְ י  ֶאת־ְלָבִב֑ ב  ְגֹנ֖ ַוּתִ יָת  ָעׂשִ֔ ה  ֶמ֣ ב  ְלַיֲעֹק֔ ָלָב֙ן  אֶמר  ַוּיֹ֤ כו 
י אם  ְדּתָ ּלִ֔ ֣ י גנבת בכך את לבבי ְולֹא־ִהּגַ ב ֹאִת֑ ְגֹנ֖ ַח למה ברחת בסתר ַוּתִ אָת֙ ִלְבֹר֔ ה ַנְחּבֵ֨ ּמָ ׃ כז ָל֤ שבויות מלחמה 

ִני  ּתַ֔ א ְנַטׁשְ ֹור ׃ כח ְולֹ֣ ף ּוְבִכּנֽ ֹת֥ ים ּבְ ִר֖ ה ּוְבׁשִ ְמָח֥ ׂשִ ֲחָך֛ ּבְ ּלֵ רק היית אומר לי שאתה רוצה ללכת, הרי שהייתי: ָוֲֽאׁשַ

ֹו נהגת בחוסר  ֽ ֲעׂשֽ ְלּתָ ֥ ה אבל עכשיו, באופן שברחת ִהְסּכַ ֖ י ַעּתָ ק ְלָבַנ֖י ְוִלְבֹנָת֑ ֥ ֵ לא הנחת לי, לא נתת לי הזדמנות ְלַנּשׁ

ֶמׁש׀  ֶא֣ ם  ֲאִביֶכ֜ י  ֵוֽא-לֵֹה֨ אבל מה אוכל לעשות ש:   ע  ָר֑ ֶכ֖ם  ִעּמָ ֹות  ַלֲעׂש֥ יש בכוחי  י  ָיִד֔ ל  ֶיׁש־ְלֵא֣ חכמה! ׃ כט 

ְך  ֙ה ועכשיו, גם אם ָהלֹ֣ ע ׃ ל ְוַעּתָ ֹוב ַעד־ָרֽ ב ִמּט֥ ם־ַיֲעֹק֖ ֥ר ִעֽ ּבֵ ֶמר ְלָך֛ ִמּדַ ֧ ָ ר ִהּשׁ י ֵלאֹמ֗ ר ֵאַל֣ אתמול בלילה ָאַמ֧

ב  ַ֥ען ַיֲעֹק֖ י )את התרפים( ׃ לא ַוּיַ ה ָגַנְ֖בּתָ ֶאת־ֱאלָֹהֽ ּמָ יָך ָל֥ ה כי התגעגעת ְלֵב֣ית ָאִב֑ ְפּתָ ף ִנְכַס֖ י־ִנְכֹס֥ ֽ ְכּתָ ּכִ ָהַל֔
י ולא תיתן להם  ֽ יָך )את רחל ואת לאה( ֵמִעּמִ נֹוֶת֖ ל ֶאת־ּבְ ְגֹז֥ ן־ּתִ י ּפֶ ְרּתִ י ָאַמ֔ ֣ אִתי כי פחדתי ּכִ י ָיֵר֔ ֣ ן ּכִ אֶמר ְלָלָב֑ ַוּיֹ֣
מי  א ֶאת־ֱאלֶֹהיָך֮  ְמָצ֣ ּתִ ר  ֲאׁשֶ֨ ם  ִע֠ ולגבי טענתך השנייה:  זאת התשובה לטענתך הראשונה,  ׃ לב  רשות ללכת עמי 

י חפש ותגיד  ִד֖ ה ִעּמָ ר־ְלָך֛ ָמ֥ ּכֶ ינּו מול כל האנשים העומדים כאן  ַהֽ ְחֶי֒ה )!( ֶנֶ֣גד ַאֵח֧ א ִיֽ שתמצא אצלו את אלוהיך לֹ֣

ע  א־ָיַד֣ ח־ָלְ֑ך ְולֹֽ אם אתה מכיר משהו )בין אם תמצא את התרפים, ובין אם תמצא משהו אחר( ששייך לך ונמצא אצלי ְוַקֽ

ֵצ֙א  א ַוּיֵ א ָמָצ֑ ת ְולֹ֣ י ָהֲאָמֹה֖ ֥ ּתֵ ֶהל ׁשְ ה ּוְבֹא֛ ֶהל ֵלָא֗ ב׀ ּוְבֹא֣ ֶהל ַיֲעֹק֣ ֹא֥ ן ּבְ א ָלָב֜ ֹב֨ ַתם ׃ לג ַוּיָ ָנָבֽ ל ּגְ י ָרֵח֖ ֥ ב ּכִ ַיֲעֹק֔
ל )בכר הגמל שהיה  ָמ֖ ַכ֥ר ַהּגָ ם ּבְ ֵמ֛ ׂשִ ים ַוּתְ ָרִפ֗ ה ֶאת־ַהּתְ ל ָלְקָח֣ ל1 ׃ לד ְוָרֵח֞ ֶהל ָרֵחֽ ֹא֥ א ּבְ ֹב֖ ה ַוּיָ ֶהל ֵלָא֔ ֵמֹא֣
יָה מיד  אֶמר ֶאל־ָאִב֗ א ׃ לה ַוּתֹ֣ א ָמָצֽ ֶהל ְולֹ֥ ל־ָהֹא֖ ן ֶאת־ּכָ ׁש ָלָב֛ ֥ ֵ ם ַוְיַמּשׁ ב ֲעֵליֶה֑ ׁשֶ ֣ מונח על רצפת האוהל( ַוּתֵ

י דרכן  ים ִל֑ ֖ ֶרְך ָנׁשִ י־ֶד֥ יָך על מנת לכבד אותך ּכִ ֶנ֔ :( ֤לֹוא אּוַכל֙ ָל֣קּום ִמּפָ י )ׁשֶ ֣ י ּכִ ֵעיֵנ֣י ֲאֹדִנ֔ ַח֙ר ּבְ כשהוא נכנס ַאל־ִי֨

ים ׃ ָרִפֽ א ָמָצ֖א ֶאת־ַהּתְ ׂש ְולֹ֥ של נשים שהן לפעמים מאוד חלשות, ואני חלשה כעת ואין לי את הכוח לקום ַוְיַחּפֵ֕

1 לגבי סדר האוהלים שבהם לבן עבר וחיפש: הוא התחיל לחפש באוהלו של יעקב, ואחר כך עבר לחפש באוהל לאה, באוהל 
רחל ובסוף באוהלי השפחות. עם זאת, התורה מזכירה את אוהלה של רחל אחרון, כי שם הייתה התרחשות - על פי א"ע 

ורמב"ן. ורש"י מבאר אחרת. 
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ג. מנגינת הכתוב

לבן לא התבלבל מהעובדות... רחל ולאה העידו בעצמן )לעיל בפסוקים י"ד-ט"ז(, שאביהן מתייחס אליהן כנוכריות, ושהן לא 
מרגישות שייכות למשפחתו ולא רוצות להישאר אצלו. ה' נגלה אל לבן והזהירו שלא ידבר עם יעקב מטוב ועד רע. בני לבן 
העלילו על יעקב עלילות, וגם הוא, לבן, שינה לרעה את יחסו אל יעקב - כל זה לא מנע בעד לבן מלהציג את עצמו כאבא רגיש 

ואוהב, ואת יעקב כאדם תוקפני שנוהג בחוסר רגישות...

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

במשימות א'-ב' מתבקשים התלמידים לזהות את שתי הטענות של לבן בעזרת מילת השאלה "למה", ולנסח ••
את הדברים בלשונם.

במשימות ג'-ד' הם מתבקשים לזהות את תשובותיו של יעקב לשתי הטענות.••

 משימה ה' נועדה לעסוק בתחבולה של רחל, שהחביאה את התרפים בכר הגמל שהיה מונח על רצפת האוהל.••
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ָלָבן ּכוֵֹעס
סּוִקים כו-לה  ֶרק לא פְּ  פֶּ

יחידה 49

ֲחָך֛  ּלֵ ָוֲֽאׁשַ י  ּלִ֔ ְדּתָ  ֣ ְולֹא־ִהּגַ י  ֹאִת֑ ב  ְגֹנ֖ ַוּתִ ַח  ִלְבֹר֔ אָת֙  ַנְחּבֵ֨ ה  ּמָ ָל֤ ב...  ְלַיֲעֹק֔ ָלָב֙ן  אֶמר  "ַוּיֹ֤
יָך  ה ְלֵב֣ית ָאִב֑ ְפּתָ ף ִנְכַס֖ י־ִנְכֹס֥ ֽ ְכּתָ ּכִ ְך ָהַל֔ ֙ה ָהלֹ֣ ֹור... ְוַעּתָ ף ּוְבִכּנֽ ֹת֥ ים ּבְ ִר֖ ה ּוְבׁשִ ְמָח֥ ׂשִ ּבְ

סּוִקים כו-ל( י׃" )ּפְ ה ָגַנְ֖בּתָ ֶאת־ֱאלָֹהֽ ּמָ ָל֥

ר  ם ֲאׁשֶ֨ י׃ ִע֠ ֽ יָך ֵמִעּמִ נֹוֶת֖ ל ֶאת־ּבְ ְגֹז֥ ן־ּתִ י ּפֶ ְרּתִ י ָאַמ֔ ֣ אִתי ּכִ י ָיֵר֔ ֣ ן ּכִ אֶמר ְלָלָב֑ ב ַוּיֹ֣ ַ֥ען ַיֲעֹק֖ "ַוּיַ
ב  ע ַיֲעֹק֔ א־ָיַד֣ ח־ָלְ֑ך ְולֹֽ י ְוַקֽ ִד֖ ה ִעּמָ ר־ְלָך֛ ָמ֥ ּכֶ ינּו ַהֽ ְחֶי֒ה ֶנֶ֣גד ַאֵח֧ א ִיֽ א ֶאת־ֱאלֶֹהיָך֮ לֹ֣ ְמָצ֣ ּתִ

סּוִקים לא-לב( ַתם׃" )ּפְ ָנָבֽ ל ּגְ י ָרֵח֖ ֥ ּכִ

א א ָמָצ֑ ת ְולֹ֣ י ָהֲאָמֹה֖ ֥ ּתֵ ֶהל ׁשְ ה ּוְבֹא֛ ֶהל ֵלָא֗ ב׀ ּוְבֹא֣ ֶהל ַיֲעֹק֣ ֹא֥ ן ּבְ א ָלָב֜ ֹב֨ "ַוּיָ
סּוק לג( ל׃" )ּפָ ֶהל ָרֵחֽ ֹא֥ א ּבְ ֹב֖ ה ַוּיָ ֶהל ֵלָא֔ ֵצ֙א ֵמֹא֣ ַוּיֵ

ׁש ִצְבעֹוִני. ַמְדּגֵ יׁשּו אֹוָתּה ּבְ ֲעַמִים. ַהְדּגִ ִדְבֵרי ָלָבן ּפַ ה" מֹוִפיָעה ּבְ ה "ָלּמָ ּלָ א.   ַהּמִ

ַאל ָלָבן ֶאת ַיֲעקֹב:  ָ ּשׁ ֵאלֹות ׁשֶ ְ י ַהּשׁ ּתֵ ְלׁשֹוְנֶכם ֶאת ׁשְ ְתבּו ּבִ ב.   ּכִ

ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה:  ? ְ ַהּשׁ

ה:  ? ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ַהּשׁ

ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה. ְ ל ַיֲעקֹב ַלּשׁ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ּתְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ג.   ַסּמְ

ה. ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ל ַיֲעקֹב ַלּשׁ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ּתְ ׁש ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ד.   ַסּמְ

ָמל?  ַכר ַהּגָ יָאה ָרֵחל ּבְ ה.   ָמה ֶהְחּבִ

 ו.  ָהִאם ָלָבן ָמָצא אֹוָתם? 

֑לּו ּכֵ א ׁשִ ֖יָך לֹ֣ ְרֵחֶל֥יָך ְוִעּזֶ

י׃ ְלּתִ א ָאָכֽ ְוֵאיֵל֥י ֹצאְנָך֖ לֹ֥

יָך ְטֵרָפ֙ה לֹא־ֵהֵב֣אִתי ֵאֶל֔

י ֔יֹום ְבִת֣ ֻנֽ ּגְ

ְיָלה׃ י ָלֽ ְבִת֖ ּוְגֻנֽ

ֶרב ִני ֹח֖ ֹום ֲאָכַל֥ ָהִי֧יִתי ַבּי֛

ְיָלה ֑ ּלָ ַרח ּבַ ְוֶק֣

ֵעיָנֽי׃ י ֵמֽ ָנִת֖ ד ׁשְ ֥ ּדַ ַוּתִ

ְתִאים: ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ סּוק ֶאל ַהּמִ ל ַהּפָ ים ׁשֶ ּלִ ים ֵמַהּמִ ִמְתחּו ַקּוִ

ַיֲעקֹב מוִֹכיַח ֶאת ָלָבן
סּוִקים לו-מב ֶרק לא פְּ  פֶּ
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ל ָלָבן צֹאנֹו ׁשֶ ל ַיֲעקֹב ּבְ סּור ׁשֶ ִטּפּולֹו ַהּמָ

ֵני ַחּיֹות ֶטֶרף. י ַעל ַהּצֹאן ִמּפְ ַמְרּתִ ׁשָ

ָך! ּלְ י ֵמַהּצֹאן ׁשֶ ֵמעֹוָלם לֹא ָאַכְלּתִ

ְיָלה. ּלַ ָבר ּבַ ֵנב ׁשּום ּדָ ּלֹא ִיּגָ ָהִייִתי ַאְחַראי ׁשֶ

ּיֹום. ָבר ּבַ ֵנב ׁשּום ּדָ ּלֹא ִיּגָ ָהִייִתי ַאְחַראי ׁשֶ

ָאָגה ַלּצֹאן. י ֵמרֹב ּדְ ְנּתִ י ָיׁשַ קֹׁשִ ּבְ

יֹוֵתר. ים ּבְ ִמים ַהַחּמִ ּיָ ם ּבַ י ַעל ַהּצֹאן ּגַ ַמְרּתִ ׁשָ

יֹוֵתר. ִרים ּבְ ילֹות ַהּקָ ּלֵ ם ּבַ י ַעל ַהּצֹאן ּגַ ַמְרּתִ ׁשָ

ים,  ַטּנִ ָדִיים ַהּקְ ָלִאים ְוַהּגְ י ֵהיֵטב ַעל ַהּטְ ַמְרּתִ ׁשָ

ּלֹא ָימּותּו. ׁשֶ

ה ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֶכם, ר, ְלַדְעּתְ א. ָמה ִיְהֶיה ְמֻצּיָ
ר 4: ִצּיּור ִמְסּפָ     ּבְ
     - יֹום אֹו ַלְיָלה?

ִנים אֹו ֵעִרים? - צֹאן ְיׁשֵ

ב. 

סּוִקים ַמְתִאים ְלָכל ִצּיּור? ג. ֵאיֶזה ֵמַהּפְ

2

3

1

4
קֹות -    ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ָקה  ְדּבֵ ׂשּו ֶאת ַהּמַ ַחּפְ
ְתִאיָמה. ַהּמַ
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50. יעקב מוכיח את לבן
 פרק ל"א פסוקים ל"ו-מ"ב

א. הקדמה 

אחרי שלבן סיים את "החיפוש" בלי למצוא כלום, יעקב הרשה לעצמו להוכיח את לבן תוכחה נוקבת על כל מה שהוא עולל 
לו במהלך השנים. יעקב תיאר באריכות את מסירותו הגדולה לצאנו של לבן, ואת האחריות שלבן דרש ממנו לקבל על עצמו, 
מעל ומעבר לאחריות של כל רועה צאן רגיל. יעקב תיאר כיצד הוא התמיד במסירותו בטיפול בצאן, גם כאשר לבן רימה אותו 

שוב ושוב בהחלפת משכורתו. דברי ה' אל לבן בחלום הם, לדברי יעקב, ההוכחה הטובה ביותר לצדקתו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

י שגרמו  ֥ י ּכִ אִת֔ ה ַחּטָ ִע֙י ַמ֣ ׁשְ ן ַמה־ּפִ אֶמר ְלָלָב֔ ַ֤ען ַיֲעֹק֙ב ַוּיֹ֣ ן )אמר לו דברי תוכחה( ַוּיַ ָלָב֑ ֶרב ּבְ ֣ ב ַוּיָ ַחר ְלַיֲעֹק֖ ֥ לו ַוּיִ
ָך)?(  ֵלי־ֵביֶת֔ ּכְ ל  ִמּכֹ֣ אָת֙  ָצ֨ ַמה־ּמָ י  ַל֗ ל־ּכֵ ּתָ ֶאת־ּכָ ׁשְ ֣ ַ ִמּשׁ  - ׁשֶ מה גרם לך  י  ֽ ּכִ ׃ לז  י  ַאֲחָרֽ רדפת  ָדַלְ֖קּתָ   - ׁשֶ לך 

ֵנֽינּו והם  ֥ין ׁשְ יחּו ּבֵ יָך ְויֹוִכ֖ י ְוַאֶח֑ ה אם מצאת משהו שאתה חושב שהוא שלך, שים אותו כאן1 ֶנֶ֥גד מול ַאַח֖ ים ּכֹ֔ ֣ ׂשִ
ְך ובמשך עשרים השנים  ָנ֤ה ָאֹנִכ֙י ִעּמָ֔ ים ׁשָ ִר֨ ישפטו ויכריעו מי מבין שנינו צודק )ולבן הרי לא מצא דבר( ׃ לח ֶז֩ה ֶעׂשְ

֑לּו לא מת אף טלה או גדי שהן המליטו2 ְוֵאיֵל֥י ֹצאְנָך֖  ּכֵ א ׁשִ ֖יָך לֹ֣ האלה שהייתי עמך ושמרתי על צאנך- ְרֵחֶל֥יָך ְוִעּזֶ

יָך אף פעם לא הבאתי אליך  ׃ לט ְטֵרָפ֙ה לֹא־ֵהֵב֣אִתי ֵאֶל֔ י מעולם לא לקחתי מהצאן שלך כדי לאוכלו  ְלּתִ א ָאָכֽ לֹ֥
ה ואם קרה שנחסרה בהמה מהצאן, אפילו שלא באשמתי - אני נחשבתי אחראי  ּנָ י ֲאַחּטֶ֔ צאן שנטרף על ידי חיה רעה ָאֹנִכ֣

י  ְבִת֖ י ֔יֹום דרשת ממני לשלם הן על צאן שנגנבו מהעדר ביום ּוְגֻנֽ ְבִת֣ ֻנֽ ה ודרשת ממני לשלם עליה ּגְ ּנָ ֑ ַבְקׁשֶ י ּתְ ִד֖ לכך ִמּיָ

ויבש ביותר  עבדתי במסירות בימים, גם כשהיה חם  ֶרב  ֹח֖ ִני  ֲאָכַל֥ ֹום  ַבּי֛ ָהִי֧יִתי  ׃ מ  והן על צאן שנגנב בלילה  ְיָלה  ָלֽ
מרוב  ֵעיָנֽי  ֵמֽ י  ָנִת֖ ׁשְ ד  ֥ ּדַ ַוּתִ עבדתי במסירות אף בלילות, כשהיה קר ביותר כמו קרח  ְיָלה  ֑ ּלָ ּבַ ַרח  ְוֶק֣ )"חורב" = יובש( 

ִנ֖ים  ׁש ׁשָ ֥ יָך ְוׁשֵ י ְבֹנֶת֔ ֣ ּתֵ ׁשְ ָנ֙ה ּבִ ה ׁשָ ֵר֤ ע־ֶעׂשְ ֽ יָך ַאְרּבַ ֜ ֵביֶתָך֒ ֲעַבְדּתִ ָנ֮ה ּבְ ים ׁשָ ִר֣ י ֶעׂשְ דאגה לצאן ׃ מא ֶזה־ּלִ֞

ָאִב֩י  י  ֱא-לֵֹה֣ לא  אם  י  לּוֵל֡ ׃ מב  ֹמִנֽים  ֶרת  ֥ ֲעׂשֶ י  ֖ ְרּתִ ּכֻ ֶאת־ַמׂשְ ֲחֵל֥ף  ַוּתַ הגדולה-(  מסירותי  )ולמרות  ֹצאֶנָ֑ך   ּבְ
ִני היית משלח אותי בידיים  ֑ ְחּתָ ּלַ ם ׁשִ ה הרי שעכשיו ֵריָק֣ ֖ י ַעּתָ ֥ ּכִ י לעזרה  ָיה ִל֔ ַחד ִיְצָח֙ק ָה֣ ם ּוַפ֤ י ַאְבָרָה֜ ֱא-לֵֹה֨
ֶמׁש ועל כך הוא הוכיח  ֹוַכח ָאֽ ים ַוּי֥ ה ֱא-לִֹה֖ ֛י עבודתי הקשה ָרָא֥ ּפַ ַיע ּכַ י את צערי ְוֶאת־ְיִג֧ ריקות בלי כלום ֶאת־ָעְנִי֞

אותך אתמול בלילה כשהוא נגלה אליך בחלום ׃  

ג. מנגינת הכתוב

נאמנותו ומסירותו הגדולה של יעקב לעבודה שהוא קיבל עצמו, למרות שהיו לו הרבה 'תירוצים' להתאמץ פחות.  

1 על פי אור החיים.
2 אימא שמתו לה בן או בת, נקראת ‘אם שכולה’.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

כל המשימות שבחוברת נועדו לעזור להסביר ולהמחיש את הדוגמאות השונות שיעקב נתן כדי לתאר את ••
מידת מסירותו לשמירה על צאנו של לבן.

המשימה הכלולה ב"שיחה בכיתה" כוללת בתוכה "חידת הגיון". יש לבקש מתלמידים המציעים תשובה, ••
 להסביר מה הביא אותם למסקנתם ולא להסתפק בניחושים. 
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ָלָבן ּכוֵֹעס
סּוִקים כו-לה  ֶרק לא פְּ  פֶּ

יחידה 49

ֲחָך֛  ּלֵ ָוֲֽאׁשַ י  ּלִ֔ ְדּתָ  ֣ ְולֹא־ִהּגַ י  ֹאִת֑ ב  ְגֹנ֖ ַוּתִ ַח  ִלְבֹר֔ אָת֙  ַנְחּבֵ֨ ה  ּמָ ָל֤ ב...  ְלַיֲעֹק֔ ָלָב֙ן  אֶמר  "ַוּיֹ֤
יָך  ה ְלֵב֣ית ָאִב֑ ְפּתָ ף ִנְכַס֖ י־ִנְכֹס֥ ֽ ְכּתָ ּכִ ְך ָהַל֔ ֙ה ָהלֹ֣ ֹור... ְוַעּתָ ף ּוְבִכּנֽ ֹת֥ ים ּבְ ִר֖ ה ּוְבׁשִ ְמָח֥ ׂשִ ּבְ

סּוִקים כו-ל( י׃" )ּפְ ה ָגַנְ֖בּתָ ֶאת־ֱאלָֹהֽ ּמָ ָל֥

ר  ם ֲאׁשֶ֨ י׃ ִע֠ ֽ יָך ֵמִעּמִ נֹוֶת֖ ל ֶאת־ּבְ ְגֹז֥ ן־ּתִ י ּפֶ ְרּתִ י ָאַמ֔ ֣ אִתי ּכִ י ָיֵר֔ ֣ ן ּכִ אֶמר ְלָלָב֑ ב ַוּיֹ֣ ַ֥ען ַיֲעֹק֖ "ַוּיַ
ב  ע ַיֲעֹק֔ א־ָיַד֣ ח־ָלְ֑ך ְולֹֽ י ְוַקֽ ִד֖ ה ִעּמָ ר־ְלָך֛ ָמ֥ ּכֶ ינּו ַהֽ ְחֶי֒ה ֶנֶ֣גד ַאֵח֧ א ִיֽ א ֶאת־ֱאלֶֹהיָך֮ לֹ֣ ְמָצ֣ ּתִ

סּוִקים לא-לב( ַתם׃" )ּפְ ָנָבֽ ל ּגְ י ָרֵח֖ ֥ ּכִ

א א ָמָצ֑ ת ְולֹ֣ י ָהֲאָמֹה֖ ֥ ּתֵ ֶהל ׁשְ ה ּוְבֹא֛ ֶהל ֵלָא֗ ב׀ ּוְבֹא֣ ֶהל ַיֲעֹק֣ ֹא֥ ן ּבְ א ָלָב֜ ֹב֨ "ַוּיָ
סּוק לג( ל׃" )ּפָ ֶהל ָרֵחֽ ֹא֥ א ּבְ ֹב֖ ה ַוּיָ ֶהל ֵלָא֔ ֵצ֙א ֵמֹא֣ ַוּיֵ

ׁש ִצְבעֹוִני. ַמְדּגֵ יׁשּו אֹוָתּה ּבְ ֲעַמִים. ַהְדּגִ ִדְבֵרי ָלָבן ּפַ ה" מֹוִפיָעה ּבְ ה "ָלּמָ ּלָ א.   ַהּמִ

ַאל ָלָבן ֶאת ַיֲעקֹב:  ָ ּשׁ ֵאלֹות ׁשֶ ְ י ַהּשׁ ּתֵ ְלׁשֹוְנֶכם ֶאת ׁשְ ְתבּו ּבִ ב.   ּכִ

ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה:  ? ְ ַהּשׁ

ה:  ? ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ַהּשׁ

ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה. ְ ל ַיֲעקֹב ַלּשׁ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ּתְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ  ג.   ַסּמְ

ה. ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ל ַיֲעקֹב ַלּשׁ ׁשּוָבתֹו ׁשֶ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ּתְ ׁש ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ד.   ַסּמְ

ָמל?  ַכר ַהּגָ יָאה ָרֵחל ּבְ ה.   ָמה ֶהְחּבִ

 ו.  ָהִאם ָלָבן ָמָצא אֹוָתם? 

֑לּו ּכֵ א ׁשִ ֖יָך לֹ֣ ְרֵחֶל֥יָך ְוִעּזֶ

י׃ ְלּתִ א ָאָכֽ ְוֵאיֵל֥י ֹצאְנָך֖ לֹ֥

יָך ְטֵרָפ֙ה לֹא־ֵהֵב֣אִתי ֵאֶל֔

י ֔יֹום ְבִת֣ ֻנֽ ּגְ

ְיָלה׃ י ָלֽ ְבִת֖ ּוְגֻנֽ

ֶרב ִני ֹח֖ ֹום ֲאָכַל֥ ָהִי֧יִתי ַבּי֛

ְיָלה ֑ ּלָ ַרח ּבַ ְוֶק֣

ֵעיָנֽי׃ י ֵמֽ ָנִת֖ ד ׁשְ ֥ ּדַ ַוּתִ

ְתִאים: ט ַהּמַ ּפָ ׁשְ סּוק ֶאל ַהּמִ ל ַהּפָ ים ׁשֶ ּלִ ים ֵמַהּמִ ִמְתחּו ַקּוִ

ַיֲעקֹב מוִֹכיַח ֶאת ָלָבן
סּוִקים לו-מב ֶרק לא פְּ  פֶּ

יחידה 50

ל ָלָבן צֹאנֹו ׁשֶ ל ַיֲעקֹב ּבְ סּור ׁשֶ ִטּפּולֹו ַהּמָ

ֵני ַחּיֹות ֶטֶרף. י ַעל ַהּצֹאן ִמּפְ ַמְרּתִ ׁשָ

ָך! ּלְ י ֵמַהּצֹאן ׁשֶ ֵמעֹוָלם לֹא ָאַכְלּתִ

ְיָלה. ּלַ ָבר ּבַ ֵנב ׁשּום ּדָ ּלֹא ִיּגָ ָהִייִתי ַאְחַראי ׁשֶ

ּיֹום. ָבר ּבַ ֵנב ׁשּום ּדָ ּלֹא ִיּגָ ָהִייִתי ַאְחַראי ׁשֶ

ָאָגה ַלּצֹאן. י ֵמרֹב ּדְ ְנּתִ י ָיׁשַ קֹׁשִ ּבְ

יֹוֵתר. ים ּבְ ִמים ַהַחּמִ ּיָ ם ּבַ י ַעל ַהּצֹאן ּגַ ַמְרּתִ ׁשָ

יֹוֵתר. ִרים ּבְ ילֹות ַהּקָ ּלֵ ם ּבַ י ַעל ַהּצֹאן ּגַ ַמְרּתִ ׁשָ

ים,  ַטּנִ ָדִיים ַהּקְ ָלִאים ְוַהּגְ י ֵהיֵטב ַעל ַהּטְ ַמְרּתִ ׁשָ

ּלֹא ָימּותּו. ׁשֶ

ה ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֶכם, ר, ְלַדְעּתְ א. ָמה ִיְהֶיה ְמֻצּיָ
ר 4: ִצּיּור ִמְסּפָ     ּבְ
     - יֹום אֹו ַלְיָלה?

ִנים אֹו ֵעִרים? - צֹאן ְיׁשֵ

ב. 

סּוִקים ַמְתִאים ְלָכל ִצּיּור? ג. ֵאיֶזה ֵמַהּפְ

2

3

1

4
קֹות -    ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ָקה  ְדּבֵ ׂשּו ֶאת ַהּמַ ַחּפְ
ְתִאיָמה. ַהּמַ
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51. יעקב ולבן כורתים ברית 
 פרק ל"א פסוק מ"ג- פרק ל"ב פסוק א'

א. הקדמה 

לבן לא קיבל את דברי התוכחה של יעקב. הוא לא ייחס משמעות לדבריו של יעקב, כי ממילא מבחינתו, כל מה שיש ליעקב, 
שייך לו - ללבן...! נשותיו של יעקב - הן הבנות שלו, בניו של יעקב - הם הנכדים שלו, וכל הרכוש שנמצא אצל יעקב - שייך 
לו... מבחינת לבן, לא היה ליעקב שום דבר משל עצמו1. עם זאת, לבן הוסיף והסביר שהוא איננו רוצה לגרום שום רעה לבנותיו 

שבחרו ללכת עם יעקב, ולכן הוא החליט 'מטוב לבו' לא להתנגד לכך שהן ילכו אתו עם ילדיהן ועם הרכוש...

לפני הפרידה, לבן ביקש לכרות ברית עם יעקב. בברית זו, רצה לבן שיעקב יתחייב לשלושה דברים:
   1( שהוא לא יגרום רעה או צער לבנותיו.

   2( שהוא לא יתחתן עם נשים נוספות.
   3( שהם לא יעברו את הגבול זה לצדו של זה, לרעה, כלומר, למלחמה וכדומה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים  

ר־ ל ֲאׁשֶ ְוֹכ֛ י  אן ֹצאִנ֔ ַנ֙י ְוַהּצֹ֣ ּבָ ִנ֤ים שהן ילדו  ְוַהּבָ י  ֹנַת֜ ּבְ ֨נֹות )רחל ולאה(  ב ַהּבָ ל־ַיֲעֹק֗ אֶמר ֶאֽ ַוּיֹ֣ ן  ַען ָלָב֜ ַוּיַ֨ מג 
֙ה  ּלֶ ָלֵא֨ ה  ֤ ֱעׂשֶ ה־ֶאֽ ָמֽ י  ְוִלְבֹנַת֞  - ׁשֶ אלא  אלה,  מכל  דבר  שום  יעקב,  לך,  לתת  חייב  אינני  ולכן  ִלי־֑הּוא  ה  ֹרֶא֖ ה  ֥ ַאּתָ
ר ָיָלֽדּו - האם ארצה להרע להם?! ולכן לא אמנע מהם ללכת אתך, ואף לקחת עמם את הרכוש ׃ ֥ ן ֲאׁשֶ ֹום ֥אֹו ִלְבֵניֶה֖  ַהּי֔
׃ ּוֵביֶנָֽך  י  יִנ֥ ּבֵ ְלֵע֖ד  יהיה  הסימן שנעשה על הברית2,  ְוָהָי֥ה  ה  ּתָ ָוָא֑ ֲאִנ֣י  ית  ְבִר֖ ה  ִנְכְרָת֥ ְלָכ֛ה  ועכשיו  ה  ְוַעּתָ֗  מד 
ֲֽעׂשּו־ ְק֥חּו ֲאָבִנ֖ים ַוּיַ ים ַוּיִ ב ְלֶאָחי֙ו לבניו3 ִלְק֣טּו ֲאָבִנ֔ אֶמר ַיֲעֹק֤ ָבֽה ׃ מו ַוּיֹ֨ ָה ַמּצֵ ֶבן ַוְיִריֶמ֖ ב ָא֑ ח ַיֲעֹק֖ ֥ ּקַ מה ַוּיִ

א )מילים בארמית שפירושן  ֲהדּוָת֑ ן לגל האבנים ְיַג֖ר ׂשָ ְקָרא־֣לֹו ָלָב֔ ֽל5 ׃ מז ַוּיִ ם ַעל־ַהּגָ ֖ אְכלּו ׁשָ ָג֑ל ערמת אבנים4 ַוּיֹ֥
ן ָקָרא־ ֥ ֹום ַעל־ּכֵ י ּוֵביְנָך֖ ַהּי֑ יִנ֥ ֥ה ֵע֛ד על הברית ש- ּבֵ ל ַהּזֶ ן ַהּגַ֨ אֶמר ָלָב֔ ְלֵעֽד ׃ מח ַוּיֹ֣ ָרא ֖לֹו ּגַ ב ָק֥ ֲעֹק֔ 'גלעד'( ְוַיֽ

ֶצף יסתכל6 י-ה-֖ו-ה  ר על שם שלבן אמר:  ִי֥ ר ָאַמ֔ ֣ ֙ה זהו שם נוסף שנתנו למקום ֲאׁשֶ ְצּפָ ְלֵעֽד ׃ מט ְוַהּמִ ֖מֹו ּגַ ׁשְ
שלא תצער  ֣ה  ַעּנֶ ִאם־ּתְ נ  ׃  יותר  זה  את  זה  נראה  ולא  אחרי שניפרד  ֵמֵרֵעֽהּו  יׁש  ִא֥ ר  ֵת֖ ִנּסָ כאשר  י  ֥ ּכִ ּוֵביֶנָ֑ך  יִנ֣י  ּבֵ
ה נּו שיראה ויבדוק זאת, ולכן: ְרֵא֕ ֑ יׁש ִעּמָ ין ִא֖ י ֵא֥ ֹנַת֔ י֙ם נוספות ַעל־ּבְ ח ושלא תתחתן עם ָנׁשִ ֤ ּקַ י ְוִאם־ּתִ ֹנַת֗  ֶאת־ּבְ
יִתי אשר הקמתי  ר ָיִר֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ָב֔ ֙ה ַהַמּצֵ ה ְוִהּנֵ ֣ל ַהּזֶ֗ ֣ה׀ ַהּגַ ב ִהּנֵ ן ְלַיֲעֹק֑ אֶמר ָלָב֖ י ּוֵביֶנָֽך ׃ נא ַוּיֹ֥ יִנ֥ ים ֵע֖ד ּבֵ ֱא-לִֹה֥
ה  ה ְוִאם־ַאּתָ ֣ל ַהּזֶ֔ יָך֙ ֶאת־ַהּגַ ר ֵאֶל֨ ֱעֹב֤ א־ֶאֽ ִני שאני לֹֽ ָב֑ה ִאם־ָא֗ ּצֵ ה ַהּמַ ה ְוֵעָד֖ ֣ל ַהּזֶ֔ י ּוֵביֶנָֽך ׃ נב ֵעד ַהּגַ יִנ֥ ּבֵ
למטרה רעה, כמו מלחמה וכדומה7 )הגל  ה  ְלָרָעֽ את  ַהּזֹ֖ ה  ָב֥ ּצֵ ְוֶאת־ַהּמַ ֛ה  ַהּזֶ ֥ל  י ֶאת־ַהּגַ ֵאַל֜ ר  ושאתה לֹא־ַתֲעֹב֨

י ָנחֹו֙ר )אלוהי העבודה זרה של  ם )הקדוש ברוך הוא( ֵוֽאלֵֹה֤ י ַאְבָרָה֜ והמצבה ישמשו מעין סימן גבול בינינו( ׃ נג ֱא-לֵֹה֨

ם וגם אלוהי העבודה זרה של תרח,  י ֲאִביֶה֑ ינּו יהיו השופטים אם אחד מאתנו יפר את הברית ֱא-לֵֹה֖ ֣טּו ֵביֵנ֔ ּפְ נחור( ִיׁשְ

ק יעקב סירב לדברי לבן, שביקש להישבע גם בעבודה  יו ִיְצָחֽ ַחד ָאִב֥ ַפ֖ ב ּבְ ע ַיֲעֹק֔ ַב֣ ָ ּשׁ שהיה האבא של אברהם ונחור( ַוּיִ

יו  א ְלֶאָח֖ ְקָר֥ ר ַוּיִ ָה֔ ַב֙ח8 ּבָ ב ֶז֨ ח וישחט ַיֲעֹק֥ ְזּבַ֨ זרה. יעקב הסכים להישבע רק בשם ה' שממנו היה ירא יצחק אביו! ׃ נד ַוּיִ

ק  ֧ ֵ ַוְיַנּשׁ ֶקר  ּבֹ֗ ּבַ ן  ָלָב֜ ם  ּכֵ֨ ׁשְ ַוּיַ ׃ א  ר  ָהֽ ּבָ ינּו  ִל֖ ַוּיָ ֶחם  ֶל֔ אְכלּו  ַוּיֹ֣ ֶלֱאָכל־ָלֶ֑חם  גם לאנשים שלו וגם לאנשיו של לבן 

ן ִלְמֹקֽמֹו ׃  ב ָלָב֖ ׁ֥שָ ֶ֛לְך ַוּיָ ם ַוּיֵ ֶרְך ֶאְתֶה֑ יו ַוְיָב֣ ְלָבָנ֛יו ְוִלְבנֹוָת֖

1 דברים דומים לאלה ניתן לראות ב’דעת מקרא’, ובביאור של הרב שטיינזלץ  על התורה )התנ"ך המבואר(.
2 הוא הגלעד שהם הקימו - על פי פירוש שני של הרמב"ן.

3 רש"י.
4 סביר להניח שהיה גל האבנים סביב המצבה או לידה.

5 זוהי האכילה המוזכרת בהמשך בפסוק נ"ד - על פי הפירוש השני של הרמב"ן.
6 מלשון ‘צופה’.

7 אבל לדברים טובים כמו מסחר, יהיה מותר לעבור - רש"י.
8 אין הכוונה לשחיטת קרבן, אלא לשחיטת בהמת חולין. 
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ג. מנגינת הכתוב

יעקב יכול היה לענות גם על דברי לבן האחרונים, והוא גם לא היה חייב להסכים לדרישת לבן לכרות ברית על דברים שהוא 
ממילא יקפיד עליהם, אבל הוא בחר לא להמשיך את הוויכוח. הוא בחר לא לענות אלא לכרות את הברית שלבן ביקש ולהיפרד 

מלבן בשלום. לעצור באמצע ויכוח ולא לענות - זה מעשה הדורש גבורה! 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

המשימה הראשונה בדף עוסקת בתגובתו החריפה של לבן, שניסה להסיר מעליו את האחריות לכל טענותיו ••
של יעקב, ובמקביל - במידת הגבורה של יעקב, שהחליט )והצליח!( לעצור את הוויכוח בשלב עוצמתי כל כך.

המשימות בהמשך הדף נועדו "לשתף את התלמידים" בהקמת המצבה וגל האבנים ובקריאת השם 'גלעד' ••
למקום זה.

הרחבות והמחשות נוספות:

 השם 'גלעד' הוא חיבור של שתי מילים: גל + עד. ••
 אפשר להביא דוגמאות נוספות למילים כאלה, כגון: רמזור )רמז + אור(,  שלשום )שלוש + יום(, 

 אופנוע )אופן + נוע(, דחפור )דוחף + חופר(, כדורגל )כדור + רגל(, מדחום )מד + חום( וכו'.

 לחיבור שתי מילים למילה אחת קוראים 'הדבק' או 'הלחם':
ק" - כאשר שתי המילים מתחברות בשלמותן למילה אחת )כמו במילה כדורסל(.  "ֶהְדּבֵ

"ֶהְלֵחם" - כאשר חלק מהעיצורים נשמט בתהליך החיבור )כמו במילה מגדלור = מגדל+אור(.

לבן קרא למקום "יגר שהדותא" - זה מהמקומות הבודדים בתורה שמובאת מילה בשפה אחרת )במקרה הזה ••
-  בשפה הארמית(.
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ִרית ַיֲעקֹב ְוָלָבן ּכוְֹרִתים בְּ
סּוק א ֶרק לב פָּ סּוק מג-פֶּ ֶרק לא פָּ  פֶּ

יחידה 51

ב ל־ַיֲעֹק֗ אֶמר ֶאֽ ן ַוּיֹ֣ ַען ָלָב֜ "ַוּיַ֨
סּוק מג( ה ִלי־֑הּוא..." )ּפָ ה ֹרֶא֖ ֥ ר־ַאּתָ ל ֲאׁשֶ י ְוֹכ֛ אן ֹצאִנ֔ ַנ֙י ְוַהּצֹ֣ ִנ֤ים ּבָ י ְוַהּבָ ֹנַת֜ ֨נֹות ּבְ ַהּבָ

ה... ּתָ ית ֲאִנ֣י ָוָא֑ ה ְבִר֖ ה ְלָכ֛ה ִנְכְרָת֥ "ְוַעּתָ֗
ָבֽה׃ ָה ַמֵצּ ֶבן ַוְיִריֶמ֖ ח ַיֲע֖קֹב ָא֑ ַקּ֥ ַוִיּ

סּוִקים מד-מו( ֲעׂשּו־ָג֑ל" )ּפְ ֽיּ ְק֥חּו ֲאָבִנ֖ים ַוַ ים ַוִיּ ַו֨יֹּאֶמר ַיֲע֤קֹב ְלֶאָחי֙ו ִלְק֣טּו ֲאָב֔נִ

ְך ְלַיֲעקֹב?    ּיָ ַ ּשׁ הּו ׁשֶ ֶ ל ָלָבן, ַהִאם ֵיׁש ַמּשׁ ָבָריו ׁשֶ א.  ְלִפי ּדְ

ּכּוַח. ה: ַיֲעקֹב לֹא ָעָנה ְלָלָבן, ּוְבָכְך הּוא ָעַצר ֶאת ַהּוִ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ֶכם, ַקל ַלֲעצֹר ִוּכּוַח? ַמּדּוַע?                                    ַהִאם, ְלַדְעּתְ

ל ֲעִציַרת ִוּכּוַח? ְתרֹונֹות ׁשֶ                                    ָמה ַהּיִ

ְלָעד:  ל ַהר ַהּגִ ִלְפֵניֶכם ִצּיּור ׁשֶ

ֲעקֹב ֵהִקים. ּיַ ָבה ׁשֶ ּצֵ ּיּור ֶאת ַהּמַ ב.   הֹוִסיפּו ַלּצִ

ל ָהֲאָבִנים.  ּיּור ֶאת ַגּ  ג.   הֹוִסיפּו ַלִצּ

סּוק מז( ָרא ֖לֹו      ׃" )ּפָ ב ָק֥ ֲעֹק֔ ן   ְי ַג ר - ׂשָ ֲה ד ּו ָת א   ְוַיֽ ְקָרא־֣לֹו ָלָב֔  ד.   "ַוּיִ

ן ִלְמֹקֽמֹו:" ב ָלָב֖ ׁ֥שָ ֶ֛לְך ַוּיָ ם ַוּיֵ ֶרְך ֶאְתֶה֑ יו ַוְיָב֣ ק ְלָבָנ֛יו ְוִלְבנֹוָת֖ ֧ ֵ ֶקר ַוְיַנּשׁ ּבֹ֗ ן ּבַ ם ָלָב֜ ּכֵ֨ ׁשְ "ַוּיַ

ם  ָרָא֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעֹק֙ב  אֶמר  ַוּיֹ֤ ים׃  ֱא-לִֹקֽ ַמְלֲאֵכ֥י  עּו־֖בֹו  ְפּגְ ַוּיִ ֹו  ְלַדְרּכ֑ ְך  ָהַל֣ ב  "ְוַיֲעֹק֖
סּוִקים ב-ג( ֲחָנִֽים׃" )ּפְ ֥קֹום ַה֖הּוא ַמֽ ם־ַהּמָ ֽ א ׁשֵ ְקָר֛ ים ֶז֑ה ַוּיִ ַמֲחֵנ֥ה ֱא-לִֹק֖

ָנה...  ֶ֖לְך ָחָרֽ ַבע ַוּיֵ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ֵצ֥א ַיֲעֹק֖ "ַוּיֵ
ֹו  ְרָצה  ְוֹראׁש֖ ב ַא֔ ֣ ֙ם ֻמּצָ ֤ה ֻסּלָ ם ְוִהּנֵ ֲחלֹ֗ ּיַ ַוֽ
ים  ֙ה ַמְלֲאֵכ֣י ֱא-לִֹק֔ ְיָמה ְוִהּנֵ ָמ֑ ָ יַע ַהּשׁ ֣ ַמּגִ

ֶרק כח, י-יב( ֹו:" )ּפֶ ים ּבֽ ים ְוֹיְרִד֖ ֹעִל֥

עּו ֖בֹו ַמְלֲאֵכ֥י  ְפּגְ ֹו ַוּיִ ְך ְלַדְרּכ֑ ב ָהַל֣ "ְוַיֲעֹק֖
ם  ָרָא֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעֹק֙ב  אֶמר  ַוּיֹ֤ ים׃  ֱא-לִֹקֽ
֥קֹום  ם ַהּמָ ֽ א ׁשֵ ְקָר֛ ים ֶז֑ה ַוּיִ ַמֲחֵנ֥ה ֱא-לִֹק֖

ֶרק לב, ב-ג( ֲחָנִֽים׃" )ּפֶ ַה֖הּוא ַמֽ

ה?  ְלָאִכים ָהֵאּלֶ ל ַהּמַ ְפִקיד ׁשֶ א.   ָמה ָהָיה ַהּתַ

ָעַבר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵמָחָרן ַעד ַמֲחַנִים. ֶרְך ׁשֶ נּו ֶאת ַהּדֶ ב.   ַסּמְ

ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ת ּפָ ִחּלַ ֵצאּתְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ סֹוף ּפָ

ַיֲעקֹב ּפוֵֹגׁש ַמְלֲאֵכי ֱא-לִֹקים
סּוִקים ב-ג ֶרק לב פְּ  פֶּ

יחידה 52

אּו ִלְקָראתֹו ְלַלּוֹותֹו ָלָאֶרץ. ָרֵאל ּבָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרִׁש"י:  ַמְלָאִכים ׁשֶ

ָאֶרץ ֵאין יֹוְצִאים  ּוּוהּו ּבָ ּלִ ָרִׁש"י:  ַמְלָאִכים ׁשֶ
            )ְל(חּוָצה ָלָאֶרץ ְוָעלּו ָלָרִקיַע, 

           ְוָיְרדּו ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּוֹותֹו.

ל ַמְלָאִכים(.  י ַמֲחנֹות )ׁשֶ ּתֵ ָרִׁש"י:  ׁשְ
אן.   אּו ִעּמֹו ַעד ּכָ ּבָ ל חּוָצה ָלָאֶרץ ׁשֶ             )ַאַחת( ׁשֶ

אּו ִלְקָראתֹו. ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ             )ְוַאַחת( ׁשֶ

ַען
ַנ ְכּ

ֶרץ 
ֶא

ְלָעד ַהּגִ
ַהר 

ַמֲחַנִים

ן ֲאָרם ַדּ ּפַ

ָחָרן
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52. יעקב פוגש מלאכי א-לקים
 פרק ל"ב פסוקים ב'-ג'

א. הקדמה 

אחרי שלבן חזר למקומו, המשיך גם יעקב בדרכו לארץ כנען. בדרכו, הוא זכה לראות מלאכים שה' שלח ללוות אותו ולשמור 
עליו. יעקב קרא למקום שבו הם נגלו לעיניו: "מחניים"1. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם כאשר הוא ראה  ר ָרָא֔ ֣ ֲאׁשֶ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ּכַ ים ׃ ג ַוּיֹ֤ עּו־֖בֹו פגשו אותו ַמְלֲאֵכ֥י ֱא-לִֹהֽ ְפּגְ ֹו ַוּיִ ְך ְלַדְרּכ֑ ב ָהַל֣ ב ְוַיֲעֹק֖
ֲחָנִֽים ׃ ֥קֹום ַה֖הּוא ַמֽ ם־ַהּמָ ֽ א ׁשֵ ְקָר֛ ים ֶז֑ה ַוּיִ אותם ַמֲחֵנ֥ה ֱא-לִֹה֖

ג. מנגינת הכתוב

 יעקב אבינו זכה לגילויים רבים של מלאכים: 
בחלום הנבואי, שהוא חלם בבית אל בצאתו לדרכו, הוא ראה סולם ומלאכי א-לוקים עולים ויורדים בו, בהיותו בבית לבן הוא 

חלם חלום שבו נגלה אליו מלאך ה'2, ועכשיו הוא זוכה שוב לראות 'מלאכי א-לוקים' שה' שלח אליו לשומרו.

1 ‘מחניים’ הוא שם המציין שני מחנות. לאיזה שני מחנות התכוון יעקב? - רש”י אומר: “מחניים - שתי מחנות. של חוץ לארץ 
שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו". והדבר תואם את דברי רש"י לפרק כ"ח פסוק י"ב, כשיעקב יצא לדרכו 
וחלם את חלום הסולם: “והנה מלאכי א-לקים עולים ויורדים בו" - אומר רש”י: “...מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה 

לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוץ לארץ ללוותו." 
2 פרק ל"א פסוק י"א.



117

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' עוסקת במלאכים שה' שלח כדי ללוות את יעקב ולשמור עליו.••

במשימה ב', מתבקשים התלמידים לסמן במפה את מסלול הליכתו של יעקב. תוך כדי כך, הם יזהו את מיקומם ••
של הר הגלעד ומחניים, ביחס לחרן וארץ כנען.

בתחתית הדף, מובאים הפסוקים ודברי רש"י מתחילת הפרשה ומסופה. בעזרתם, אפשר "לסגור את המעגל" ••
של הפרשה, בהקשר של יציאתו של יעקב וחזרתו, ובהקשר של המלאכים שה' שלח ללוותו בכל מקום ומקום.

הרחבות והמחשות נוספות:

יש הנוהגים לומר את הפסוקים האלה בתפילת הדרך.••

ה' אוהב את עם ישראל. ה' אוהב כל אחד ואחת בעם ישראל. ה' שולח מלאכים לשמור על כל אחד ואחת ••
 מאתנו. יעקב, בזכות צדקתו - גם זכה לראות אותם בעיניו!

 לא מעט פיוטים ותפילות שאנו אומרים, מתייחסים למלאכים שה' שולח לשמור עלינו, כגון:
 - "שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי עליון..." - בליל שבת.

 - יש הנוהגים לומר בקריאת שמע על המיטה: "בשם ה' א-לקי ישראל, מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל
ולפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינת א-ל".  
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ִרית ַיֲעקֹב ְוָלָבן ּכוְֹרִתים בְּ
סּוק א ֶרק לב פָּ סּוק מג-פֶּ ֶרק לא פָּ  פֶּ

יחידה 51

ב ל־ַיֲעֹק֗ אֶמר ֶאֽ ן ַוּיֹ֣ ַען ָלָב֜ "ַוּיַ֨
סּוק מג( ה ִלי־֑הּוא..." )ּפָ ה ֹרֶא֖ ֥ ר־ַאּתָ ל ֲאׁשֶ י ְוֹכ֛ אן ֹצאִנ֔ ַנ֙י ְוַהּצֹ֣ ִנ֤ים ּבָ י ְוַהּבָ ֹנַת֜ ֨נֹות ּבְ ַהּבָ

ה... ּתָ ית ֲאִנ֣י ָוָא֑ ה ְבִר֖ ה ְלָכ֛ה ִנְכְרָת֥ "ְוַעּתָ֗
ָבֽה׃ ָה ַמֵצּ ֶבן ַוְיִריֶמ֖ ח ַיֲע֖קֹב ָא֑ ַקּ֥ ַוִיּ

סּוִקים מד-מו( ֲעׂשּו־ָג֑ל" )ּפְ ֽיּ ְק֥חּו ֲאָבִנ֖ים ַוַ ים ַוִיּ ַו֨יֹּאֶמר ַיֲע֤קֹב ְלֶאָחי֙ו ִלְק֣טּו ֲאָב֔נִ

ְך ְלַיֲעקֹב?    ּיָ ַ ּשׁ הּו ׁשֶ ֶ ל ָלָבן, ַהִאם ֵיׁש ַמּשׁ ָבָריו ׁשֶ א.  ְלִפי ּדְ

ּכּוַח. ה: ַיֲעקֹב לֹא ָעָנה ְלָלָבן, ּוְבָכְך הּוא ָעַצר ֶאת ַהּוִ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
ֶכם, ַקל ַלֲעצֹר ִוּכּוַח? ַמּדּוַע?                                    ַהִאם, ְלַדְעּתְ

ל ֲעִציַרת ִוּכּוַח? ְתרֹונֹות ׁשֶ                                    ָמה ַהּיִ

ְלָעד:  ל ַהר ַהּגִ ִלְפֵניֶכם ִצּיּור ׁשֶ

ֲעקֹב ֵהִקים. ּיַ ָבה ׁשֶ ּצֵ ּיּור ֶאת ַהּמַ ב.   הֹוִסיפּו ַלּצִ

ל ָהֲאָבִנים.  ּיּור ֶאת ַגּ  ג.   הֹוִסיפּו ַלִצּ

סּוק מז( ָרא ֖לֹו      ׃" )ּפָ ב ָק֥ ֲעֹק֔ ן   ְי ַג ר - ׂשָ ֲה ד ּו ָת א   ְוַיֽ ְקָרא־֣לֹו ָלָב֔  ד.   "ַוּיִ

ן ִלְמֹקֽמֹו:" ב ָלָב֖ ׁ֥שָ ֶ֛לְך ַוּיָ ם ַוּיֵ ֶרְך ֶאְתֶה֑ יו ַוְיָב֣ ק ְלָבָנ֛יו ְוִלְבנֹוָת֖ ֧ ֵ ֶקר ַוְיַנּשׁ ּבֹ֗ ן ּבַ ם ָלָב֜ ּכֵ֨ ׁשְ "ַוּיַ

ם  ָרָא֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעֹק֙ב  אֶמר  ַוּיֹ֤ ים׃  ֱא-לִֹקֽ ַמְלֲאֵכ֥י  עּו־֖בֹו  ְפּגְ ַוּיִ ֹו  ְלַדְרּכ֑ ְך  ָהַל֣ ב  "ְוַיֲעֹק֖
סּוִקים ב-ג( ֲחָנִֽים׃" )ּפְ ֥קֹום ַה֖הּוא ַמֽ ם־ַהּמָ ֽ א ׁשֵ ְקָר֛ ים ֶז֑ה ַוּיִ ַמֲחֵנ֥ה ֱא-לִֹק֖

ָנה...  ֶ֖לְך ָחָרֽ ַבע ַוּיֵ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ב ִמּבְ ֵצ֥א ַיֲעֹק֖ "ַוּיֵ
ֹו  ְרָצה  ְוֹראׁש֖ ב ַא֔ ֣ ֙ם ֻמּצָ ֤ה ֻסּלָ ם ְוִהּנֵ ֲחלֹ֗ ּיַ ַוֽ
ים  ֙ה ַמְלֲאֵכ֣י ֱא-לִֹק֔ ְיָמה ְוִהּנֵ ָמ֑ ָ יַע ַהּשׁ ֣ ַמּגִ

ֶרק כח, י-יב( ֹו:" )ּפֶ ים ּבֽ ים ְוֹיְרִד֖ ֹעִל֥

עּו ֖בֹו ַמְלֲאֵכ֥י  ְפּגְ ֹו ַוּיִ ְך ְלַדְרּכ֑ ב ָהַל֣ "ְוַיֲעֹק֖
ם  ָרָא֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ּכַ ַיֲעֹק֙ב  אֶמר  ַוּיֹ֤ ים׃  ֱא-לִֹקֽ
֥קֹום  ם ַהּמָ ֽ א ׁשֵ ְקָר֛ ים ֶז֑ה ַוּיִ ַמֲחֵנ֥ה ֱא-לִֹק֖

ֶרק לב, ב-ג( ֲחָנִֽים׃" )ּפֶ ַה֖הּוא ַמֽ

ה?  ְלָאִכים ָהֵאּלֶ ל ַהּמַ ְפִקיד ׁשֶ א.   ָמה ָהָיה ַהּתַ

ָעַבר ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵמָחָרן ַעד ַמֲחַנִים. ֶרְך ׁשֶ נּו ֶאת ַהּדֶ ב.   ַסּמְ

ֵצא ת ַוּיֵ ָרׁשַ ת ּפָ ִחּלַ ֵצאּתְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ סֹוף ּפָ

ַיֲעקֹב ּפוֵֹגׁש ַמְלֲאֵכי ֱא-לִֹקים
סּוִקים ב-ג ֶרק לב פְּ  פֶּ

יחידה 52

אּו ִלְקָראתֹו ְלַלּוֹותֹו ָלָאֶרץ. ָרֵאל ּבָ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָרִׁש"י:  ַמְלָאִכים ׁשֶ

ָאֶרץ ֵאין יֹוְצִאים  ּוּוהּו ּבָ ּלִ ָרִׁש"י:  ַמְלָאִכים ׁשֶ
            )ְל(חּוָצה ָלָאֶרץ ְוָעלּו ָלָרִקיַע, 

           ְוָיְרדּו ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּוֹותֹו.

ל ַמְלָאִכים(.  י ַמֲחנֹות )ׁשֶ ּתֵ ָרִׁש"י:  ׁשְ
אן.   אּו ִעּמֹו ַעד ּכָ ּבָ ל חּוָצה ָלָאֶרץ ׁשֶ             )ַאַחת( ׁשֶ

אּו ִלְקָראתֹו. ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ל ֶאֶרץ ִיׂשְ             )ְוַאַחת( ׁשֶ

ַען
ַנ ְכּ

ֶרץ 
ֶא

ְלָעד ַהּגִ
ַהר 

ַמֲחַנִים

ן ֲאָרם ַדּ ּפַ

ָחָרן
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ה ַעל ַהִחידֹות. ַעל ּפֶ ה, ַוֲענּו ּבְ ּתָ ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם אֹו ֶאת ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ּבַ

ִרים: ְסּפָ ִרים ַהּמִ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ א.   ּבְ

ׁשּובֹות( ה ּתְ ּמָ ׁשּובֹות(, 60, 100, 2 )ּכַ י ּתְ ּתֵ 40 )ׁשְ

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

ֵאר ַמִים, ים,       ּבְ ָער,     ָעֵקב,      ֲעָדׁשִ ֶרת ׂשֵ אֹוִמים,      ַאּדֶ ּתְ

ת ַאְבָרָהם ְרּכַ ים,      ִאיׁש ָחָלק,       ּבִ ִרית,      ַמְטַעּמִ ּבְ

 ג.  ִמי ָאַמר ְלִמי:

ֵרדּו" ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך ּוׁשְ ֵני ֹגִיים ּבְ 1. "ׁשְ

י ָעֵיף ָאֹנִכי" ה, ּכִ 2. "ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהּזֶ

" ָך ַוֲאָבְרֶכּךָ ָאֶרץ ַהּזֹאת, ְוֶאְהֶיה ִעּמְ 3. "ּגּור ּבָ

ּנּו ְמֹאד" י ָעַצְמּתָ ִמּמֶ נּו, ּכִ 4. "ֵלְך ֵמִעּמָ

ְך" י ָהָיה ה' ִעּמָ 5. "ָראֹו ָרִאינּו ּכִ

י ָצִיד" ֶדה ְוצּוָדה ּלִ ָך, ְוֵצא ַהּשָׂ ּתֶ ְלְיָך ְוַקׁשְ א ָנא ֵכֶליָך, ּתֶ ה ׂשָ 6. "ְוַעּתָ

ָגן ְוִתיֹרׁש" י ָהָאֶרץ ְוֹרב ּדָ ַמּנֵ ַמִים ּוִמׁשְ ָ ל ַהּשׁ ן ְלָך ָהֱא-לִֹקים ִמּטַ 7.  "ְוִיּתֶ

נֹות ֵחת" ֵני ּבְ י ִמּפְ י ְבַחּיַ 8. "ַקְצּתִ

ת ַאְבָרָהם" ְרּכַ ן ְלָך ֶאת ּבִ 9. "ְוִיּתֶ

ת "ּתֹוְלדֹות"  ָרׁשַ ִחידֹות ַעל ּפָ

      

ת  ָרׁשַ ּפָ
ֵצא ַוּיֵ

פתרונות לחידות על פרשת תולדות: 

מספרים בפרשה:

20 - השנים שיעקב היה בבית לבן )לא, לח.  לא, מא(.

14 - השנים שיעקב עבד בעבור נישואיו עם רחל ועם לאה )לא, מא(.

7  - יעקב עבד שבע שנים כדי להתחתן עם רחל )כט, יח(.
    - יעקב עבד שבע שנים עבור חתונתו עם לאה.

    - שבעת ימי המשתה בין החתונה עם לאה לבין החתונה עם רחל )כט, כז(.

6 - השנים שיעקב רעה את צאן לבן כדי להתפרנס )לא, מא(. 

3 -  שלושה עדרי צאן ליד הבאר )כט, ב(.

באיזה הקשר מוזכרים:

סולם - הסולם בחלומו של יעקב )כח, ב(.

דודאים - הדודאים שראובן מצא והביא ללאה )ל, יד(.

תרפים - התרפים שרחל לקחה לאביה )לא, יט,  לא, לד(.

ַגְלֵעד - כך קרא יעקב לגל האבנים שהוא הקים בהר הגלעד )לא, מז(.

חלום - חלומו של יעקב עם הסולם )כח, יב(.

        -  חלומו של יעקב בשעה שהוא רעה את צאן לבן )לא, יא(.
        - ה' נגלה אל לבן בחלום )לא, כד(.

אבן או אבנים - "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו" )כח, יא(.

                        - "ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה" )כח, יח(.
                        - האבן הגדולה על פי הבאר )כט, ב(.

                        - "ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל" )לא, מו(.

לוז - "ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה" )כ"ח, יט(.

מלאך או מלאכים - המלאכים העולים ויורדים בסולם, בחלומו של יעקב )כח, יב(.

                             - המלאך שדיבר אל יעקב בחלומו השני )לא, יא(. 
                             - במחניים: "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי א-לקים..." )לב, א-ב(.

מי אמר למי?

ה' ליעקב )כח, יג(.  .1

יעקב לרועים )כט, ז(.  .2

יעקב ללבן )כח, יט(.  .3

לבן ליעקב )כט, כו(.  .4

רחל ליעקב )ל, א(.  .5

רחל ללאה )ל, יד(.  .6

לבן ליעקב )ל, כז(.  .7

רחל ולאה ליעקב )לא, יד-טז(.  .8

ה' ללבן )לא, כד(.  .9
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