
         ויצאעש"ק פרשת  ' כסליו תשע"גהבס"ד 

                

 אהובים ומתוקים, הורים יקרים לילדים 

  רוב שלום וברכה!                                               

בעיצומה של פרשת וישלח   אנו מצויים עתה
 את פרשת ויצא. השבוע זכינו לסיים כשבאמצע
 . , ברחבה שבין הגנים הפנימייםיצאנו לריקודים עם כל הגנים ,כהרגלנו ,בסיומה

בסיום פרשת ויצא נמצאים כל החשבונות של סוגי הכבשים )עקודים, נקודים, טלואים 
לי שהילדים קלטו היטב את הדברים, אשמח  וחומים( בהסכמים שבין לבן ליעקב, וב"ה נראה

 לשמוע מה אתם רואים בבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 עניינים שעסקנו בהם:  

 

יעקב למרות שקרנּות לבן ממשיך לעבוד כדרכו בנאמנות, בשלג ובחום, ובשמירה על  – יעקב בבית לבן

החיות מפני טורפים. נולדים ללאה ילדים )ראובן, שמעון, לוי ויהודה ( ורחל נשארת עקרה עצובה ובודדה. רחל 

ותה ובמעשיה הטובים ורוצה להידמות לה וכך תזכה שמחה בברכה שזוכה לאה, אך יחד עם זה מקנאה בצידק

גם היא לילדים. רחל מבקשת מיעקב בנים והוא מסביר שהצדיק רק מתפלל וה' הוא הנותן )הרחבנו בענייני 

רפואת ה' (, ומביאה את בלהה שפחתה שתנשא ליעקב וכך ילדיה יחשבו גם שלה ונולדים דן ונפתלי. לאה גם 

 ונולדים גד ואשר.  היא נותנת את זילפה שפחתה

והוא הולך לחפש לאימו דודאים מן ההפקר, כשהוא מגיע רחל מבקשת  5ראובן הצדיק בן  – מעשה הדודאים

 למרות שהיא נצרכת יותר, ולאה מסכימה בשמחה אלא שהיא דורשת שבתמורה יעקב יישן באהלה מעט

יעקב נמצא איתה בלילה  הלילה. רחל מסכימה  ולאה יוצאת לקבל את פניו כדי שלא יהיו אי נעימויות לרחל .

     .)בסוף שבע השנים הנוספות( ואח"כ נולד יששכר ובהמשך נולד זבולון. ולבסוף רחל נפקדה ונולד יוסף

 4ב נקבצו עלי .על הניסים, וכל שמונת, יונים1שרנו: 

שיר השבטים: אלו הם בני לאה/ ראובן, .2מנגינות 

דן ונפתלי./ אלו בלהה  שמעון, לוי ויהודה./ אלו בני 

גד ואשר./ ותוסף לאה/ ותלד את יששכר זילפה  בני 

וזבולון/ ותלד רחל את יוסף ]ובנימין[. )במנגינת כיצד 

מ'ותוסף     .ההפסקות בשירה מסומנותמרקדין, 

 לאה' חוזרים פעמיים(   

 :עדכון קריאה

השבוע התחלנו ללמוד צירה וסגול, חלק 
 בפני עצמם, מהילדים למדו רק צירה סגול

מילים משולבות וחלק החלו להתאמן גם על 
 עם קמץ.

שלב זה הינו שלב בו הרבה ילדים 
 – בניקוד הקודםגם מתחילים להתבלבל 

 , לא צריך להבהל מכך.קמץ פתח

מהילדים עוזר תוספת של "מילת  לחלק
החיזוק שלמדנו הן אבא , מילות חיזוק"
ָ   באות עם :ודשא  לעשות את האות  –ָ 

ָ   בכמו "אבא". ו לעשות את האות כמו  –ָ 
דשא, לדוגמא: כדי לזכור את הניקוד של ט  

ט  )בשלב ראשון הילד  -הילד יאמר ד  ש   –
ט   ש  ממש אומר אח"כ הוא חושב בראש ד 

 ובסוף הוא כבר זוכר לבד.

 מפי עוללים לשולחן השבת:

ופרצת ימה וקדמה צפונה  –א. שיר מהפרשה 

הילדים יודעים לשיר את השיר עם  ונגבה.

 וכן שיר השבטים )במסגרת העליונה(. תנועות.

ב. שאלה שהילדים ישמחו לשאול בשולחן 

מה קרה לעובר השביעי שהיה בבטנה  שבת:

 ומדוע? אהשל ל

ר היה צריך להיות בן. וכשלאה תשובה: העוב

הבינה שאם יולד לה בן ישאר רק עוד שבט 

אחד להוליד, ורחל מאוד תצטער שיהיה לה  רק 

שבט אחד, פחות מהשפחות, היא התפללה 

  שהוא יהפך לבת ונולדה דינה. )ברכות ס.(

 



ויעבוד בצאן לבן שיעקב ישאר  לבן מתנגד לכך והם מסכמים ,יעקב רוצה לחזור לא"י – ברכת ה' על יעקב

= ויקבל את החומים, = עם נקודות קטנות( וטלואים  בעקב(, / שחורחוםכמין סרט עקודים ) =עם נקודים ) (

יעקב ו של לבן. לבן הסיר מהעדר שנתון לשמירת יעקב את כל הכבשים הנ"ל ולדו מתוך העדרושי כתמים (

ומעמיד אותם מול בהם נקודות וטלאים לבנים )הדגמנו( על הכבשים. יעקב מפצל מקלות ועושה  מתחיל לשמור

עזר  ה' – וברגע שנולד מהצאן הכל נולד  נקודים וטלואים, והוא מקבל את הכל. .בשעת השקאת הצאןהצאן 

ע"מ להשתדל שיצאו טלוא וכו' ע"י פיצול המקלות וה'  הסברנו שיעקב עשה הכל וסייע שמעשי יעקב יצליחו.

שיעקב  את ההסכם לבן הרשע מחליף .חלק קטן היו יוצאים שונים מהוריהם אוליסייע בידו, שבדרך הטבע 

 . וכך לבן מחליף עשרכך שיעקב יקבל הפוך מההתחלהוהכל נולד עכשיו  ,יקבל את אלו שאינם נקודים וטלואים

 קב מקבל. יעיוצא שפעמים ותמיד 

ין רעה ולכן קורא לנשיו לשדה )שאיננו עוזב את מרגיש שבני לבן מסתכלים עליו בע יעקב  - בריחת יעקב

העדר( ומציע להן לחזור לא"י והן מסכימות. הם מנצלים את זה שלבן הולך לגזוז את צאנו והם בורחים. לבן 

גלה אליו בחלום ואומר לו שיזהר מלדבר שומע על כך ורודף אחריהם, ובלילה לפני שהוא משיג אותם ה' מת

עם יעקב ולשכנעו לחזור לחרן בין ע"י דברים טובים שיבטיח לו ובין ע"י דברים רעים שיאיים עליו. לבן מגיע 

בבוקר ואינו מנסה להחזירו אך מחפש את התרפים )שרחל גנבה אותם להציל את אביה מהטעות(, כשנכנס 

מל והתנצלה שאינה קמה מכיון שאינה חשה בטוב )היא באמת לא הגהכרית של באהל רחל היא ישבה על 

הרגישה טוב ( וכך לבן לא גילה את התרפים שהיו תחתיה. יעקב הוכיח את לבן על חשדנותו על אף נאמנותו 

הגדולה של יעקב כל השנים בעבודת הצאן, ולבסוף כרתו שניהם ברית ובנו גל אבנים לסימן שלא יעברו אותו 

השני. יעקב מתקדם לכיוון א"י ומרגיש את קדושתה, והוא פוגש מלאכים המסמנים את  להלחם אחד עם

 השגחת ושמירת ה' על יעקב.

יעקב שולח שליחים לבדוק האם עשיו עדיין זוכר את כעסו ולא שוכח, השליחים  – מפגש יעקב עם עשיו

מאמן את בניו  -מלחמהתכנון מגיעים אל עשיו והוא כלל לא מתייחס וממשיך לצעוד קדימה. יעקב מתכונן ב

 ,םממנה שליחים להביא לעשיו מלא כבשים, גמלי -דורוןיחד עם בניו. ובנתינת  תפילהומחלקם לשני מחנות. ב

כולם, אחראי ומשגיח. באמצע הלילה יעקב מתעורר ומחליט  לפניחמורים וכו'. יעקב הולך לישון מקדימה 

שכדאי לשנות מיקום ולהעביר את כולם מעבר לנחל יבוק, הוא מעביר את כולם ובסוף כשנשאר לבד הוא 

פוגש את המלאך של עשיו )ה' משגיח ושומר עלינו והמלאכים הם סימן לשמירתו, גם לרשעים ישנם מלאכים 

ו ויחזרו בתשובה( והמלאך נלחם עם יעקב, יעקב מתגבר אך המלאך מצליח להכות שהרי ה' רוצה שגם הם יחי

ה קפץ ממקומו. )לכן לא אוכלים את גיד הנשה ולאחר השחיטה המנקר מוציאו( יעקב -בגיד שבירך והגיד ָנש ָ

 לסימן שמצליח לנצח ולגבור גם על -איננו נותן למלאך ללכת עד שיברכו והמלאך קורא ליעקב בשם ישראל

 מלאכים, וכך מתגלה שאפילו השר של עשיו יודע שיעקב הוא החשוב. 

בבוקר יעקב ובניו מתחילים ללכת והם רואים שעשיו מתקרב, הם מתכוננים מסתירים חרבות מתחת הבגדים 

וכשעשיו מגיע יעקב משתחווה שבע  פעמים )השתחוואה של כבוד, שירגיש מכובד אע"פ שיעקב החשוב( ועשיו 

ו, ב"ה התפילות והדורון עזרו. עשיו רוצה להתלוות ליעקב ויעקב כמובן לא רוצה להיות ליד רשע מחבקו ומנשק

. והם נפרדים ועוד שאולי יתחרט ויעשה מלחמה והוא מסביר לעשיו שאיננו יכול ללכת מהר עם הילדים והצאן

 יש לי רב, הרבה(. –וה ויהי לי שור וחמור, ועשיו בגא -)עמדנו על כך שיעקב אומר בלשון צניעות ומיעוט 

                          שבת שלום!                                                              

 נחום                   

   


