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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 תורה:

זאת ראינו ולעומת  איך יעקב עשה את כל עבודתו בנאמנות ועל הברכה הגדולה שיש במעשה ידיו למדנו השבוע
. למדנו על תחילת בניית בית ישראל: על נשואי יעקב עם לאה רחל בלהה וזלפה ועל לידת ראובן את רמאות לבן

 כ עד פרק ל פסוק כא. כט פסוקפרק מ. ודינה שמעון לוי ויהודה דן ונפתלי גד ואשר יששכר וזבולון
 

  נישואי יעקב עם רחל.ל( עבודת יעקב הנאמנה תמורת רחל. לבן מחליף את רחל בלאה ו-)כא
זה היה נראה ליעקב זמן מועט )רש"י וראב"ע כז, מד( מכיוון שאהב  -ויהיו בעניו כימים אחדים באהבתו אותה

 את רחל. הסברנו שדברים שאוהבים, הרבה נראה קצת, ולהיפך בדברים שלא אוהבים.
)אונקלוס, רמב"ן רשב"ם(.  השלמתי את שנות עבודתי -כי מלאו ימיתביא את האישה שלי.  -הבה את אשתי

 ואשא אותה לאישה )רמב"ן(. -ואבואה עליה

הם לא הסכימו לבן עושה את כל זה כדי שיוכל להאשים אותם אחר כך ש -ויאסוף לבן את כל אנשי המקום
 .שרחל תתחתן לפני לא )ת' יונתן וירושלמי(

ללאה הגדולה כדי שיעקב יחשוב שזו  זלפה היתה השפחה הצעירה. לבן נתן אותה -ויתן לבן לה את זלפה שפחתו
שזלפה ובלהה לא היו ממש שפחות של לבן אלא בנות פחות חשובות שנולדו מפילגש ת'  האמתרחל )רש"י ל,י(. ]

 יונתן[.
בבוקר כשהיה אור יעקב ראה שזו לאה אך בלילה שהיה חושך יעקב לא שם לב  -ויהי בבוקר והנה היא לאה

ימנים. דיברנו על צדקותה של רחל על מה היא מסכימה לוותר בשביל מכיוון שרחל גילתה ללאה את הס
 . ששאחותה לא תתביי

בעד  -בעבודה אשר תעבוד עמדי עד שבע שניםתשלים את שבעת ימי המשתה של לאה.  -מלא שבע זאת
 שהפעם יעקב קודם מתחתן ורק אחר כך עובד עוד פעם. הדגשנו  עבודה של עוד שבע .

למרות שלאה היתה האישה  לא רק שאהב אותה כמו לאה אלא גם יותר מלאה. -הויאהב גם את רחל מלא
 הראשונה )רמב"ן חיזקוני(. כמובן שאהב גם את לאה אך לא כמו רחל )כל"י רמב"ן בהמשך(.

חכמים מלמדים אותנו שגם בפעם השניה יעקב עבד בצורה הכי טובה,  -ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות
 מה אותו )רש"י(.יאשונה למרות שלבן רבנאמנות כמו הפעם הר

 
 לה( לידת לאה את ראובן שמעון לוי ויהודה.-)לא

  .רחלישה כך מכיוון שיעקב היה יותר עם ודאי יעקב הצדיק לא שנא אותה אבל היא הרג-וירא ה' כי שנואה לאה
 אינה יכולה ללדת. -ורחל עקרהעשה שתוכל ללדת.  -ויפתח את רחמה

עכשיו בזכות שיש לי בן האיש שלי  -כי עתה יאהבני אישילבון וסבל יש לי )אונקלוס(. כמה ע -ראה ה' בעניי
 יאהב אותי.

עוד הסברנו  יתלווה אלי, יהיה ביחד איתי. בשלשה ילדים צריך עזרה של האיש )חיזקוני רד"ק(. -ילוה אישי אלי
 שלאה חשבה שיהיה לה שלשה ילדים וכבר ילדה את כולם )רש"י(

הפעם היא מודה במיוחד, מכיוון שהיא קיבלה יותר ילדים ממה שחשבה שמגיע לה )היא  -ה' הפעם אודה את
 עצרה מללדת. -ותעמוד מלדת ילדים מארבע נשים( )רש"י(. 21ידעה ברוח הקודש שיהיו 

 
 בלהה ליעקב לאישה ולידת דן ונפתלי. רחל את בקשת אחל מיעקב בנים, נתינתח( -)ל א

 ילדים )חיזקוני(. משלשה ה הטובים )רש"י(, רק בזכות מעשיה הטובים זכתה ליותרבמעשי -ותקנה רחל באחותה
תביא לי בנים, על ידי שתתפלל לה'. רחל בטוחה שהתפילה של יעקב הצדיק תתקבל. נזכרנו שגם  -הבה לי בנים

 שיכו בדרכיו.מי שאין לו בנים נחשב כמו מת )רש"י(. אין ילדים שימ -ואם אין מתה אנכייצחק התפלל על רבקה. 

האם אני במקום ה'. יעקב כועס על כך שרחל  -התחת אלקים אנכייעקב כעס עליה.  -ויחר אף יעקב ברחל
 דורשת ממנו ילדים ואין זה ביכולתו, הוא אומנם יכול להתפלל אך לא בטוח שה' יקבל תפילתו )רמב"ן(.

אני אגדל אותם )אונקלוס(.  -ל ברכיותלד ענזכנו שכך גם עשתה שרה שלא היו לה ילדים.  -הנה אמתי בלהה

 בזכות זה גם אני אזכה לילדים. מי שאין לו ילדים הוא  הרוס ומי שיש לו הוא בנוי. -ואבנה גם אנוכי ממנה
חסת לבן ירחל מתי -ויתן לי בןוגם שמע את תפילתי.  -וגם שמע בקוליה' דן אותי אם לתת לי בן.  -דנני אלקים

 תה שפחתה והיא דאגה לכך שתתחתן עם יעקב.יממש כשלה מכיוון שבלהה הי

 יתפילותי -גם יכולתי להיות כמו אחותי. -עם אחותיהפצרתי הרבה בתפילה לה'.  -נפתולי אלקים נפתלתי
 התקבלו.



 
 יג( נתינת לאה את זלפה ליעקב לאישה ולידת גד ואשר.-)ט

 בא מזל טוב. -בא גד
הבנות )כנראה חברות  -שרוני בנותכי אלוס רשב"ם(. אני בשבח )כמו משבחים "אשריך"( )ת' אונק -באשרי

שלה( שבחו אותה. )אפשר להסביר שהשבח על זה שיש לה כבר חצי מהילדים של יעקב אך בהעמ"ד מסביר 
 ששבחו על כך שנתנה את שפחתה לאישה למרות שהיו לה ילדים(

 
  .סיפור הדודאים ולידת יששכר זבולון ודינהכא(  -)יד

ראובן נזהר לא לקחת מהחיטים, זה גזל. דודאים זה צמח שאינו שייך לאיש, הפקר. ראובן  -בימי קציר חיטים
ראה שאימו מצטערת מכך שהפסיקה ללדת ולכן רצה לשמח אותה עם הדודאים שיש להם ריח טוב )ספורנו(. 

 למדנו שהדודאים גם עוזרים להיות בהריון )ראב"ע ספורנו רמב"ן(.

ק שאת לוקחת את האיש שלי. לאה מרגישה כך מכיוון שיעקב רוב הזמן לא מספי -המעט קחתך את אישי
 באהל רחל.

 תמורת )במקום( הדודאים יעקב יהיה איתך הלילה. -תחת דודאי בנך

לאה לא מחכה שרחל תאמר ליעקב שהלילה הוא אצל לאה, מכיוון שזה בושה לרחל  -ותצא לאה לקראתו
 "ח(.להגיד שוויתרה על הצדיק תמורת דודאים )אוה

 שמע את התפילות שלה שיצאו ממנה הרבה שבטים צדיקים )רש"י, אוה"ח( -וישמע אלקים אל לאה

על כך שנתנה  שכרבפסוק כתוב שקראה לו כך מכיוון שהרגישה שקיבלה את הילד הזה כ -ותקרא שמו יששכר
 תמורת הדודאים.ה את יעקב שכרמכיוון שזה גם על כך שהיא  את שפחתה ליעקב. הרשב"ם מסביר שיש שתי ש  

האיש שלי יגור איתי  -יזבלני אישיה' חילק לי חלק טוב )שישה בנים( )אונקלוס(.  -זבדני אלקים אתי זבד טוב
 )אונקלוס(. הזכרנו שבית המקדש נקרא בית זבול )רש"י(.

על שם הדין שלאה עשתה וחשבה שאם יולד לה עוד בן לרחל יהיה רק בן אחד וזה פחות -ותקרא שמה דינה
 בלהה וזלפה ולכן התפללה שזה יהיה בת )רש"י(.מ
 

 גמרתי את הדף ואני מאוד רוצה להמשיך ללמודאוווף.  

 חידה טוב נו לפחות יש–  

 

ממתיקות הילדים )הבהרה פינה זו היא רק דוגמית מהשאלות והתשובות של היהלומים שלנו( 

הסיבה כי ראה ה' וכו' ואצל שאן הילדים קודם  ש: למה אצל ראובן קודם כתוב שקראה לו ראובן ואח"כ את
 "כי שמע ה'... ותקרא שמו שמעון". -כתוב את הסיבה ואח"כ את השם למשל שמעון

 ת ענינו: שאלה מצויינת זכית לכוון לדברי הנציב זה אומר שהיה עוד סיבה לשם של ראובן.
 ש: מה ההבדל בין ה' ראה לה' שמע למה לאה לא משתמשת באותה מילה?

 שהוא בן שני ליעקב הרי הוא הבן השישי של יעקב? ש: פסוק ח, למה על נפתלי כתוב
 ת: הבן השני של בלהה.

 ש: למה על דן לא כתוב בן ראשון כמו שעל נפתלי כתוב בן שני?  

 
 :עברית

 ב"ה יש למידה פעילה בכיתה ילדים מגבירים את הקצב באופן שמפתיע אותי גם הכתיבה מאוד השתפרה.
סימנו את כל החוברת בכיתה מי שלא סיים מסיים בבית בסוף הספר יש מכתב שהילדים כתבו  -לכתובנהנים 

למחברת אפשר לשלוח בדואר. חילקנו סכריה עגולה לרגל סיום הכתב עגול ובקשנו לשבוע הבא ליום שלישי 
 .שכל ילד יכתוב את כל האותיות באופן יצירתי )מפלסטלינה, חרוזים אפשר ממאכלים וכו'(

הילדים חיברו לבדם תרגילים במחברת ונהנו מהמסימה. התחלנו  21סימנו לימוד תרגילי חיבור עד  -חשבון
 .211לסיים עמ'  ש.בבשעה טובה חיסור. 

 המרכבה הקלה מי שלא החזיר בבקשה להחזיר עד יום ראשון.   -סיפור שבת

 ולג' שמח ומבורךשבת שלום 
 שפילמן ושרה יהודה

 מי קרא ללוי לוי?


