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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

 תורה:
ו שיעקב למדנ ,השבוע בשעה טובה למדנו על הולדת דינה ויוסף ועשינו דף חזרה על כל הבנים שנולדו בחרן

 נשאר עוד שש שנים על מנת להרוויח למשפחתו. למדנו על הסכם השכר עם לבן ועל הדרך בה יעקב התעשר. 
 מג(.-)פרק ל פסוקים כא

 
 הולדת דינה )כא(.
לרחל יהיה רק בן אחד וזה פחות  ,על שם הדין שלאה עשתה וחשבה שאם יולד לה עוד בן-ותקרא שמה דינה

 זה יהיה בת )רש"י(.מבלהה וזלפה ולכן התפללה ש
 

 כד(. -זכירת ה' את רחל והולדת יוסף )כב

 ה' ראה את צערה וזכר שמסרה את הסימנים ללאה על מנת שלאה לא תתבייש )רש"י(.  -ויזכור אלקים את רחל
ה' קיבל את תפילותיה שהתפללה להיפקד בילדים )אונקלוס. מעניין לראות מה שכתב  -וישמע אליה אלקים

 בת' ירושלמי(.

משחק מפוזר כולם רואים אותו וכשאוספים כבר לא. כך עד עכשיו כולם מדברים על רחל  -אסף אלקים חרפתי
 שהיא עקרה וזה בושה גדולה ועכשיו ה' אסף והסתיר את הבזיון הזה )רמב"ן, ספורנו, רש"י(.

 לדים )רש"י(.י 21ידעה ברוח הקדש שיהיה רק מכיוון ש פללה רק על בן אחדתרחל ה -יוסף לי ה' בן אחר
 

 (.לו-יעקב נשאר בבית לבן והפעם לצורך פרנסת ביתו, והסכם השכר עם לבן )כה
דוקא אז יעקב מבקש מכיוון שבדיוק נגמרו שבע השנים השניות שעבד בהם  -ויהיה כאשר ילדה רחל את יוסף

יוסף לחשוש מעשיו )תמורת רחל )רשב"ם ורש"י לה, כט(. למדנו גם שיעקב יודע שיוסף הצדיק נמצא אין לו מה 
)הנציב מסביר שעכשיו לרחל יש בן וללבן אין תירוצים להשאיר את רחל רש"י(. דומה ללהבה ועשו דומה לקש 

 כדי להשיא אותה למשהו אחר(. 

 יעקב מבקש רשות מלבן על מנת לכבדו ולתת לו הרגשה טובה )רש"י(.  -שלחני ואלכה... תנה את נשי
 לך טענות שאצטרך להישאר מכיוון שאתה יודע שעבדתי אותך בנאמנות.אין  -כי אתה ידעת את עבודתי

שכל הברכה שלי היא בזכותך )רמב"ן(. עד שיעקב  -ויברכני ה' בגללךהתרפים שלי הראו לי )ראב"ע(.  -נחשתי
בא לא היה ללבן בנים )רש"י( וכן לא היה לו כל כך הרבה צאן )ספורנו(. כלומר לבן רוצה עוד ברכה ולא נותן 

 ליעקב רשות ללכת.
יעקב ש רת המשך העבודה )אונקלוס(. לבן מסכים להכל בשבילאיזה שכר אתה רוצה תמו תפרש -שכרך נקבה
 .אצלו ריישא

 בהתחלה היה ממש קצת )רש"י(. -. ואת אשר היה מקנך איתיבנאמנות -את אשר עבדתיך
בגללי,  -ויברך ה' אותך לרגלי אוד.התרבה מ -ויפרוץ לרב לפני שבאתי היה לך מעט. -מעט אשר היה לך לפני

עד עכשיו רק הילדים של יעקב עבדו בשביל משפחת יעקב  -אנכי לביתי גם בגלל שהרגלים שלי הגיעו לכאן.
 רוצה לעבוד איתם )רש"י(. גם ועכשיו יעקב
עקב יעקב חוזר לרעות את צאן לבן ואם יולדו עיזים עם נקודות או כבשים חומות הם יהיו של י -הסכם השכר

כמובן שזה דבר נדיר שיולד עיזים וכבשים כאלו. יעקב אומר ללבן שיוציא מהעדר את העיזים עם הנקודות ואת 
. שלבן לא יטען שנולדו כאלה 1. כדי שלבן לא יאמר על מה שיולד שזה היה שלו. 2כבשים החומות משתי סיבות: 

  עם נקודות בגלל שהאבא או האמא היו כאלה )רש"י(.

 אם תסכים לתנאי. ,שום דבר -...מאומהלא תתן לי 
 יעקב יעבור יחד עם לבן ולבן יוציא. -אעבור בכל צאנך היום הסר..

הסברנו ששה זה גם כבש וגם עז קטנים אך  (כמו טלאי של בגד)נקודות גדולות  -אטלו  ועם נקודות.  -ד נק  שה 

פעמיים לפרט גם זכרים וגם נקבות ב חוזר יעק -... ונקד וטלוא בעיזים .כאן הכוונה רק לתישים )עיזים( קטנים
מעכשיו אם יולדו כאלה )עיזים עם נקודות וכבשים חומים(  -והיה שכרי  )רמב"ן( גם גדולים וגם קטנים )רד"ק(.

 זה יהיה השכר שלי.

כי מהיום והלאה )רשב"ם(.  -ביום מחר .)כלומר לא יהיה לך טענות( הישרות שלי תעיד עלי -וענתה בי צידקתי

 כאשר תבוא לבדוק את השכר. -א על שכרי לפניךתבו



הסיבה שהתורה מדגישה שכבר  זושכך יהיה. לבן לא רוצה שיעקב יתחרט )רש"י(. אולי  יהלווא -לו יהי כדברך
כל עז  -כל אשר לבן בועם פס לבן ליד כף הרגל.  -עקודים נקבות. -עיזים זכרים. -תישיםבאותו יום לבן מפריד. 

. לבן כל כך לא רוצה שיולד ליעקב נקודים ולכן מוציא גם את העקודים וכל מה שיש )כנ"ל( שהיה בה קצת לבן
בו לבן אפילו שזה לא היה ההסכם )רמב"ן, חיזקוני(. חכמים למדו אותנו שלבן השאיר ליעקב רק את הצאן 

היתה שהסיבה שלבן השאיר ליעקב את החולות אחד מתלמידנו האהובים אמר  החולות והרזות )רש"י(.
 מכיוון שידע שיעקב יכול לטפל בהם טוב עד שיתרפאו 

לבן הרחיק מיעקב את הצאן שהפריד מרחק הליכה של שלשה ימים. מי שרמאי חושב  -וישם דרך שלשת ימים
 שגם האחרים רמאים ולכן לבן כל כך חושש שיעקב יקח משלו.

 
 מג(. -הדרך בה יעקב  מתעשר )לז

. בזמן הייחום )כשהצאן נכנס להריון(, של 2הנולדים יהיו נקודים או חומים: יעקב עושה שני דברים על מנת ש
הצאן שנהיה בהריון ראשון )שהילדים שלהם יותר משובחים(, הוא תוקע מולם מקלות עם נקודות לבנות )שיעקב 

עם  . את העיזים החומות ואת הצאן1שותות מים וכך נהיה להם ילדים עם נקודות.  כשהן קלף חלק מקליפתן(
שלולא  הדגשנוהנקודות יעקב מפריד ומוליך אותן מקדימה הצאן שמאחור רואה אותן ונהיה להן ילדים כאלה. 

 ברכת ה' זה לא היה מצליח.
לא יבש. הראנו בכיתה שכאשר העץ לח הלבן שבתוכו יותר  -לחסוגי עצים.  -לבנה, לוז וערמוןמקלות.  -לק  מ  

ויפצל אה הלוז והערמון גם כשהם יבשים הלבן בהם בוהק )חיזקוני(. בוהק. רק על הלבנה כתוב שהיה לח, כנר

 תקע.  -ויצג, שאינו מכוסה בקליפת העץ. )מגולה( הלבן החשוף -מחשוף הלבן קילף בהם קילופים.  -בהם פצלות
 -לנוכח הצאןבמקום בו הצאן שותה מים )זה נקרא רהטים מכיוון שהמים רצים שם(.  -ברהטים בשקתות המים

העטיף הצאן החזקות שנהיות בהריון יותר מוקדם.  -הצאן המקושרותהצאן נהיו בהריון.  -ויחמנההצאן.  מול 

 -ושפחות ועבדים...הרבה צאן )אונקלוס(.  -צאן רבותהצאן היותר חלשות שנהיות בהריון יותר מאוחר.  -הצאן
 יעקב מכר את הצאן וקנה שפחות ועבדים וכו'. 

 
 ממתיקות הילדים  

 : שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי מה ההבדל בין מקומי לארצי?ש
 ת התלמיד: המקום שהוא גר מתוך ארץ ישראל.

 למה יש רווחים גדולים בין המילים בפסוק לט )בהוצאה שאנו לומדים(?ש: 
 למה בפסוק מג כתוב ויפרוץ האיש ולא ויפרוץ יעקב?ש: 
 שהסברנו על אליעזר שהגיע לחרן נקרא איש(. כרו זנראה כ) התלמיד: איש זה אומר שהוא נהיה איש חשוב 'ת

 חות יותר חשובים?פש: למה כתוב קודם צאן ובקר ואח"כ עבדים ושפחות הרי עבדים וש
 ת: מכיון שהיו לו קודם צאן ורק אחר שמכרם היו לו קנה עבדים )רש"י(.

 ש: למה כתוב קודם שפחות ואח"כ עבדים הרי עבדים יותר חשובים?
 בת הצאן וכו'.יהשפחות היו יותר משמעותיות לחל -פ הנציב"י עענית ת:

 ש: למה כתוב צאן מרבות ולא צאן רב? הצצנו ברש"י )ומעניין לראות מה שהנציב כותב(.

 
 :עברית

השבוע הילדים המתוקים גילו יצירתיות רבה בהכנת תערוכה לסיום כתב עגול. נהנינו 
דים וגם  מרעיונות פשוטים. תודה לכיתה לראות את השמחה הפשוטה גם מרעיונות מיוח

שהכין שלט עם צו'פר  ב' שהפתיעה אותנו בעוגיות מאותיות שהכינו ובפרט לדוד עקיבא 
 לכיתה א' לכבוד הסיום.
לתת כותרת  -למדנו להמציא כותרות ולתת שם לתמונות. ש.ב -במחברת נהנים לכתוב

 לתמונה שקיבלנו.
 . 701ש.ב לסיים עד עמ'  -בין השורות

במחברת ולמדנו כיצד לקרוא ציור של תבניות בתור חיברנו להנאתנו תרגילי חיבור  -חשבון
 .701ש.ב לסיים עד עמ'  תרגיל.

 

 

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -נו על מה שלמדנוחזרנו עם בנ

 _____ף:___________צים לשתוראנו 

 __________________________ 

 

 

 


