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פרשת ויצא
יום א
(י) ַויֵּצֵּ א ַי ֲעקֹב ִמבְּ ֵּאר שָׁ בַ ע ַו ֵּילְֶך חָׁ ָׁרנָׁה( :יא) ַויִפְּ גַע בַ מָׁ קֹום ַו ָׁילֶן שָׁ ם כִ י בָׁ א הַ שֶ מֶ ש ַוי ִַקח
מֵּ ַאבְּ נֵּי הַ מָׁ קֹום ַויָׁשֶ ם ְּמ ַראֲ ש ָֹׁתיו ַוי ְִּשכַב בַ מָׁ קֹום הַ הּוא( :יב) ַויַחֲ ֹלם וְּ ִהנֵּה סֻ לָׁם מֻ צָׁ ב
ֹלהים ֹעלִים וְּ י ְֹּר ִדים בֹו( :יג) וְּ ִהנֵּה ה' נִצָׁ ב
ַא ְּרצָׁ ה וְּ ר ֹאשֹו מַ גִ יעַ הַ שָׁ מָׁ יְּמָׁ ה וְּ ִהנֵּה מַ לְּאֲ כֵּי אֱ ִ
שכֵּב עָׁ לֶיהָׁ לְָּך
עָׁ לָׁיו וַי ֹאמַ ר אֲ נִי ה' אֱ ֹלהֵּ י ַאבְּ ָׁרהָׁ ם ָׁאבִ יָך וֵּאֹלהֵּ י יִצְּ חָׁ ק הָׁ ָׁא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ָׁתה ֹ
ֶא ְּת ֶננָׁה ּו ְּלז ְַּרעֶ ָך( :יד) וְּ הָׁ יָׁה ז ְַּרעֲָך ַכ ֲעפַר הָׁ ָׁא ֶרץ ּופ ַָׁרצְּ ָׁת יָׁמָׁ ה ו ֵָּׁק ְּדמָׁ ה וְּ צָׁ ֹפנָׁה ָׁונֶגְּ בָׁ ה וְּ נִבְּ רֲ כּו
ּושמַ ְּר ִתיָך בְּ כֹל אֲ שֶ ר ֵּתלְֵּך
בְּ ָך כָׁל ִמ ְּשפְּ חֹת הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה ּובְּ ז ְַּרעֶ ָך( :טו) וְּ ִהנֵּה ָׁאנֹכִ י עִ מָׁ ְך ְּ
יתי ֵּאת אֲ שֶ ר ִדבַ ְּר ִתי לְָׁך:
וַהֲ ִשב ִֹתיָך ֶאל הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה הַ ז ֹאת כִ י ל ֹא ֶא ֱעזָׁבְּ ָך עַ ד אֲ שֶ ר ִאם עָׁ ִש ִ
שאלות
 איפה גר יעקב? לאן הלך?
ַ ויִפְּ גַע בַ מָׁ קֹום נסה לחשוב מה הוא המקום המיוחד הזה.
 תאר בלשונך את החלום של יעקב.
 מה מבטיח ה' ליעקב בחלום בפסוק יד?
 מה מבטיח ה' ליעקב בפסוק טו
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פרשת ויצא
יום ב
פרשת ויצא
ִירא
ִיקץ ַי ֲעקֹב ִמ ְּשנָׁתֹו וַי ֹאמֶ ר ָׁאכֵּן יֵּש ה' בַ מָׁ קֹום הַ זֶה וְּ ָׁאנֹכִ י ל ֹא יָׁדָׁ עְּ ִתי( :יז) ַוי ָׁ
(טז) ַוי ַ
ֹלהים וְּ זֶה שַ עַ ר הַ שָׁ מָׁ יִם( :יח) ַוי ְַּשכֵּם
נֹורא הַ מָׁ קֹום הַ זֶה ֵּאין זֶה כִ י ִאם בֵּ ית אֱ ִ
וַי ֹאמַ ר מַ ה ָׁ
ַי ֲעקֹב בַ ב ֶֹקר ַוי ִַקח ֶאת הָׁ ֶאבֶ ן אֲ שֶ ר שָׁ ם ְּמ ַראֲ ש ָֹׁתיו ַויָׁשֶ ם א ָֹׁתּה מַ צֵּ בָׁ ה ַו ִיצֹק שֶ מֶ ן עַ ל ר ֹאשָׁ ּה:
שנָׁה( :כ) ַויִדַ ר ַי ֲעקֹב
(יט) ַוי ְִּק ָׁרא ֶאת שֵּ ם הַ מָׁ קֹום הַ הּוא בֵּ ית ֵּאל וְּ אּולָׁם לּוז שֵּ ם הָׁ עִ יר ל ִָׁרא ֹ
ּושמָׁ ַרנִי בַ דֶ ֶרְך הַ זֶה אֲ שֶ ר ָׁאנֹכִ י הֹולְֵּך וְּ נ ַָׁתן לִי לֶחֶ ם
ֹלהים עִ מָׁ ִדי ְּ
נֶדֶ ר לֵּאמֹר ִאם י ְִּהיֶה אֱ ִ
ֵּאֹלהים( :כב) וְּ הָׁ ֶאבֶ ן
לֶאֱ כֹל ּובֶ גֶד ִל ְּלבֹש( :כא) וְּ שַ בְּ ִתי בְּ שָׁ לֹום ֶאל בֵּ ית ָׁאבִ י וְּ הָׁ יָׁה ה' לִי ל ִ
ֹלהים וְּ כֹל אֲ שֶ ר ִת ֶתן לִי עַ שֵּ ר אֲ עַ ְּש ֶרנּו לְָׁך:
הַ ז ֹאת אֲ שֶ ר שַ ְּמ ִתי מַ צֵּ בָׁ ה י ְִּהיֶה בֵּ ית אֱ ִ
שאלות
 מה כתוב בתורה במקום "יעקב התעורר"?
 מדוע יעקב פחד כשהתברר לו שהמקום הוא "בית אלוקים?
 איך נקרא המקום בו ישן יעקב  ,בעבר ,ואיך הוא נקרא כיום? נסה למצוא על
המפה של ארץ ישראל את המיקום של בית אל.
 מה מבקש יעקב מה' יתברך?
 ### מה מבטיח יעקב אם בקשותיו יתמלאו?

פרשת ויצא
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יום ג
פרשת ויצא
(א) ַויִשָׁ א ַי ֲעקֹב ַרגְּ לָׁיו ַו ֵּילְֶך ַא ְּרצָׁ ה בְּ נֵּי ֶקדֶ ם( :ב) ַוי ְַּרא וְּ ִהנֵּה בְּ ֵּאר בַ שָׁ דֶ ה וְּ ִהנֵּה שָׁ ם ְּשֹלשָׁ ה
עֶ ְּד ֵּרי צ ֹאן רֹבְּ צִ ים עָׁ לֶיהָׁ כִ י ִמן הַ בְּ ֵּאר הַ ִהוא י ְַּשקּו הָׁ עֲדָׁ ִרים וְּ הָׁ ֶאבֶ ן גְּ ֹדלָׁה עַ ל פִ י הַ בְּ ֵּאר( :ג)
וְּ נ ֶֶא ְּספּו שָׁ מָׁ ה כָׁל הָׁ עֲדָׁ ִרים וְּ ָׁגלֲלּו ֶאת הָׁ ֶאבֶ ן מֵּ עַ ל פִ י הַ בְּ ֵּאר וְּ ִה ְּשקּו ֶאת הַ צ ֹאן וְּ הֵּ ִשיבּו ֶאת
ֹאמרּו מֵּ חָׁ ָׁרן אֲ נ ְָּׁחנּו:
הָׁ ֶאבֶ ן עַ ל פִ י הַ בְּ ֵּאר ל ְִּמקֹמָׁ ּה( :ד) וַי ֹאמֶ ר לָׁהֶ ם ַי ֲעקֹב ַאחַ י מֵּ ַאיִן ַא ֶתם וַי ְּ
ֹאמרּו יָׁדָׁ עְּ נּו( :ו) וַי ֹאמֶ ר לָׁהֶ ם הֲ שָׁ לֹום לֹו
(ה) וַי ֹאמֶ ר לָׁהֶ ם הַ יְּדַ עְּ ֶתם ֶאת לָׁבָׁ ן בֶ ן נָׁחֹור וַי ְּ
ֹאמרּו שָׁ לֹום וְּ ִהנֵּה ָׁרחֵּ ל בִ תֹו בָׁ ָׁאה עִ ם הַ צ ֹאן( :ז) וַי ֹאמֶ ר הֵּ ן עֹוד הַ יֹום גָׁדֹול ל ֹא עֵּ ת הֵּ ָׁאסֵּ ף
וַי ְּ
ֹאמרּו ל ֹא נּוכַל עַ ד אֲ שֶ ר י ֵָּׁא ְּספּו כָׁל הָׁ עֲדָׁ ִרים וְּ ָׁגלֲלּו
הַ ִמ ְּקנֶה הַ ְּשקּו הַ צ ֹאן ּולְּכּו ְּרעּו( :ח) וַי ְּ
ֶאת הָׁ ֶאבֶ ן מֵּ עַ ל פִ י הַ בְּ ֵּאר וְּ ִה ְּש ִקינּו הַ צ ֹאן:
שאלות
 יעקב מגיע אל באר  ,מדוע הרועים הנמצאים שם אינם משקים את הצאן?
 מתי יכלו הרועים להשקות את העדרים?
 הרועים מספרים ליעקב שהם מחרן ,מה יעקב שואל אותם?
 מי הוא לבן ליעקב?
 מה שם בתו של לבן?
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יום ד
(ט) עֹודֶ נּו ְּמדַ בֵּ ר עִ מָׁ ם וְּ ָׁרחֵּ ל בָׁ ָׁאה עִ ם הַ צ ֹאן אֲ שֶ ר ל ְָּׁאבִ יהָׁ כִ י רֹעָׁ ה ִהוא( :י) ַוי ְִּהי כַאֲ שֶ ר
ָׁר ָׁאה ַי ֲעקֹב ֶאת ָׁרחֵּ ל בַ ת לָׁבָׁ ן אֲ ִחי ִאמֹו וְּ ֶאת צ ֹאן לָׁבָׁ ן אֲ ִחי ִאמֹו ַו ִיגַש ַי ֲעקֹב ַו ָׁיגֶל ֶאת הָׁ ֶאבֶ ן
מֵּ עַ ל פִ י הַ בְּ ֵּאר ַוי ְַּש ְּק ֶאת צ ֹאן לָׁבָׁ ן אֲ ִחי ִאמֹו( :יא) ַויִשַ ק ַי ֲעקֹב ל ְָּׁרחֵּ ל ַויִשָׁ א ֶאת קֹלֹו ַויֵּבְּ ךְּ :
(יב) ַו ַיגֵּד ַי ֲעקֹב ל ְָּׁרחֵּ ל כִ י אֲ ִחי ָׁאבִ יהָׁ הּוא וְּ כִ י בֶ ן ִרבְּ ָׁקה הּוא ו ַָׁת ָׁרץ ו ַַתגֵּד ל ְָּׁאבִ יהָׁ ( :יג) ַוי ְִּהי
יאהּו ֶאל בֵּ יתֹו
כִ ְּשמֹעַ לָׁבָׁ ן ֶאת שֵּ מַ ע ַי ֲעקֹב בֶ ן אֲ חֹתֹו ַוי ָָׁׁרץ ל ְִּק ָׁראתֹו ַויְּחַ בֶ ק לֹו ַו ְּינַשֶ ק לֹו ַויְּבִ ֵּ
ַויְּסַ פֵּר ְּללָׁבָׁ ן ֵּאת כָׁל הַ ְּדבָׁ ִרים הָׁ ֵּאלֶה( :יד) וַי ֹאמֶ ר לֹו לָׁבָׁ ן ַאְך עַ צְּ ִמי ּובְּ שָׁ ִרי ָׁא ָׁתה ַויֵּשֶ ב עִ מֹו
חֹדֶ ש י ִָׁמים( :טו) וַי ֹאמֶ ר לָׁבָׁ ן ְּל ַי ֲעקֹב הֲ כִ י ָׁא ִחי ַא ָׁתה ַועֲבַ ְּד ַתנִי ִחנָׁם הַ גִ ידָׁ ה לִי מַ ה
מַ ְּשכ ְֻּר ֶתָך( :טז) ּו ְּללָׁבָׁ ן ְּש ֵּתי בָׁ נֹות שֵּ ם הַ גְּ ֹדלָׁה ל ֵָּׁאה וְּ שֵּ ם הַ ְּקטַ נָׁה ָׁרחֵּ ל( :יז) וְּ עֵּ ינֵּי ל ֵָּׁאה
ַרכֹות וְּ ָׁרחֵּ ל הָׁ י ְָּׁתה ְּיפַת ת ַֹאר וִ יפַת מַ ְּר ֶאה:
שאלות
 מי הגיעה אל הבאר תוך כדי השיחה של יעקב עם הרועים?
 *** בפסוק י אנחנו לומדים שיעקב היה איש חזק ,איך אנחנו לומדים זאת?
 איזה בכי בכה יעקב לדעתך (בפסוק יא)?
ַ * ו ַיגֵּד ַי ֲעקֹב ל ְָּׁרחֵּ ל כִ י אֲ ִחי ָאבִ יהָ הוא .האם יעקב היה אח של לבן?
 מי הן בנותיו של לבן  ,מי היתה יפה ומי פחות?

פרשת ויצא
יום ה
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(יח) ַויֶאֱ הַ ב ַי ֲעקֹב ֶאת ָׁרחֵּ ל וַי ֹאמֶ ר ֶאעֱבָׁ ְּדָך שֶ בַ ע שָׁ נִים בְּ ָׁרחֵּ ל בִ ְּתָך הַ ְּקטַ נָׁה( :יט) וַי ֹאמֶ ר
לָׁבָׁ ן טֹוב ִת ִתי א ָֹׁתּה לְָׁך ִמ ִת ִתי א ָֹׁתּה ל ְִּאיש ַאחֵּ ר ְּשבָׁ ה עִ מָׁ ִדי( :כ) ַו ַי ֲעבֹד ַי ֲעקֹב בְּ ָׁרחֵּ ל שֶ בַ ע
שָׁ נִים ַוי ְִּהיּו בְּ עֵּ ינָׁיו כְּ י ִָׁמים אֲ חָׁ ִדים בְּ ַאהֲ בָׁ תֹו א ָֹׁתּה( :כא) וַי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ֶאל לָׁבָׁ ן הָׁ בָׁ ה ֶאת
בֹואה ֵּאלֶיהָׁ ( :כב) ַויֶאֱ סֹף לָׁבָׁ ן ֶאת כָׁל ַאנְּשֵּ י הַ מָׁ קֹום ַויַעַ ש ִמ ְּש ֶתה:
ִא ְּש ִתי כִ י מָׁ לְּאּו יָׁמָׁ י וְּ ָׁא ָׁ
(כג) ַוי ְִּהי בָׁ עֶ ֶרב ַוי ִַקח ֶאת ל ֵָּׁאה בִ תֹו ַויָׁבֵּ א א ָֹׁתּה ֵּאלָׁיו ַויָׁב ֹא ֵּאלֶיהָׁ ( :כד) ַוי ִֵּתן לָׁבָׁ ן לָּׁה ֶאת
זִ ְּלפָׁה ִשפְּ חָׁ תֹו ְּלל ֵָּׁאה בִ תֹו ִשפְּ חָׁ ה( :כה) ַוי ְִּהי בַ ב ֶֹקר וְּ ִהנֵּה ִהוא ל ֵָּׁאה וַי ֹאמֶ ר ֶאל לָׁבָׁ ן מַ ה
יתנִי( :כו) וַי ֹאמֶ ר לָׁבָׁ ן ל ֹא יֵּעָׁ שֶ ה כֵּן
ית לִי הֲ ל ֹא בְּ ָׁרחֵּ ל עָׁ בַ ְּד ִתי עִ מָׁ ְך וְּ לָׁמָׁ ה ִר ִמ ָׁ
ז ֹאת עָׁ ִש ָׁ
ירה( :כז) מַ לֵּא ְּשבֻעַ ז ֹאת וְּ נ ְִּתנָׁה לְָּך גַם ֶאת ז ֹאת בַ ֲעבֹדָׁ ה
ירה לִפְּ נֵּי הַ בְּ כִ ָׁ
בִ ְּמקֹומֵּ נּו ל ֵָּׁתת הַ צְּ עִ ָׁ
אֲ שֶ ר ַת ֲעבֹד עִ מָׁ ִדי עֹוד שֶ בַ ע שָׁ נִים אֲ חֵּ רֹות( :כח) ַויַעַ ש ַי ֲעקֹב כֵּן ַויְּמַ לֵּא ְּשבֻעַ ז ֹאת ַוי ִֶתן לֹו
ֶאת ָׁרחֵּ ל בִ תֹו לֹו ל ְִּאשָׁ ה:
שאלות
 יעקב אוהב את רחל ורוצה להתחתן אתה ,מה הוא מוכן "לשלם"?
 מה כתוב בתורה במקום "לבן הזמין את כל החברים לחתונה"?
 בפסוק כג מתואר שלבן היה רמאי ,מה הוא עשה?
 מתי התברר ליעקב שהכלה היא בעצם לאה ולא רחל?
 איך מסביר לבן את מעשה הרמאות שלו?

