כיתות א-ג
פרשת וישלח
יום א

(ד) ַוי ְִּׁשלַח ַי ֲעקֹב מַ ל ְָׁאכִּ ים ְׁל ָפנָיו ֶאל עֵ שָ ו ָא ִּחיו ַא ְׁרצָ ה שֵ עִּ יר ְׁשדֵ ה אֱ דֹום( :ה) ַויְׁצַ ו א ָֹתם
ֹאמרּון לַא ֹדנִּי לְׁעֵ שָ ו כֹה ָאמַ ר עַ בְׁ ְׁדָך ַי ֲעקֹב עִּ ם לָבָ ן ג ְַׁר ִּתי ו ֵָאחַ ר עַ ד עָ ָתה( :ו)
לֵאמֹר כֹה ת ְׁ
ַוי ְִּׁהי לִּי שֹור וַחֲ מֹור צ ֹאן וְׁ עֶ בֶ ד וְׁ ִּשפְׁ חָ ה ו ֶָא ְׁשלְׁחָ ה לְׁהַ גִּ יד לַא ֹדנִּי ל ְִּׁמצ ֹא חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך( :ז)
אתָך וְׁ ַא ְׁרבַ ע
הלְֵך ל ְִּׁק ָר ְׁ
ַויָשֻׁ בּו הַ מַ ל ְָׁאכִּ ים ֶאל ַי ֲעקֹב לֵאמֹר בָ אנּו ֶאל ָא ִּחיָך ֶאל עֵ שָ ו וְׁ גַם ֹ
ִּירא ַי ֲעקֹב ְׁמאֹד ַויֵצֶ ר לֹו ַויַחַ ץ ֶאת הָ עָ ם אֲ שֶ ר ִּאתֹו וְׁ ֶאת הַ צ ֹאן
מֵ אֹות ִּאיש עִּ מֹו( :ח) ַוי ָ
וְׁ ֶאת הַ בָ ָקר וְׁ הַ גְׁ מַ לִּים ל ְִּׁשנֵי מַ חֲ נֹות( :ט) וַי ֹאמֶ ר ִּאם יָבֹוא עֵ שָ ו ֶאל הַ מַ חֲ נֶה הָ ַאחַ ת וְׁ ִּהכָהּו
וְׁ הָ יָה הַ מַ חֲ נֶה הַ נ ְִּׁש ָאר לִּפְׁ לֵיטָ ה,:
שאלות
 מה כתוב בתורה במקום "יעקב שולח שליחים"?
 מה המלאכים שיעקב שולח צריכים לומר לעשו?
 המלאכים חוזרים ומספרים שעשו בא עם ____________ חיילים כדי
לעשות ____________ נגד יעקב
 בפסוק יח יש שני ביטויים של פחד .מה הם הביטויים?
 יעקב מחלק את המשפחה שלו לשנים ,מדוע?

כיתות א-ג

פרשת וישלח
יום ב
פרשת וישלח
(י) וַי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֱ ֹלהֵ י ָאבִּ י ַאבְׁ ָרהָ ם וֵאֹלהֵ י ָאבִּ י יִּצְׁ חָ ק ה' הָ אֹמֵ ר ֵאלַי שּוב ל ְַׁא ְׁרצְׁ ָך
ית ֶאת
ּומכָל הָ אֱ מֶ ת אֲ שֶ ר עָ ִּש ָ
טנ ְִּׁתי ִּמכֹל הַ חֲ סָ ִּדים ִּ
יטיבָ ה עִּ מָ ְך( :יא) ָק ֹ
ּולְׁמֹול ְַׁד ְׁתָך וְׁ ֵא ִּ
ִּיתי ל ְִּׁשנֵי מַ חֲ נֹות( :יב) הַ צִּ י ֵלנִּי נָא ִּמיַד
עַ בְׁ דֶ ָך כִּ י בְׁ מַ ְׁקלִּי עָ בַ ְׁר ִּתי ֶאת הַ י ְַׁרדֵ ן הַ זֶה וְׁ עַ ָתה הָ י ִּ
ָא ִּחי ִּמיַד עֵ שָ ו כִּ י י ֵָרא ָאנֹכִּ י אֹתֹו פֶן יָבֹוא וְׁ ִּה ַכנִּי ֵאם עַ ל בָ נִּים( :יג) וְׁ ַא ָתה ָאמַ ְׁר ָת הֵ יטֵ ב
יטיב עִּ מָ ְך וְׁ שַ ְׁמ ִּתי ֶאת ז ְַׁרעֲָך כְׁ חֹול הַ יָם אֲ שֶ ר ל ֹא יִּסָ פֵר מֵ רֹב:
ֵא ִּ
שאלות
 איך מכנה יעקב את הקדוש ברוך הוא?.
 מה "מזכיר יעקב לקב"ה בפסוק י?
ית ֶאת
ּומכָל הָ אֱ מֶ ת אֲ שֶ ר עָ ִּש ָ
טנ ְִּׁתי ִּמכֹל הַ חֲ סָ ִּדים ִּ
 *** מה פירוש המשפט " ָק ֹ
עַ בְׁ דֶ ָך"
 מה מבקש יעקב בפסוק יב?
 *** איך פסוק יג שייך לבקשה של יעקב?

כיתות א-ג

פרשת וישלח
יום ג
פרשת וישלח
אתיִּם
(יד) ַו ָילֶן שָ ם בַ ַל ְׁילָה הַ הּוא ַוי ִַּקח ִּמן הַ בָ א בְׁ יָדֹו ִּמנְׁחָ ה לְׁעֵ שָ ו ָא ִּחיו( :טו) עִּ זִּ ים מָ ַ
ֹלשים
אתיִּם וְׁ ֵאילִּים עֶ ְׁש ִּרים( :טז) גְׁ מַ לִּים מֵ ינִּיקֹות ּובְׁ נֵיהֶ ם ְׁש ִּ
ּותי ִָּשים עֶ ְׁש ִּרים ְׁרחֵ לִּים מָ ַ
ְׁ
תנֹת עֶ ְׁש ִּרים וַעְׁ י ִָּרם עֲשָ ָרה( :יז) ַוי ִֵּתן בְׁ יַד עֲבָ דָ יו עֵ דֶ ר עֵ דֶ ר
פָרֹות ַא ְׁרבָ עִּ ים ּופ ִָּרים עֲשָ ָרה אֲ ֹ
לְׁבַ דֹו וַי ֹאמֶ ר ֶאל עֲבָ דָ יו עִּ בְׁ רּו ְׁל ָפנַי וְׁ ֶרוַח ָת ִּשימּו בֵ ין עֵ דֶ ר ּובֵ ין עֵ דֶ ר( :יח) ַויְׁצַ ו ֶאת
ּוש ֵאלְָׁך לֵאמֹר ל ְִּׁמי ַא ָתה וְׁ ָאנָה ֵתלְֵך ּול ְִּׁמי ֵאלֶה
הָ ִּראשֹון לֵאמֹר כִּ י יִּפְׁ ג ְָׁשָך עֵ שָ ו ָא ִּחי ְׁ
ְׁל ָפנֶיָך( :יט) וְׁ ָאמַ ְׁר ָת לְׁעַ בְׁ ְׁדָך ְׁל ַי ֲעקֹב ִּמנְׁחָ ה ִּהוא ְׁשלּוחָ ה לַא ֹדנִּי לְׁעֵ שָ ו וְׁ ִּהנֵה גַם הּוא
הלְׁכִּ ים ַאחֲ ֵרי הָ עֲדָ ִּרים
ִּישי גַם ֶאת כָל הַ ֹ
ַאחֲ ֵרינּו( :כ) ַויְׁצַ ו גַם ֶאת הַ שֵ נִּי גַם ֶאת הַ ְׁשל ִּ
לֵאמֹר כַדָ בָ ר הַ זֶה ְׁתדַ בְׁ רּון ֶאל עֵ שָ ו בְׁ מֹצַ אֲ כֶם אֹתֹו( :כא) וַאֲ מַ ְׁר ֶתם גַם ִּהנֵה עַ בְׁ ְׁדָך ַי ֲעקֹב
ה ֶלכֶת ְׁל ָפנָי וְׁ ַאחֲ ֵרי כֵן ֶא ְׁר ֶאה ָפנָיו אּולַי יִּשָ א ָפנָי:
ַאחֲ ֵרינּו כִּ י ָאמַ ר אֲ כַפְׁ ָרה ָפנָיו בַ ִּמנְׁחָ ה הַ ֹ
(כב) ו ַַת ֲעבֹר הַ ִּמנְׁחָ ה עַ ל ָפנָיו וְׁ הּוא לָן בַ ַל ְׁילָה הַ הּוא בַ מַ חֲ נֶה:
שאלות
 מה פירוש המילה "מנחה"
 רשום על יד כל בעל חיים כמה מהם שלח יעקב לעשו
עיזים_______________ תישים_______________רחלים_________\
אילים___________גמלים________________ פרות____________
פרים_________________ אתונות___________________
עירים__________
ֶ ְׁ" רוַח ָת ִּשימּו בֵ ין עֵ דֶ ר ּובֵ ין עֵ דֶ ר" ** מדוע בקש יעקב לשים רווחים בין עדר
לעדר?
 מה יענו עבדי יעקב אם עשו ישאל למי מיועדת המתנה הגדולה הזאת?
 מה מטרת שליחת המתנה אל עשו?

-פרשת וישלח

כיתות א-ג

יום ד
(כג) ַוי ָָקם בַ ַל ְׁילָה הּוא ַוי ִַּקח ֶאת ְׁש ֵתי נָשָ יו וְׁ ֶאת ְׁש ֵתי ִּשפְׁ ח ָֹתיו וְׁ ֶאת ַאחַ ד עָ שָ ר ְׁילָדָ יו
ַו ַי ֲעבֹר ֵאת מַ עֲבַ ר ַיבֹק( :כד) ַוי ִָּקחֵ ם ַו ַיעֲבִּ ֵרם ֶאת הַ נָחַ ל ַו ַיעֲבֵ ר ֶאת אֲ שֶ ר לֹו( :כה) ַו ִּיּו ֵָתר
ַי ֲעקֹב לְׁבַ דֹו ַוי ֵָאבֵ ק ִּאיש עִּ מֹו עַ ד עֲלֹות הַ שָ חַ ר( :כו) ַוי ְַׁרא כִּ י ל ֹא ָיכֹל לֹו ַו ִּיגַע בְׁ כַף י ְֵׁרכֹו
ו ֵַת ַקע כַף י ֶֶרְך ַי ֲעקֹב בְׁ הֵ ָאבְׁ קֹו עִּ מֹו( :כז) וַי ֹאמֶ ר שַ לְׁחֵ נִּי כִּ י עָ לָה הַ שָ חַ ר וַי ֹאמֶ ר ל ֹא
אֲ שַ לֵחֲ ָך כִּ י ִּאם בֵ ַרכְׁ ָתנִּי( :כח) וַי ֹאמֶ ר ֵאלָיו מַ ה ְׁשמֶ ָך וַי ֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב( :כט) וַי ֹאמֶ ר ל ֹא
ֹלהים וְׁ עִּ ם אֲ נ ִָּשים וַתּוכָל:
ית עִּ ם אֱ ִּ
ַי ֲעקֹב י ֵָאמֵ ר עֹוד ִּש ְׁמָך כִּ י ִּאם י ְִּׁש ָר ֵאל כִּ י שָ ִּר ָ
שאלות
 כמה ילדים היו ליעקב לפי פסוק כג (*** מי עוד לא נולד)
 איך לדעתך העביר יעקב את כל אשר לו את הנחל.
 אחרי שיעקב העביר את כולם הוא נשאר לבד ,מה קרה אז?
 מה כתוב בתורה במקום" האיש הבין שאינו יכול לנצח את יעקב"?
 יעקב ניצח את האיש ובקש ממנו ברכה ,מה הברכה שברך האיש את יעקב?
 בונוס *** מדוע השם יעקב אינו טוב ומדוע השם ישראל הוא כן טוב?

פרשת וישלח
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יום ה

(ל) ַוי ְִּׁש ַאל ַי ֲעקֹב וַי ֹאמֶ ר הַ גִּ ידָ ה נָא ְׁשמֶ ָך וַי ֹאמֶ ר לָמָ ה זֶה ִּת ְׁש ַאל ל ְִּׁש ִּמי ַויְׁבָ ֶרְך אֹתֹו שָ ם:
ֹלהים ָפנִּים ֶאל ָפנִּים ו ִַּתנָצֵ ל נַפְׁ ִּשי:
יתי אֱ ִּ
ִּיאל כִּ י ָר ִּא ִּ
(לא) ַוי ְִּׁק ָרא ַי ֲעקֹב שֵ ם הַ מָ קֹום פְׁ נ ֵ
נּואל וְׁ הּוא ֹצלֵעַ עַ ל י ְֵׁרכֹו( :לג) עַ ל כֵן ל ֹא י ֹאכְׁ לּו
(לב) ַויִּזְׁ ַרח לֹו הַ שֶ מֶ ש כַאֲ שֶ ר עָ בַ ר ֶאת פְׁ ֵ
בְׁ נֵי י ְִּׁש ָר ֵאל ֶאת גִּ יד הַ נָשֶ ה אֲ שֶ ר עַ ל כַף הַ ָי ֵרְך עַ ד הַ יֹום הַ זֶה כִּ י ָנגַע בְׁ כַף י ֶֶרְך ַי ֲעקֹב בְׁ גִּ יד
הַ נָשֶ ה:
שאלות
 יעקב מבקש לדעת את שם ה"איש" שאתו נאבק .האיש לא אומר את שמו
ומברך את יעקב .נסה להבין מי הוא ה"איש" ?
 יעקב קורא למקום "פניאל "מדוע?,
 מה היה מצב הבריאות של יעקב אחרי המאבק עם ה"איש"?
 איזה חלק בבהמה אסור לנו לאכול כתוצאה מפציעתו של יעקב?
**** נסה למצוא את הקשר בין הפציעה של יעקב ובין המצווה שלא לאכול
את גיד הנשה.

