פרשת וישלח
פרשת וישלח היא הפרשה השמינית של ספר בראשית .הפרשה מתחילה בפרק ל"ב פסוק ד',
ומסתיימת בפרק ל"ו פסוק מ"ג.
 יעקב מתכונן לקראת הכניסה אל הארץ והפגישה עם עשו אחיו לאחר שנים של נתק.הפגישה האחרונה ביניהם הייתה לאחר שיעקב גנב מעשו את ברכות הבכורה.
 מאבק יעקב במלאך והחלפת שמו לישראל. המפגש עם עשו – למרות החששות של יעקב עשו מקבל את אחיו ומשפחתו בסבר פניםיפות .יעקב בוחר לא להתיישב בקרבת מחנה אחיו ומתיישב בסוכות ואחר כך בשכם.
 דינה בתו של יעקב נאנסת על ידי בנו של חמור "נשיא הארץ" לאחר המעשה מציע הבןלקחת את דינה לאישה  .אחיי דינה מסכימים בתנאי שבני שכם ימולו את עצמם .בני שכם
עובר ים מילה ושמעון ולוי אחיי דינה מנצלים את כאבם תוקפים והורגים אותם כנקמה לאונס
דינה.
 הפרשה מספרת עוד על מות רחל בדרך לאפרת בעת הולדתו של בנימין ,על רשימת בנייעקב ,על מות יצחק ,ועל סיפור שושלת בני עשו.
ההפטרה :ספר עובדיה ,מפרק א' פסוק א' ,עד פרק א' פסוק כ"א.
מעמד האדם

"וַיִּוָּתֵ ר י ַעֲ ק ֹב ְלבַּדֹו וַיֵָאבֵק אִּ יׁש עִּ ּמֹו עַ ד עֲ לֹות הַ שָּ חַ ר" -זו הפעם היחידה
בכל התנ"ך בו נאבק האדם פיזית עם האל .במיתולוגיה היוונית מופיע
סיפורו של פרומתאוס הנאבק באלים .בשני הסיפורים מצליחים
הגיבורים לקום ולנצח למרות הסיכוי הקלוש .מה ניתן ללמוד על יעקב
ועל פרומתאוס הנאבקים באל? האם אפשר לראות קשר בין סיפור
ישראל (יעקב) לסיפור עם ישראל ומאבקיו?

תרבות מתחדשת

ישראל -בפרשה מתווסף השם ישראל ליעקב .מכאן ואילך נקראים בניו
–בני ישראל ומאוחר יותר נקרא העם  -עם ישראל .גם ארץ כנען הפכה
להיות – ארץ ישראל וגם מדינת היהודים בחרה בשם זה – מדינת
ישראל .אנחנו נקראים בניו של יעקב ולא של אב השושלת אברהם-
מדוע? מה זה אומר לכם להיות בניו של יעקב דווקא ולא של אברהם?
מה זה אומר לכם להיות ישראלים?

ערכים אז והיום

תפקיד האב :תגובת יעקב למעשה שמעון ולוי באה לידי ביטוי בברכתו
לבניו (ראה בראשית מ"ט ,פסוקים ה'-ו'-ז') .מה דעתכם על תגובתו של
יעקב למעשה שמעון ולוי? מה תפקיד ההורים אז והיום?

דמויות אז והיום

אחים -מערכת היחסים בין עשו ויעקב ומערכות היחסים בין ילדיו של
יעקב .מה אתם לומדים על יחסי אחים מהפרשה? אילו לקחים וערכים
תוכלו לקחת מסיפור זה לחייכם? על מה תוכלו לקחת אחריות בקשרים
שלכם עם אחיכם?

דילמות בפרשה

"העדפת הנבחרים" -כאשר יעקב מסדר את המחנה לקראת המפגש
עם עשו הוא שם את השפחות וילדיהן בראש המחנה ,אחר כך את לאה
וילדיה ולבסוף ,במקום המוגן ביותר ,את רחל וילדה – האם נהג יעקב
נכון? האם יש אנשים שווים יותר ושווים פחות? האם גם כיום ישנה
תופעה בה החברה בוחרת להגן על אדם או קבוצה מסוימת על פני
האחרים? האם לדעתכם זה נכון?

