פרשת ויצא
פרשת ויצא היא פרשת השבוע השביעית בספר בראשית .הפרשה מתחילה בפרק כ"ח פסוק י'
ומסתיימת בפרק ל"ב פסוק ג'.


הפרשה מתארת את סיפור יעקב מיום שברח מכנען לחרן ועד חזרתו לכנען כעבור מספר
שנים כשהוא כבר בוגר יותר ,נשוי ואב למספר ילדים.



חלום סולם יעקב – יעקב כורת ברית עם אלוהים כאשר הוא מתנה את קיום הברית מצידו
בקיום הבטחות אלוהים.



מאבק הרועים ליד הבאר ,פגישת יעקב ורחל ,פגישת יעקב ומשפחת לבן.



יעקב עובד בעד רחל ומקבל את לאה.



יעקב עובד שבע שנים נוספות בעד רחל.



לידת ילדיי יעקב .בעוד רחל נשארת עקרה לאה יולדת ליעקב ארבעה בנים הנקראים בשמות
משמעותיים המספרים על כאבה של האישה הלא אהובה .יעקב לוקח את שפחת רחל
לאישה וזו יולדת לו שני בנים נוספים .יעקב לוקח לאישה גם את שפחת לאה ונולדים לו עוד
שני בנים .נולדים ילדים נוספים ללאה ולבסוף אף רחל יולדת בן ראשון  -יוסף.



יעקב מחליט לשוב לכנען ומבקש מלבן את שכרו .לבן מנסה לרמות את יעקב אך יעקב יוצא
לבסוף ברכוש גדול מבית לבן.



יעקב עוזב את בית לבן יחד עם כל בני ביתו והרכוש שצבר .



סיפור גניבת התרפים.

נושאים לדיון והעמקה:
מה כוחה של האהבה? אהבת גבר לאישה ,אישה לאיש וקשר בין אחים.
דמות האבות בסיפורי התורה – מדוע התורה חושפת את החולשת שלהם?
מה אומרות /מלמדות הפנים הפחות חיוביות של האבות לנו?
הפטרה :הושע שבתרי עשר .הספרדים והתימנים מתחילים בפרק י"א פסוק ז' .הספרדים מסיימים
בפרק י"ב פסוק י"ב ,והתימנים בפסוק י"ג .האשכנזים מתחילים בפרק י"ב פסוק י"ג ומסיימים בפרק
י"ד פסוק י'.
מעמד האדם

"וַיִּדַ ר י ַעֲ ק ֹב נֶדֶ ר לֵאמ ֹר אִּ ם-י ִּהְ י ֶה אֱ ֹלהִּ ים עִּ מָ דִּ י ּושְ מָ ַרנִּי בַדֶ ֶרְך הַ זֶה אֲ שֶ ר
ָאנֹכִּי הֹולְֵך וְנָתַ ן-לִּי לֶחֶ ם לֶאֱ כ ֹל ּו ֶבגֶד ִּללְב ֹש .כא ו ְשַ בְתִּ י בְשָ לֹום אֶ ל-בֵית
ָאבִּי ו ְהָ י ָה י ְהו ָה לִּי לֵאֹלהִּ ים"  -אמונה עיוורת אל מול אמונה
פונקציונאלית .מה ההבדל בין יעקב לאברהם שיצא לעקוד את בנו מבלי
לשאול שאלות?

תרבות מתחדשת

" ו ְהִּ נֵה מַ לְאֲ כֵי אֱ ֹלהִּ ים עֹלִּים ו ְי ְֹרדִּ ים בֹו "  -מדוע קודם עולים ואחר כך
יורדים? הרי הם בשמיים והיו אמורים לרדת תחילה  .רש"י מסביר
"עולים תחלה ואח"כ יורדים ,מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה
לארץ ועלו לרקיע וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו " מדוע אל ארץ
ישראל עולים וממנה יורדים? כיצד באה לידי ביטוי חשיבותה של ארץ
ישראל אז היום ולאורך ההיסטוריה? כיצד משפיע הדבר על היחס למי
שבוחר לחיות מחוץ לגבולות א"י אז היום ולאורך ההיסטוריה כולה?

עולמם של אבותינו

סיפורי הבאר מופיעים בפרשות רבות -מה הייתה חשיבותה של הבאר
באותם ימים? מאבקים רבים התקיימו סביבה -מדוע? מה ניתן ללמוד
מכך על עיסוקם של אבותינו?

ערכים אז והיום

מדוע מתעקשת התורה לתאר גם את הפנים הפחות חיוביים של
אבותינו ואמותינו ,ומה יש בכך כדי ללמדנו?

דמויות אז והיום

רחל מייצגת במקומות שונים את דמות האם המתפללת ומבקשת
רחמים עבור בניה המצויים בצרה – עם ישראל .מה סימלה רחל? כיצד
התפתחה דמותה לאורך התנ"ך והדורות? כיצד התייחסו אליה חז"ל?
מה הרלוונטיות שלה לחיינו היום? מה בינה ובין רחל המשוררת?

דילמות אז והיום

"...הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך" (כ"ח - )31 ,האם
הבטחתו של אלוהים ליעקב רלוונטית לשיח הפוליטי במדינת ישראל
של היום?

