
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
דּותֹו ִעם ֵעשָ  מֹודְּ ן, ִהתְּ עַׁ נַׁ ץ כְּ רֶּ אֶּ ֲעֹקב ָאִבינּו לְּ ל יַׁ ל שּובֹו שֶּ ת ָלנּו עַׁ רֶּ פֶּ סַׁ ּתֹוָרה מְּ ח הַׁ לַׁ ִישְּ ת וַׁ ָפָרשַׁ ץ בְּ רֶּ אֶּ  ו ָאִחיו ִויִשיָבתֹו בְּ

ן  נַׁעַׁ ר שּובֹו.כְּ ַאחַׁ ָראתֹו עִ  לְּ ֵעָשו ָבא ִלקְּ ֲעֹקב שֶּ יַׁ רּו לְּ ִליִחים ָשבּו ּוִבשְּ שְּ ר הַׁ ֲאשֶּ ֵעָשו ָאִחיו.  כַׁ ִליִחים לְּ ח שְּ ֲעֹקב ָשלַׁ ד  400ם יַׁ ִאיש, הּוא ָפחַׁ
ֹקם בוֹ  ָמא ֵעָשו ָבא ִלנְּ ע שֶּ גַׁ ִאם ֵעָשו ִיפְּ ֵדי שֶּ ֲחנֹות )כְּ ֵני מַׁ ר ִאּתֹו ִלשְּ ת ָהֲאָנִשים ֲאשֶּ ֲעֹקב ִחֵלק אֶּ ָרכֹות.  יַׁ בְּ ת הַׁ ח אֶּ ָלקַׁ ל שֶּ ָחד,  עַׁ ֲחנֶּה אֶּ מַׁ בְּ

סֹו. יְּ פַׁ ֵדי לְּ ֵעָשו כְּ ח ּדֹורֹון לְּ ָשלַׁ ה' וְּ ֵלל לַׁ פַׁ ִהָמֵלט(, ִהתְּ ל לְּ ֵשִני יּוכַׁ  הַׁ

ֲעֹקב ָלה יַׁ יְּ לַׁ הּוא ָחזַׁ  בַׁ ִדים אֹוָתנּו שֶּ מְּ לַׁ ֲחנֶּה )חז"ל מְּ מַׁ ּדֹו בַׁ בַׁ ַאר לְּ ִנשְּ בֹוק וְּ ר יַׁ ֲעבַׁ מַׁ ר לְּ ּתֹו ֵמֵעבֶּ חְּ פַׁ ת ִמשְּ ֱעִביר אֶּ ִנים הֶּ טַׁ ֵדי ִלֹטל ֵכִלים קְּ ר כְּ
מַׁ  ה' נֹוֵתן ָלנּו(.  בַׁ כּוש שֶּ ל ָהרְּ ֹמר עַׁ ֵמד אֹוָתנּו ִלשְּ לַׁ מְּ ִאיר ָשם, ָּדָבר הַׁ ִהשְּ ת  ,ֲחנֶּהשֶּ ָאְך ֵבֵרְך אֶּ לְּ מַׁ ר הַׁ ד ֲאשֶּ ָאְך( עַׁ לְּ ק ִעם ִאיש )מַׁ ֲעֹקב נֱֶּאבַׁ יַׁ

ָרֵאל. מֹו ִישְּ ָּתה ִיָקֵרא שְּ ֵמעַׁ ר שֶּ ָאמַׁ ֲעֹקב וְּ   יַׁ

עֲ  ר יַׁ ֲאשֶּ שּו ֵעָשוכַׁ גְּ ֵעָשו ִנפְּ ֲעֹקב ִה  ֹקב וְּ ְך יַׁ ֲעֹקב, אַׁ ת יַׁ ּוֹות אֶּ לַׁ ֲעֹקב.  ֵעָשו ָרָצה לְּ ת יַׁ ֵני ִנֵשק אֶּ ַאט ִמפְּ ת לְּ כֶּ ָיב ָללֶּ הּוא חַׁ ֵעָשו שֶּ ִביר לְּ סְּ
כֹו. רְּ דַׁ ִשיְך בְּ ֲעֹקב ִהמְּ יַׁ ֵשִעיר וְּ ֹצאן.  ֵעָשו ָשב לְּ הַׁ ָלִדים וְּ יְּ  הַׁ

ת  ִדיָנה בַׁ ִהָנֵשא לְּ ץ ִבֵקש לְּ ִשיא ָהָארֶּ ן ֲחמֹור נְּ ם בֶּ כֶּ .  שְּ ֵבחַׁ ֵהִקים ָשם ִמזְּ ם וְּ כֶּ ֲעֹקב ָחָנה ִבשְּ ף יַׁ ם ָחטַׁ כֶּ שְּ ֲעֹקב שֶּ ֵני יַׁ ע ִלבְּ ר נֹודַׁ ֲאשֶּ ֲעֹקב.  כַׁ יַׁ
ִה  כֹוִלים לְּ ָּתם ֵאיָנם יְּ חְּ פַׁ ֵני ִמשְּ בְּ ֲחמֹור ָאִביו שֶּ ם ּולְּ כֶּ ֲעֹקב ֵהִשיבּו ִלשְּ ֵני יַׁ ת ִּדיָנה, ֵהם ָכֲעסּו.  בְּ אֹּא ִנמֹול ֲאָבל ִאם ָכל אֶּ ָאָדם שֶּ ָנֵשא לְּ

ם ִימֹול כֶּ ֵשי שְּ ִכים.ַאנְּ סְּ הַׁ לּו לְּ ֵשי ּו ָאז יּוכְּ ת ַאנְּ ר ִמלַׁ ַאחַׁ ִליִשי לְּ שְּ יֹום הַׁ ם ִנמֹולּו.  בַׁ כֶּ ֵשי שְּ ָכל ַאנְּ ה וְּ זֶּ נַׁאי הַׁ ּתְּ ִכימּו לַׁ ם ִהסְּ כֶּ  ֲחמֹור ּושְּ
ת כָֻּלם גּו אֶּ ָהרְּ ב וְּ רֶּ חֶּ ֵלִוי ָבאּו בְּ עֹון וְּ ם, ִשמְּ כֶּ  . שְּ

ֵבית  ֲעלֹות לְּ ֲעֹקב לַׁ יַׁ ר לְּ ָכְךה' ָאמַׁ ֵיֵצא(, וְּ ת וַׁ ָפָרשַׁ ח ֵמֵעָשו )בְּ ר ָברַׁ ֲאשֶּ ה כַׁ יֲַׁעשֶּ ר שֶּ ֲעֹקב ָאמַׁ יַׁ ִפי שֶּ , כְּ ֵבחַׁ נֹות ָשם ִמזְּ ִלבְּ ֲעֹקב. ֵאל וְּ ה'    ָעָשה יַׁ
ת ָהָא ֲעֹקב אֶּ יַׁ ִטיחַׁ לְּ ָרֵאל.  ה' ִהבְּ ם ִישְּ יֶּה גַׁ מֹו ִיהְּ שְּ ר שֶּ ָאמַׁ ֲעֹקב, ֵבֵרְך אֹותֹו וְּ יַׁ ָאה לְּ ץ.ִנרְּ  רֶּ

ֹל ְך וְּ רֶּ ּדֶּ ָרה בַׁ בְּ ֵלָדה.  ָרֵחל ִנקְּ ְך הַׁ ֲהלַׁ מַׁ ָרה בְּ טְּ ָיִמין, ֲאָבל ִנפְּ ת ִבנְּ ָּדה אֶּ לְּ ָעם ִמֵבית ֵאל ָרֵחל יַׁ ָנסְּ ֵפיָלה.בְּ כְּ מַׁ ת הַׁ ָערַׁ  א ִבמְּ

ִגיל  ָטר בְּ ק ִנפְּ חַׁ ִיצְּ שֶּ ֲעֹקב וְּ דֹות יַׁ ת ּתֹולְּ ת אֶּ רֶּ פֶּ סַׁ ָפָרָשה מְּ ָפָרשָ 180הַׁ ֵפרֶּ .  סֹוף הַׁ סַׁ ֲאִריכּות. תה מְּ דֹות ֵעָשו בַׁ ת ּתֹולְּ  אֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איור: ינון פתחיה



 
 

 

 

 מתכונן למפגש עם עשואבינו יעקב 

יעקב חושש ממלחמת  , הרוצה לנקום בגלל קבלת הברכות מאביהם.המפגש עם אחיו עשות יעקב מתכונן לקרא
 .. הוא אינו רוצה להיהרג אך גם אינו רוצה להרוגאחים

 ____________________________________________________מה עושה יעקב לקראת המפגש עם עשו?)לב,ד(  .1

 _____________________________________________________כיצד מכנה יעקב את עצמו בפני עשו ? )לב,ה(  .2

 _______________________________מדוע יעקב מפרט לעשו: "ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה.." )לב,ו(  .3

 ____________________________________________________המלאכים שבים אל יעקב. מהי בׂשֹורתם? )לב, ז(  .4

_________________________ את תשובת המלאכים. מה עשה יעקב למחנהו? )לב,ח( יעקב פחד כשהוא שמע  .5
_______________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________( מדוע יעקב חילק את המחנה לשניים?)לב,ט .6

 
 מתכונן בשלוש דרכים לקראת המפגש עם עשו : לדורון לתפילה ולמלחמה . יעקב 

מחלק  –הוא מבקש מהקב"ה שיצילהו מידי עשו . למלחמה  –לתפילה  עשו.לנחה גדולה הוא שולח מ -לדורון 
 את המחנה ומכין עצמו לקרב.

_______ __________ אשר עשית את _________ כי נתמעטו זכויותיי( ____________): )לב,יא( "קטנתי מכל ימוהשל .7
 _________ ________ את הירדן ועתה הייתי ___________ __________"

 ____________________________________________________________שה. מהי? )לב,יב( יעקב מבקש מה' בק .8

__________________________ _______________טז( -יעקב מכין מנחה )מתנה( לעשו אחיו. מה במנחה?)לב, טו .9
_______________________________________________________________________________________________ 

יעקב אומר לעבדיו להתקדם לפניו עם המנחה ושהוא ילך אחריהם. ושישימו רווח בין העדרים. מה יעקב  .11
מצווה את עבדיו לומר לעשו אם ישאל אותם מי הם, לאן הולכים ולמי כל הצאן והבקר?)לב,יט(  

_______________________________________________________________________________________________ 
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 לג( -)לב, כגמלאכו של עשו מאבק עםה

, מעביר יעקב את במחנה. באמצע הלילהן לשנת לילה כונעקב מתיו, ךיוצאת לדרעם המנחה  של יעקבמשלחת ה
 ,נותרואחרונים ש חפציםקחת . כשחוזר יעקב אל עבר הנהר, ל, בנחליבוק במעבר ואת כל אשר לו כל משפחתו

 עד עלות השחר.   נאבק עמוו איש לפתע פוגע בו

 ______________________________________________________את מי העביר יעקב את הנחל? ומתי? )לב, כג(  .1

 ___________________________________________________________עם יעקב?)לב, כה(  מלאךעד מתי נאבק ה .2

 ____________________ליעקב?)לב, כו(  מלאךרואה כי לא הוא לא מצליח לנצח את יעקב. מה עשה ה מלאךה .3

 ___________________________________________________________מה מבקש המלאך מיעקב ומדוע? )לב,כז(  .4

 __________________________________________בתנאי אחד. מהו התנאי? )לב,כז(  מלאךיעקב מוכן לשחרר ה .5

______________________________ ? ומדוע שם זה? )לב,כט( מלאךמה שמו החדש של יעקב שניתן לו על ידי ה .6
________________________________________________________________________________________________ 
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 כ( -, א)לג עשו-יעקבמפגש 

הוא מסדר את המחנה ועובר לפניהם . באים לקראתו שיארבע מאות אעמו יעקב נושא את עיניו ורואה את עשו ו
 לבדו כדי להיפגש עם עשו.

_ ________________________________________ב( -כיצד סידר יעקב את משפחתו? מי ראשון ומי אחרון?)לג, א.1
________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________מה עשה יעקב כאשר ראה את עשו?) )לג,ג( .2
 ____________________________________________________מה עשה עשו כאשר ראה את יעקב אחיו? )לג,ד( .3
 ___________________ז( -עשו ראה את משפחתו של יעקב את הנשים והילדים. מה עשו הנשים והילדים? )לג,ו.4

 
יעקב מנסה לשכנע את עשו לקבל את המנחה. לעשו הייתה תאווה גדולה ואומר ליעקב כי יש לו רב ורומז שלא 

מציע ליעקב ללכת וש לי כל" )ולא צריך כלום(. עשו לוקח את המתנות יתנגד לקחת עוד. יעקב לעומתו אומר "י
 יחד. יעקב אינו רוצה להידבק בעשו. 

__________ __________________________כיצד מתחמק יעקב ומתרץ את אי רצונו ללכת יחד עם עשו? )לג,יג( .5
________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________מה מציע יעקב לעשו? )לג,יד( .6
 ____________ז( יעשו חוזר לשעיר ויעקב נסע סכתה. מה בנה שם יעקב לו ולמקנהו? וכיצד קרא למקום?)לג,.7

________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________יעקב ממשיך בדרכו ומגיע לשלם עיר שכם. מה קנה שם ,ממי ובאיזה סכום? )לג,יט(.8
________________________________________________________________________________________________ 

 

 לא(-פרשת דינה ושכם )לד, א

יעקב נמצא עיר שכם ודינה בת לאה יוצאת להכיר את בנות הארץ. שכם בן חמור החוי שהיה נשיא הארץ , רואה 
 אותה , חוטף את דינה ומעוניין להתחתן איתה. שכם מבקש מאביו לדבר עם יעקב .

 ________________________________________________________________ ובניו?)לד,ח(מה אומר חמור ליעקב .1

שיתחתנו אחד עם השני , יסחרו בארץ והוא אף מוכן לתת כל סכום כסף תמורת ליעקב ולבניו מציע  חמור.2
_____ ________________________________________הנישואין. מה עונים בני יעקב במרמה )בחכמה( )לד,יד( ? 

________________________________________________________________________________________________ 

  _________________________________מה יצטרכו לעשות אנשי שכם כדי להתחתן עם משפחת יעקב ? )לד,טו( .3

א( ___________________________________________ כיצד קרא יעקב למקום בו נלחם עם המלאך? מדוע? )כט,ל.7
_________________________________________________________________________________________________ 

? לא אוכלים בני ישראל, עד היום , מה לזכר כךכו. ירהמלאך בכף מחנה מפגיעת היעקב צולע חזרה לעבר .8
 _________________________________________________________________________________________ )לב,לג(
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שכם בן חמור שומע את התנאי ומשכנע את כל יושבי העיר לעשות ברית מילה . מה עושים שמעון ולוי אחי .4
___________________________________________________________________ ) לד,כה( דינה , מתי ומדוע ? 

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________ כט( -. מה עוד הם לוקחים ? )לד,כחשמעון ולוי לוקחים את דינה מביתו של שכם.5
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________ ממה פחד יעקב בעקבות הריגת אנשי שכם על ידי בניו?) לד,ל( .6
________________________________________ 

 _______________________________עשו. כיצד הגיבו אנשי הארץ )לה,ה( שמעון ולוי הצדיקו את המעשה ש.7

 טו( -לבית אל )לה, א עוליםיעקב ובני ביתו 

 מזבח תודה במקום. שם ולבנותלהתיישב  יעקב לעלות לבית אל,מצווה את ה' לאחר פרשת דינה , 
_________ דווקא במקום זה?)לה,א( הקב"ה מצווה  את יעקב לעלות לבית אל ולשבת שם ולבנות מזבח. למה  .1

________________________________________________________________________________________________ 

 _______________מה מצווה יעקב את בני ביתו לעשות קודם הליכתם לבית אל ובניית המזבח? השלימו)לה,ב( .2
________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________מה יעקב עשה עם כל אלהי הנכר אשר ביד בני ביתו ועם הנזמים שלהם?)לה,ד( .3
________________________________________________________________________________________________ 

מי נפטרה והיכן נקברה? כיצד נקרא המקום שנקברה? )לה,ח( .4
________________________________________________________________________________________________ 

 _____שמו של יעקב. מה שמו החדש?)לה,י( _______________________________________________ה' שינה את .5

ומלכים   __________וקהל גוים  ______יב( השלימו: "פרה ורבה -שמברך ה' את יעקב? )לה,יאמהי הברכה .6
 ."לך אתננה__________לאברהם  ______________________יצאו ואת  ___________

 ____________________________________________מה בנה יעקב במקום בו ה' דיבר עימו? ומה עשה?)לה,יד( .7
 

  כט(-לידת בנימין ומות רחל )לה, טז

 .  דתיולדרך רחל אמצע היעקב יוצא מבית אל לכיוון אפרת. ב
יח(  -נולד, ומה השם שנתנה לו רחל ומה השם שנתן לו יעקב?)לה,יז  ימ.1

________________________________________________________________________________________________ 

היכן נקברה? )לה, יט( הלידה הייתה קשה ורחל אימנו נפטרה. .2
________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________מה בנה יעקב על קבר רחל?)לה, כ( .3

 ________________________________________________י לאה )לה,כג(: השלם: בנ.4

 _____________בני זלפה )לה,כו(:    ____________,  בני בלהה )לה,כה(: _________________בני רחל )לה,כד(:     

 _____________________________אל אביו יצחק לפני מותו. כמה שנים חי יצחק? )לה, כח(  לחברון יעקב מגיע.5

 _________________________________________________________________מי קובר את יצחק אבינו )לה,כט( ? .6



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מג( -)לו, אומלכי אדום עשו תולדות  

 ________________________________________ (ג-עשו? )לו,בנות כנען .כמה נשים היו מבעשו לקח את נשותיו  .1
( ז-ועשו לקח את נשיו, בניו, בנותיו וכל רכושו והלך לארץ אחרת בגלל יעקב אחיו. מה הסיבה שהלך? )לו, .2

________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________למחות? )לו,יב(  מי נכדו של עשו, את זכרו אנו מצווים .3

 
 בסוף הפרשה, התורה מפרטת את תולדות עשו והמלכים ששלטו באדום לפני מלכות ישראל

 מחסן מילים:
 

,  פנואל,  ישראל,  הנשה גיד,  חמור,  דינה,  שכם,  גמלים,  רחלים,  יבוק,  מחנות,  אדום,  וישלח
 רחל קבר,  אפרתה,  דבורה,  בנימין, אל בית,  קשיטה,  סוכות
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 ו ג ד ח ש א י ת ו נ ח מ

 ב ט מ ה ר ו ב ד נ ש ג ז
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 ש ו ג י ל ח ר ח ל י מ ג
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 המילים מתוך הפרשההשלימו את 
 

 ___________________ המקום בו יעקב מצליח להתמודד עם המלאך)לב,לא(. פ

 ____________________ נפטרה בעת הלדה ונקברה בדרך אפרת )לה,יט(.ר

 "__________________ עם אלקים ועם אנשים ותוכל" )לב,כט(. ש

 לב,טו(___________________ עשרים במנחת יעקב לעשו ). ת

 "___________________ יעקב לבדו ויאבק איש עמו" )לב,כה(. ו

 בלילה )לב,כג(נחל שיעקב העביר את כל משפחתו השם ____________________. י

 "__________________ בזכות עלייתו הסתיים המאבק בין יעקב למלאך)לב,כז(. ש

 ___________________  איתו גר יעקב )לב,ה(. ל

 ______________ אביו של שכם )לג,יט(____. ח

 

 

 

 

6 



 
 

 



 
 

 


