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פרשת ויצא

השקעה וחריצות
בפרשתנו מתואר כיצד עבד יעקב עבור רחל שבע שנים .לאחר שרומה
על ידי לבן וקיבל את לאה לאישה ,לא התייאש יעקב ועבד שבע שנים
נוספות כדי לזכות ברחל.
השקעה וחריצות הם ערכים חשובים בכל גיל ובכל תחום .בעולם ההי-
טק והמיידי של היום ,אנשים וגם ילדים רגילים לקבל דברים באופן
מיידי .עולם התקשורת והקליפים המהירים מציירים לא פעם תמונה
מוטעית של תהליכים המתרחשים במהירות שיא ,ולכן כאשר ילד נדרש
לעבוד להתאמץ ולעבור תהליך ,נראה לו הדבר מיותר.
פעמים רבות ילדים עדים לילדים אחרים בסביבתם הנדרשים
להתאמץ פחות מהם בלימודים בבית הספר ,על פני המרקע או בעיתון
מופיעים סיפורים על אנשים שהתעשרו תוך לילה ,ומי מאיתנו לא היה
רוצה לזכות בדברים ללא מאמץ?!
אולם חשוב להדגיש לעצמנו ולילדים ,כי בדרך הטבע ,לרוב ,הצלחות
בעולם נרכשות על ידי לא מעט זיעה .חשוב להרגיל את הילדים מגיל
צעיר לעבוד ולהתאמץ על מנת להגיע להישגים ולא לחכות ליד הגורל
הנדירה.

במדור רואים עולם
השבוע מוזכר האלוף הישראלי האולימפי – גל פרידמן ,המתאר את ההשקעה העצומה
שהשקיע על מנת להגיע למעמד קבלת מדליה אולימפית .וכן מוזכר באופן כללי כי
ההשקעה הנדרשת מספורטאים היא עצומה.
ניתן לפתח נושא זה באופן כללי ולדבר על כך שלמעשה בכל תחום שאדם רוצה להגיע
להישגים – עליו להשקיע .לכל אחד מאיתנו יש תחביבים )מתחומי הספורט ,האמנות
ועוד( ואנו מקדישים להם מזמננו הפנוי .אם יש לנו תחביב שאנו אוהבים ,כדאי שנמשיך
ונתמיד ,שכן רק כך נוכל להתקדם ולהצטיין.
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על המדרש
המדרש מתאר מאורע בכיכובה של דמות היסטורית ידועה :קיסר רומי אדריאנוס )הוא
הקיסר נגדו פרץ מרד בר כוכבא( הפוגש בזקן יהודי .בתחילת הסיפור בא לידי ביטוי
זלזולו של המלך בזקן ,ובסוף הסיפור – הכבוד וההערכה אליו .הסיפור מאדיר את הצורך
בהשקעה לא רק באדם עצמו אלא גם עבור הדורות הבאים :כשם שקיבלנו אנו מאבותינו
– כך אנו מחויבים לבנינו .העובדה כי הזקן האריך ימים וזכה לראות בעצמו את פירות
השקעתו ,מבטאת את ההערכה הרבה שאפילו האל חש כלפי אלה שאינם טורחים רק
למען עצמם .ייתכן שאין זה מקרי שכמסגרת לסיפור זה נבחר דווקא מלך שהרע ליהודים
בגזרותיו ,והדבר בא להעצים את ההערכה שרוכש כל אחד )אפילו שונא מובהק( לאדם
העמל.
שאלה לדיון:
 אם היו אומרים לזקן כי ודאי שלא יזכה לראות פירות )כפי שחשב הקיסר( ,האםלדעתכם היה בכל זאת טורח ועמל כל כך?
הצעה לפעילות :גם אנחנו צריכים לחשוב על הדורות הבאים ,למשל :לדאוג לאיכות
הסביבה כדי שיוכלו להמשיך ולחיות פה .ערכו רשימה :אילו פעולות אנחנו יכולים לעשות
לשם כך? מה נעשה היום בארץ ובעולם למען מטרה זו?

מה בפרשה
חלום יעקב – בדרכו נראו ליעקב מלאכי אלוהים
עולים ויורדים בסולם וה' הבטיח לשמור עליו.
יעקב הקים מצבה ונדר לעשר לה'.
יעקב בבית לבן – יעקב ביקש את ידה של רחל
מלבן אביה )אחי רבקה( .לבן הסכים תמורת
שבע שנות עבודה .כשהגיעה שעת הנישואין
רימה את יעקב ונתן לו את לאה .יעקב עבד שבע
שנים נוספות וקיבל גם את רחל.
לידתם של בני יעקב – שמות הבנים מייצגים
את המאבק בין האחיות.
יעקב יצא חזרה לביתו – על ידי תחבולה הצליח
יעקב להרבות את צאנו ולסכל את מזימות לבן
לקפח את שכרו ,וברח.
לבסוף כרתו השניים ביניהם ברית ידידות.

פרשת ויצא -2-

