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 1נושא הפרשה הוא החינוך לערכים במשפחת לבן מול הגן הדומיננטי הטבוע במשפחה

 1בפרשת ויצא כתבתי על נושא גנטיקה בלבד

 1הנושא הוא חינוך לערכים ונקשר אותו מול גנטיקה, וישב+בפרשת וישלח 

 מקנדה פסיכולוג וחוקר בתחום פסיכולוגיה חברתית מאת אלברט בנדורה:להלן ציטטה של מאמר בנושא

השפעת המשפחה ניכרת מבחינות 1 המשפחה ממלאת תפקיד נכבד בעיצוב אישיותו של האדם" 

 : רבות

 החברתי והתורשתי של הילד , היא שקובעת את הרקע הכלכלי 

 כללי מותר ואסור, רכישת ערכים: בה הוא חווה חלק ניכר מתהליך הסוציאליזציה ,

תפקידה להעביר את המערכת הערכית והנורמטיבית של 1 נורמות ודפוסי התנהגות

 החברה שבה היא חיה 

 ילד שגדל , כך לדוגמה1 מהווה דגמים לחיקוי ובה הילד מקבל חיזוקים להתנהגותו

יספוג לתוכו את הדמויות ויסגל , יתבונן בדפוסי ההתנהגות התוקפנית, במשפחה אלימה

 1 עצמו את דפוס התנהגותןל

על פיו רוב 1 בנדורה חקר את התהליכים המביאים את הילד לקלוט את הדמויות שבסביבתו

 : וזיכרון, התהליכים הם קוגניטיביים המבוססים על קליטה

הילד מסוגל לזכור : זכירה, מעשיה ואמירותיה, הילד עוקב אחר הדמויות המשמעותיות: קשב

הילד המתבונן בדמויות : מוטיבציה, חזה והתבונן, שר שמעבזיכרון ארוך טווח את א

מן הכוח אל , רבים הסיכויים שתאומץ, התנהגות הזוכה לחיזוק1 משמעותיות ירצה לחקותן

הילד המתבונן בהתנהגות של אחרים מפרש לעצמו את ההתנהגות ושוקל את כדאיות : הפועל

 "1 החיקוי

הוא נחשף לחינוך שקיבל מאמו ואביו ,כנפי אימו תחת,כל זמן שיעקב התגורר בבית אביו ואימו
 1מבלי להבחין בין שלילי וחיובי 1וזהו החינוך היחיד שהכיר1בלבד

ִיים ְבִבְטֵנְך  " לא מספרת ליצחק יודעת על בחירת אלוהים ביעקב רבקה ַויֹּאֶמר ְיהָוה ָלּה ְשֵני גֹּ
ם  ם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹּד ָצִעירּוְשֵני ְלֻאִמים ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו ּוְלאֹּ את הידע על הבכורה היא  ."ִמְלאֹּ

 1מנווטת את יעקב בתככים כך שיקבל את הבכורההיא לכן 1 משתפת את יעקב 

בהתחפשות יעקב 1 י תככים"גם עבהמשך היא גורמת ליצחק לתת את ברכת הבכורה ליעקב 
 1לעשו

 11בתחכום מעשולמדים מכך שיעקב קנה את הבכורה זאת 1כיצד להתנהג  יעקב לומד מאימו

ֵלְך ָלמּות ְוָלָמה   .ְבֹכָרְתָך ִלי-ִמְכָרה ַכּיוֹם ֶאת  ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּב" ִכי הוֹּ ֶזה ִלי -ַויֹּאֶמר ֵעָשו ִהֵנה ָאנֹּ
ב ִהָשְבָעה ִלי ַכיוֹּם ַוִיָשַבע לוֹּ ַוִיְמכֹּר ֶאת   .ְבכָֹּרה ב ָנַתן ְלֵעָשו ֶלֶחם   .ְבכָֹּרתוֹּ ְלַיֲעקֹּב-ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּ ְוַיֲעקֹּ

 "1מורת נזיד עדשים.ַהְבכָֹּרה-ּוְנִזיד ֲעָדִשים ַויֹּאַכל ַוֵיְשְת ַוָיָקם ַוֵיַלְך ַוִיֶבז ֵעָשו ֶאת



 1עשו רוצה להרוג את יעקב1לאחר שהבכורה נגנבה מעשו

אֶמר ֵאָליו ִהֵנה ִדְבֵרי ֵעָשו -ַויַֻגד ְלִרְבָקה ֶאת" ב ְבָנּה ַהָקָטן ַותֹּ ל ַוִתְשַלח ַוִתְקָרא ְלַיֲעקֹּ ְבָנּה ַהָגדֹּ
 "ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ְלָהְרֶגָך

 צחקמנווט את יו נוספת י אמו ואביו לאחר שאמו מייצרת מניפולציה"יעקב נשלח לחרן ע
 1בתואנה,שישלח את יעקב לחרן על מנת למצוא כלה

אֶמר ִרְבָקה ֶאלוַ  ב ִאָשה ִמְבנוֹּת-ִאם ַקְצִתי ְבַחַיי ִמְפֵני ְבנוֹּת ֵחתִיְצָחק -תֹּ ֵחת ָכֵאֶלה -ֹלֵקַח ַיֲעקֹּ
ת ָהָאֶרץ ָלָמה ִלי ַחִיים  .ִמְבנוֹּ

הוא רק יודע על סיפור אמו שנשלחה והלכה ליצחק 1יעקב עדיין לא מבחין בין טוב ורע
 1חיוביים על משפחת בתואל ידוע ליעקב דברים1ובשמחה

 1כאשר יעקב מגיע לחרן ומתגורר בביתו של לבן

 1של בתואל בנו שלילית של לבןה ויעקב נחשף להתנהגות

 1מכאן מתחיל ההסבר על תכונות לבן

 1כאשר אברהם שולח את העבד לחרןויצא  מתדקוכבר בפרשה 

 1מדגישים את המילים1של לבן ייצר החמדנותמרומז על 

-ַהֶנֶזם ְוֶאת-ַוְיִהי ִכְרֹאת ֶאת   .ָהָעִין-ָהִאיש ַהחּוָצה ֶאל-ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְשמוֹּ ָלָבן ַוָיָרץ ָלָבן ֶאל "
תוֹּ ֵלאמֹּר כֹּה-ּוְכָשְמעוֹּ ֶאת ְיֵדי ֲאֹחתוֹ -ַהְצִמִדים ַעל ָהִאיש -ִדֶבר ֵאַלי ָהִאיש ַוָיבֹּא ֶאל-ִדְבֵרי ִרְבָקה ֲאחֹּ

 "ָהָעִין-ַהְגַמִלים ַעל-ד ַעלְוִהֵנה עֹּמֵ 

ר ֲאִחי ַאְבָרָהם-ְבתּוֵאל ֶבן"עבד אברהם מגיע למשפחת   1 "ִמְלָכה ֵאֶשת ָנחוֹּ

 1ועוד אחים רבקה,לבן םשל בתואל ה ילדיםה

 1הדומיננתי הוא הבן לבן 1אומר לבן לעבד1להתחתן עם יצחקנשלחת  רבקהכשנא לשים לב 

 1וכאן מדבר לבן הבן בדרך כלל האבא צריך לדבר

ב-ַויֹּאְמרּו ֵמְיהָוה ָיָצא ַהָדָבר ֹלא נּוַכל ַדֵבר ֵאֶליָך ַרע אוֹּ  ַוַיַען ָלָבן ּוְבתּוֵאל" ִרְבָקה -ִהֵנה נא  .טוֹּ
ֶניָך ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיהָוה-ְלָפֶניָך ַקח ָוֵלְך ּוְתִהי ִאָשה ְלֶבן  "ֲאדֹּ

בלי בעיות בגלל , אין התניה שולחים את רבקה משפחת בתואלשבסיפור רבקה לנבחין גם 
 1שיודעים שלאברהם יש רכוש רב

מגיע עם מתנות וזהב הוא מגיע בלי רכוש הרי  אהוא ל1לעומת זאת  שיעקב מגיע לביתו של לבן
 1יצא בחופזה מפחד עשו

ומנצל אותו לעבוד  הוא מלין אותו חודש,והוא מגיע בחוסר כל לבן רואה שאין ליעקב רכוש 
 1לאחר מכן הוא מתכנן להעסיק אותו 1חינםב

לבן לא מרגיש בנוח לכן הוא מציע 1פרייאר"הבשפה של היום אומרים שלבן ניצל את יעקב  
 1יעקב מוותר על הכסף תמורת רחל1 עבודה תמורת כסף בליעק

ֶדש ָיִמים" ב ֲהִכי טו  .ַויֹּאֶמר לוֹּ ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָשִרי ָאָתה ַוֵיֶשב ִעמוֹּ חֹּ ָאִחי -ַויֹּאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹּ
 ."ַמְשֻכְרֶתָך-ַאָתה ַוֲעַבְדַתִני ִחָנם ַהִגיָדה ִלי ַמה

 1י לבן"מספר פעמים ע מרומהיעקב 

 1לעבוד אצלו את יעקבחייב מבמקום לתת ליעקב את רחל מידית כפי שעשה עם רבקה הוא 71

  ; ִהוא ֵלָאה-ְוִהֵנה, ַוְיִהי ַבבֶֹּקר  ִהוא-ְוִהֵנה, ַוְיִהי ַבבֶֹּקר"  1לבן משיא את לאה ליעקב במקום רחל21

את ָעִשיָת ִלי-ַמה, ָלָבן-ַויֹּאֶמר ֶאל      "ִרִמיָתִניְוָלָמה , ֲהֹלא ְבָרֵחל ָעַבְדִתי ִעָמְך--זֹּ

 



 

 1תל בו בנושא צאן נקודים ועקודיםהיעקב יודע שלבן מ 31

ב ל ִשְלשוֹּם ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל, ְוִהֵנה ֵאיֶננּו ִעמוֹּ ; ְפֵני ָלָבן-ֶאת, ַוַיְרא ַיֲעקֹּ ב-ִכְתמוֹּ ֶאֶרץ -שּוב ֶאל, ַיֲעקֹּ
ַלְדֶתָך ֶתיָך ּוְלמוֹּ ב . ִעָמְך, ְוֶאְהֶיה; ֲאבוֹּ אנוֹּ -ֶאל, ַהָשֶדה, ַוִיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה, ַוִיְשַלח ַיֲעקֹּ ַויֹּאֶמר  .  צֹּ

ִכי ֶאתרֹּ , ָלֶהן ל ִשְלשֹּם, ֵאיֶננּו ֵאַלי-ִכי, ְפֵני ֲאִביֶכן-ֶאה ָאנֹּ , ָהָיה ִעָמִדי ְוַאֵתָנה, ֵואֹלֵהי ָאִבי; ִכְתמֹּ
ִחי-ְבָכל, ִכי  :ְיַדְעֶתן ְרִתי ֲעֶשֶרת ֹמִנים-ְוֶהֱחִלף ֶאת, ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִבי .  ֲאִביֶכן-ֶאת, ָעַבְדִתי, כֹּ ; ַמְשכֻּ

ִדים ִיְהֶיה ְשָכֶרָך, ֹכה ֹיאַמר-ִאם .  ְלָהַרע ִעָמִדי, ְנָתנוֹ ֱאֹלִהים-ְוֹלא ִדים, ַהֹצאן-ְוָיְלדּו ָכל--ְנקֻּ ; ְנקֻּ

ִדים ִיְהֶיה ְשָכֶרָך, ֹכה ֹיאַמר-ְוִאם ִדים, ַהֹצאן-ְוָיְלדּו ָכל--ֲעקֻּ  .ֲעקֻּ

 1ניתנו ליעקב תמורת עבודתו שהן,רחל ולאה מרגישות 1רחל ולאה חשות גם הן ברמאות אביהן.4

 1הם חשות שהם כאילו כסף לעובר לסוחר1יעקב לא קיבל שכר   

אַמְרָנה לוֹּ , ַוַתַען ָרֵחל ְוֵלָאה"  ד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה  :ַותֹּ , ֲהלוֹּא ָנְכִריוֹּת ֶנְחַשְבנּו לוֹּ  .  ְבֵבית ָאִבינּו, ַהעוֹּ

 ".ַכְסֵפנּו-ֶאת, ָאכוֹּל-ַויֹּאַכל ַגם; ִכי ְמָכָרנּו

 1תחת הזהרת אלוהים1הוא פוגש אותו1על מנת לקחת הכל בחזרה1לבן רודף אחרי יעקב51

ב-ַוַיַען ָלָבן ַויֹּאֶמר ֶאל "ברוב חוצפתו אומר ליעקב  ַתי , ַיֲעקֹּ ְוכֹּל , ְוַהָבִנים ָבַני ְוַהצֹּאן צֹּאִניַהָבנוֹּת ְבנֹּ
 "הּוא-ִלי, ַאָתה רֶֹּאה-ֲאֶשר

 1החינוך שקיבלו בבית לאה ורחל ויתר הילדיםמכאן אנו למדים גם על 

 1ומתוחכמת1גונבת1רחל 

ז ֶאת, ְוָלָבן ָהַלְך "  אנוֹּ -ִלְגזֹּ  "ַהְתָרִפים ֲאֶשר ְלָאִביהָ -ֶאת, ָרֵחל ַוִתְגֹנב; צֹּ

 1ללבן אביה בזמן החיפושבתחכום ועונה 1כשלבן מחפש את התרפים רחל יושבת עליהם

ֶהל-ָכל-ַוְיַמֵשש ָלָבן ֶאת; ַוֵתֶשב ֲעֵליֶהם--ַוְתִשֵמם ְבַכר ַהָגָמל, ַהְתָרִפים-ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת    ְוֹלא , ָהאֹּ
אֶמר ֶאל .  ָמָצא ; ֶדֶרְך ָנִשים ִלי-ִכי, ִכי לוֹּא אּוַכל ָלקּום ִמָפֶניָך, ִניִיַחר ְבֵעיֵני ֲאדֹּ -ַאל, ָאִביהָ -ַותֹּ

 . ַהְתָרִפים-ְוֹלא ָמָצא ֶאת, ַוְיַחֵפש

 

 1חינוך לאה

 1לא ותרניתהיא , לאה אינה אחות טובה

 1וגם שומרת טינה1ילדים לא מוכנה לותר על הדודאים למען אחותה 4ללאה יש כבר 

ָתם, ַוִיְמָצא דּוָדִאים ַבָשֶדה, ִחִטים-ִביֵמי ְקִצירַוֵיֶלְך ְראּוֵבן "    אֶמר ָרֵחל; ֵלָאה ִאמוֹּ -ֶאל, ַוָיֵבא אֹּ , ַותֹּ
אֶמר ָלּה .  ִמדּוָדֵאי ְבֵנְך, ָנא ִלי-ְתִני, ֵלָאה-ֶאל דּוָדֵאי -ַגם ֶאת, ְוָלַקַחת, ִאיִשי-ַהְמַעט ַקְחֵתְך ֶאת, ַותֹּ
אֶמר ָרחֵ ; ְבִני  "דּוָדֵאי ְבֵנְך, ַתַחת, ָלֵכן ִיְשַכב ִעָמְך ַהַלְיָלה, לַותֹּ

להבחין בין יודע ומנסיון החיים 1לאחר שיעקב נחשף להתנהגות הבלתי מוסרית של משפחת לבן
 1הוא מחליט על חינוך מחדש של משפחת לבן1טוב ורע הוא כבר חכם מספיק

 1לפתוח דף חדש ולהטהר הוא מחייב את בני משפחתו1והיא טכס החזרה בתשובה

, ָלֵאל ַהִנְרֶאה ֵאֶליָך--ָשם ִמְזֵבחַ -ַוֲעֵשה; ָשם-ֵאל ְוֶשב-קּום ֲעֵלה ֵבית, ַיֲעקֹּב-ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל"
ב ֶאל .  ְבָבְרֲחָך ִמְפֵני ֵעָשו ָאִחיָך ֲאֶשר , ַהֵנָכרֱאֹלֵהי -ָהִסרּו ֶאת  :ֲאֶשר ִעמוֹּ -ְוֶאל ָכל, ֵביתוֹּ -ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּ

ָלֵאל ָהעֶֹּנה , ָשם ִמְזֵבחַ -ְוֶאֱעֶשה; ֵאל-ֵבית, ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה .  ְוַהֲחִליפּו ִשְמֹלֵתיֶכם, ְוִהַטֲהרּו, ְבֹתְכֶכם
ִתי ְביוֹּם ָצָרִתי ב-ַוִיְתנּו ֶאל .  ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ָהָלְכִתי, ַוְיִהי ִעָמִדי, אֹּ , ֹלֵהי ַהֵנָכר ֲאֶשר ְבָיָדםאֱ -ֵאת ָכל, ַיֲעקֹּ

ָתם ַיֲעקֹּב; ֲאֶשר ְבָאְזֵניֶהם, ַהְנָזִמים-ְוֶאת ן אֹּ  . ְשֶכם-ַתַחת ָהֵאָלה ֲאֶשר ִעם, ַוִיְטמֹּ



 

 

בני "משפחה טהורה מנקודה זו משפחת יעקב הופכת למשפחה המיתולוגית שאנו מכירים 
 "ישראל

 1מה ניתן ללמוד מפרשה זו

 1בר שלא ניתן לשנותגנטיקה הוא ד71

 (ראה כתובת בנושא בסוף)1לעומת זאת חינוך ניתן לשנות לא משנה הגיל21

 1רות הבאיםומוסרית אמת יושר וותרנות משתלמת לד, התנהגות חיובית31

 1יש להאמין לעבודת השם41

 1גם במשפחת לבן הגן הדומינטי חיובי1במשפחת אברהם הגן הדומיננטי חיובי5

 1החינוך במשפחת לבן קלוקל וניתן לשינוי בלא 

 

 

 

 

 

 

 מאמר חינוך מבוגרים 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/DA28A21D-BBB3-4238-8DF8-39226CB57F62/125663/gadish196.pdf 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 


