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בפרשת מקץ חולם פרעה חלום משונה. הוא רואה בחלומו שבע פרות בריאות ועבות בשר עולות מן היאור.  מה בפרשה? 
הפרות רועות באחו והנה מגיעות עוד שבע פרות הפעם רזות ורעות מראה. שבע הפרות הרזות אוכלות את שבע הפרות השמנות. 
בלילה אחר חולם פרעה על שבע שיבולים טובות ומלאות שעולות מתוך קנה אחד ואחריהן צומחות שבע שיבולים דקות ושדופות. שבע 

השיבולים הדקות בולעות את שבע השיבולים הטובות. כל חכמי מצרים לא הצליחו לפתור את חלומו של פרעה.

לאחר מכן, שר המשקים של פרעה נזכר בנער עברי שהצליח לפתור את חלומו כשהיה בכלא ולנבא את עתידו על פי החלום. פרעה 
מצווה לשחרר את יוסף פותר החלומות מהכלא כדי לבאר לו את משמעות החלום שחלם. יוסף מבין מייד את משמעות החלום, שבע 
הפרות טובות המראה ושבע השיבולים המלאות מסמלות שבע שנים של שפע במצריים. שבע הפרות רעות המראה ושבע השיבולים 

הדקות מסמלות שבע שנים של רעב שיגיעו אחרי השפע. 

פרעה כל כך המתרשם מיוסף שהוא מחליט למנות אותו לאחראי על ניהול כל ענייני הממלכה, רק פרעה בעצמו גדול מיוסף בכל ארץ 
מצריים. פרעה מבין שביוסף מפעמת רוח האלוהים. בנוסף יוסף אחראי להתכונן לשבע השנים הרעות על ידי אגירת מזון בשנות השפע. 

ליוסף נולדים שני בנים מאשתו אסנת: מנשה ואפרים.

הרעב שניבא יוסף אכן מגיע ומשפיע גם על ארץ כנען שם גר יעקב אביו של יוסף ואחיו. יעקב רואה שבמצריים יש אוכל משום שהם 
התכוננו לרעב מבעוד מועד ושולח לשם את כל בניו מלבד בנימין הקטן )מחשש לשלומו( על מנת להביא אוכל. יוסף הוא האחראי על 
חלוקת המזון. האחים שחושבים שיוסף מת מזמן, מגיעים אל השר המצרי המכובד בכל מצריים צפנת פענח )שמו המצרי של יוסף( 
להתחנן לאוכל. יוסף מזהה מייד את אחיו ומחליט להתנכל להם. הוא מאשים אותם בריגול. האחים טוענים שאינם מרגלים ושהשאירו 
אב ואח קטן מאחור בארץ כנען. יוסף מצווה שאחד האחים יצא להביא את האח הצעיר ביותר להוכחת כנותם והשאר יכלאו. לאחר 
שהוא שומע שיחה בין האחים על האשמה שהם חשים על מעשיהם, הוא כולא רק את שמעון ושולח את השאר בחזרה עם כמות אוכל 

וכסף לזמן מה. לקבלת אוכל נוסף ולשחרור שמעון הוא דורש שיחזרו עם אחיהם הקטן בנימין. 

יעקב מסרב להשלים עם רוע הגזרה ולשלוח את בנו הקטן לגורל בלתי ידוע אך לבסוף הרעב מכניע אותו והוא שולח את בנימין עם 
האחים למצריים.כשרואה יוסף את אחיו בן אמו בנימין הוא איננו מסוגל לעצור את דמעותיו ועליו ללכת ולהירגע בחדר סמוך. כשהוא 

חוזר הוא מצווה למלא את אמתחכם של האחים אוכל וכסף ככל שיכלו לשאת.

יחד עם זאת, הוא מצווה להטמין את גביע הכסף שלו באמתחתו של בנימין. לאחר שהאחים עוזבים מצווה יוסף כי עבדיו ירדפו אחריהם 
ויאשימו אותו בגניבה. למרבה הפתעתם של האחים שטוענים שלא לקחו דבר, מתגלה גביע הכסף שנשתל אצל בנימין. האחים מבינים 
כי עליהם לחזור ולהפוך לעבדיו של השר המצרי שנמצאו גונבים מכליו אף שלא הבינו כיצד ייתכן הדבר. יוסף דורש מהם כי רק מי 

שנמצא הגביע באמתחתו יהפוך לעבד- האח הקטן, בנימין.  
   

ַוְיִהי, ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים; ּוַפְרֹעה ֹחֵלם, ְוִהֵּנה ֹעֵמד ַעל-ַהְיֹאר. ְוִהֵּנה ִמן-ַהְיֹאר, ֹעֹלת ֶׁשַבע ָּפרֹות, ְיפֹות ַמְרֶאה, ּוְבִריֹאת 
ָּבָׂשר; ַוִּתְרֶעיָנה, ָּבָאחּו.  ְוִהֵּנה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות, ֹעלֹות ַאֲחֵריֶהן ִמן-ַהְיֹאר, ָרעֹות ַמְרֶאה, ְוַדּקֹות ָּבָׂשר; ַוַּתֲעֹמְדָנה 
ַהַּמְרֶאה  ְיֹפת  ַהָּפרֹות,  ֶׁשַבע  ֵאת  ַהָּבָׂשר,  ְוַדֹּקת  ַהַּמְרֶאה  ָרעֹות  ַהָּפרֹות,  ַוֹּתאַכְלָנה  ַהְיֹאר.   ַעל-ְׂשַפת  ַהָּפרֹות,  ֵאֶצל 

ְוַהְּבִריֹאת; ַוִּייַקץ, ַּפְרֹעה.
)בראשית מא פסוקים א-ד(

הצעה ליצירה בעמוד הבא <<<
פרה שמנה פרה רזה

פרשת ִמֵּקץ
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הצעה ליצירה
פרה שמנה פרה רזה

צעצוע ביתי משעשע

• בלון לבן חומרים      
• טוש שחור לכתיבה על דיסקים                      

• עיניים זזות                       
        

תהליך היצירה

• נצייר על הבלון הלבן עננים שחורים קטנים, בעזרת 
טוש לכתיבה על דיסקים, כך שיידמה לפרה קטנה.

• נדביק מכל צד של הבלון עין אחת, נחכה להתייבשות 
הדבק.

• כעת ניתן לנפח את הבלון ולהוציא את האוויר ממנו 
לסירוגין. כמו בחלומו של פרעה, לפעמים תהיה לנו 
פרה רזה ושדופה ולפעמים פרה שמנה ועבת בשר.

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

פרעה אסיר תודה ליוסף מכיוון שהנבואה שלו אפשרה להתכונן מראש לרעב. 

• מדוע חשוב להתכונן מראש לאתגרים שעומדים בפנינו? למשל למבחן חשוב בבית הספר.
• האם אתם מתכננים דברים מראש? 

• אילו דברים בחייכם תוכלו לשפר בעזרת התכוננות ומוקדמת ותכנון?
• מה עשו פרעה ויוסף כדי להתכונן לשנות הרעב? 
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הבלוג של מיה נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר 
הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה 
יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם  תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר 
ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית  ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא  לחלק מעולמם של 
דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחקייה בבית דניאל. צילומים: עומר גרייסמן     
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