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מה בפרשה? השבוע בפרשה מסופר על חלומו המפורסם של יעקב. בדרך לחרן, יעקב מחליט לנוח ומשתמש באבן ככרית  
)מה שלא נשמע כל כך נוח(. יעקב נרדם ובחלומו הוא רואה סולם שמגיע עד השמיים. בסולם עולים ויורדים "מלאכי אלוהים". ולבסוף 
גם ה' בעצמו ניצב על הסולם ומבטיח ליעקב כי האדמה שעליה הוא ישן תהיה שייכת לו ולזרעו והוא מברך אותו "ופרצת ימה וקדמה 

וצפונה ונגבה". יעקב נודר נדר כי אם יגיע בשלום לביתו יהיה ה' לו לאלוהים. יעקב קורא למקום שבו התרחש החלום "בית- אל". 

ממש כמו שפגשנו את רבקה כעת אנו פוגשים לראשונה את רחל אמנו. יעקב מגיע לבאר המכוסה באבן ענקית. הוא שואל את הרועים 
שנמצאים שם על לבן אחי אמו. בדיוק כשהם מסיימים לענות לו מגיעה רחל להשקות את צאן אביה. כאשר יעקב רואה את רחל הוא 
מצליח בדרך פלא להזיז בעצמו את האבן שנדרשים בדרך כלל רועים רבים להזיזה. לאחר מכן הוא מנשק אותה ופורץ בבכי! רחל רצה 

לקרוא לאביה ומתרחשת פגישה מרגשת בין האחיין יעקב לדוד לבן. 

יעקב שמחפש מקום לגור בו עד שיעבור זעם אחיו מציע ללבן עסקה- הוא יעבוד עבורו שבע שנים תמורת רחל בתו הקטנה "אעבדך 
שבע שנים ברחל בתך הקטנה" )בראשית כט 18(. ואז נאמר " ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה" 
)בראשית כט 20(. בליל הכלולות המיוחל מחליף לבן את בתו רחל בלאה בתו הבכורה. כשהמרמה מתגלה הוא מתרץ שלא נותנים את 

הצעירה לפני הבכורה.הוא מציע ליעקב שיעבוד עוד שבע שנים תמורת רחל וכך היה. 

לאה יולדת ילדים ליעקב ואילו רחל עקרה. בייאושה היא מציעה לתת ליעקב את בלהה שפחתה שתלד לו ילד שלאחר מכן יחשב כבנה 
של רחל. כך מתחתן יעקב גם עם בלהה. גם לאה נותנת את שפחתה זילפה ליעקב וכך ליעקב היו ארבע נשים.  לבסוף גם רחל יולדת בן 
ושמו יוסף. יעקב מחליט לברוח מלבן מפחד שייקח ממנו את בנותיו או את העושר הרב שהשיג בעבודתו את לבן. בבריחתם גונבת רחל 
את אלילי אביה- התרפים. לבן רודף אחרי יעקב ומשפחתו ומשיג אותם כאשר הוא מגיע הוא מחפש את תרפיו אך רחל מחביאה את 
התרפים בכד ויושבת עליו. היא אומרת לאביה שיש לה "דרך כנשים" ועל כן לא יכולה לקום ולברכו. כאשר לבן לא מוצא את התרפים 

הוא מחליט לסלוח ליעקב על בריחתו ולכרות עמו ברית. 

ֶמׁש, ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום, ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאֹׁשָתיו;  ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב, ִמְּבֵאר ָׁשַבע; ַוֵּיֶלְך, ָחָרָנה.  ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם, ִּכי-ָבא ַהּׁשֶ
ָמְיָמה; ְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים, ֹעִלים ְוֹיְרִדים  ַוִּיְׁשַּכב, ַּבָּמקֹום ַההּוא.  ַוַּיֲחֹלם, ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ְוֹראׁשֹו, ַמִּגיַע ַהּׁשָ
ָעֶליָה--ְלָך  ֹׁשֵכב  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ,  ִיְצָחק;  ֵואֹלֵהי  ָאִביָך,  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ה'  ֲאִני  ַוֹּיאַמר,  ָעָליו,  ִנָּצב  ְיהָוה  ְוִהֵּנה  ּבֹו.  
ָהֲאָדָמה,  ָּכל-ִמְׁשְּפֹחת  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  ָוֶנְגָּבה;  ְוָצֹפָנה  ָוֵקְדָמה  ָיָּמה  ּוָפַרְצָּת  ָהָאֶרץ,  ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ְוָהָיה  ּוְלַזְרֶעָך.   ֶאְּתֶנָּנה, 
ּוְבַזְרֶעָך.  ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִעָּמְך, ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר-ֵּתֵלְך, ַוֲהִׁשֹבִתיָך, ֶאל-ָהֲאָדָמה ַהֹּזאת:  ִּכי, ֹלא ֶאֱעָזְבָך, ַעד ֲאֶׁשר ִאם-

)בראשית כח י'- טו'(ָעִׂשיִתי, ֵאת ֲאֶׁשר-ִּדַּבְרִּתי ָלְך.

הצעה ליצירה בעמוד הבא <<<
סולם יעקב ומלאכים

פרשת ַוֵּיֵצא
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הצעה ליצירה
סולם יעקב ומלאכים

• דף בריסטול שחור חומרים      
• מקלות ארטיק                      

• גירים צבעוניים                       
• מדבקות של פרפרים או מלאכים         

• מדבקות כוכבים   

תהליך היצירה

• חתכו חלק ממקלות הארטיק לשניים

• הכינו ממקלות הארטיק סולם מתחתית דף 
הבריסטול השחור ועד לחלק העליון שלו, כשהמקלות 

הארוכים בצד והקצרים משמשים כשלבים בסולם.

• ציירו בעזרת גירים את יעקב ישן על אבן מתחת 
לסולם.

• ציירו מלאכים עולים ויורדים בסולם והדביקו להם את 
הכנפיים ממדבקות הפרפרים.

• הדביקו בשמיים מדבקות כוכבים.

• כתבו ברכות על הסולם כמו ברכתו של אלוהים 
ליעקב.

הצעה ליצירה נוספת בעמוד הבא <<<
סולם יעקב למדידת גובה
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הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• ספרו על חלום שחלמתם.
• האם אתם מאמינם במלאכים? איך הם נראים לדעתכם?

• מה עושים המלאכים שהופך אותם למיוחדים כל כך? 
• האם גם אנחנו יכולים לעשות דברים שמלאכים עושים?

• האם אנחנו יכולים להיות המלאכים של מישהו שצריך אותנו?

הצעה ליצירה
סולם יעקב למדידת גובה

• בד באורך 150 ס"מ ברוחב 50 ס"מ חומרים      
• צבעי טוליפ                       

• מקלות עץ צבעוניים                       
• שאריות בדים         

• פייטים   
• נצנצים   

• חוט תפירה   
• סרט מדידה   

תהליך היצירה     

• מציירים על הבד שנבחר בעזרת הטוליפ החום שני 
קווים שמתרחבים ככל שהם מתארכים כלפי מטה 

ליצירת הבסיס לסולם

• יוצרים שלבים לסולם על ידי הדבקת המקלות 
הצבעוניים בין הקווים

• מדביקים את סרט המדידה לצד הסולם שנוצר
בוחרים ברכות )אפשר מתוך הפרשה ואפשר להמציא( 

וכותבים אותן בגבהים שונים מהצד השני של הסולם.

•  יוצרים מלאכים: לוקחים משולש משארית בד 
ומדביקים ליד הסולם.

• גוזרים גם כנפיים משאריות הבד ומדביקים את 
הכנפיים למשולש.

• מקשטים את הסולם והמלאכים בנצנצים ופייטים. 
גובהים ומתברכים לאורך השנים!

info@reform.org.il www.reform.org.il   לתגובות -  לפרשות נוספות - 

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     

תורה
ביצירהביצירה


