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הבטחת ה׳ להרבות    את עם ישראל
וְָהיָה זְַרעֲךָ כַּעֲפַר     ָהָאֶרץ...  )בראשית כח, יד(

צאצאי יעקב
נוכל לספר לילדים שבפרשת 

ליעקב  מבטיח  ה׳  “ויצא“ 

 – רבים  לצאצאים  שיזכה 

ילדים, נכדים, נינים וכן הלאה.

ברוך  הקדוש  קיים  האם 
 

הוא את הבטחתו לישראל?

איך אנחנו יודעים?
 

יעקב  של  צאצא  מכיר  מי 
 

אבינו?
תשובות  את  שנשמע  לאחר 

שכולנו  לסכם  נוכל  הילדים, 

ילדי   – יעקב  של  מצאצאיו 

הגן והגננות, המשפחות שלנו, 

כל עם ישראל – בארץ ובחוץ 

של  צאצאים  כולנו  לארץ, 

מכנים  אנו  זו  מסיבה  יעקב! 

אותו: “יעקב אבינו“.

יש אפילו אנשים מעם ישראל 

 – הפרטי  שמם  הוא  שיעקב 

אפשר  יעקב.  אבינו  שם  על 

הם  אם  הילדים  את  לשאול 

מכירים ילדים או אנשים בשם 

זה.

מובטחת  “ויצא“,  בפרשת  רבים.  לצאצאים  שיזכו  וליצחק  לאברהם  ה׳  הבטיח  הקודמות  בפרשות 

ליעקב בחלום הלילה אותה הבטחה. כדאי לשוחח עם הילדים על משמעות ההבטחות ועל קיומן.

הבול שלי – כחול לבן מן 
המניין וגליון הבול שלי 

עיצוב: מאיר אשל

אומנות הסיפור היהודי 

כחול הים, כעפר הארץ וככוכבי 
השמיים

ועפר  הים  חול  כמו  ירבה  שזרעם  לאבותינו  מבטיח  ה׳ 

לילדים  זאת  לספר  נוכל  השמיים.  כוכבי  וכמו  הארץ 

ולשאול אותם:

 מדוע ה׳ מדמה את עם ישראל לחול הים?
לאחר שמיעת תשובות הילדים, כדאי להביא חול מארגז 

נוכל  גרגריו...  ולבקש מהילדים לנסות למנות את  החול 

להציע להם להביט השמימה בלילה ולנסות ולמנות את 

הכוכבים.

אפשר כמובן להעלות עוד הסברים לדימוי עם ישראל 

לעפר ולכוכבים.
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פרשה על המפה
הם  שהם  יבינו  שהילדים  לאחר 

יצחק  אברהם,  של  הצאצאים 

ויעקב, הם יוכלו לקשט את המעמד 

המצויר שיעטר את שולחן השבת. 

כוכבים  הזרועים  השמיים  לצד 

עם  את  לצייר  הילדים  יוכלו 

ישמש  המצויר  המעמד  ישראל. 

והילדים  בגן,  לפעילות  תזכורת 

יוכלו להיעזר בו לחלוק את חוויות 

הלמידה עם בני המשפחה בבית.

קיום ההבטחה
נוכל לשאול את הילדים:

 כמה יהודים יש לדעתכם בעולם?
לאחר שהילדים ישערו, נגלה להם שמספר 

הצאצאים של יעקב אבינו בימינו הוא כמעט 

חמישה עשר מיליון!

לאחר השיחה כדאי לחזור ולשאול:

לאברהם,  הבטחתו  את  ה׳  קיים  האם   
ליצחק וליעקב?

 ה׳ הבטיח לאבותינו גם את ארץ ישראל – 
האם גם ההבטחה הזאת התקיימה? 

השיר: ישראל 
בטח בה׳

הבטחת ה׳ להרבות    את עם ישראל
וְָהיָה זְַרעֲךָ כַּעֲפַר     ָהָאֶרץ...  )בראשית כח, יד(

פרשת ויצא

פרשת ויצא
הורים יקרים!

“ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲּעַפר ָהָאֶרץ...” )בראשית כח, יד(

בפרשת “ויצא”, הנקראת השבת, מובאת הבטחת ה’ ליעקב אבינו שצאצאיו, עם ישראל, ירבו ויגדלו – כשם שהובטח 

גם לאבותיו אברהם ויצחק.

שוחחנו עם הילדים על משמעות ההבטחה הזאת והאם קיים ה’ את ההבטחה. הילדים נשאלו אם הם מכירים 

צאצאים של יעקב אבינו. בעקבות כך הם גילו שכל ילדי הגן, וכל המשפחות שלהם, ובעצם כל עם ישראל – גם אלה 

הגרים בחוץ לארץ – כולם צאצאים לשלושת האבות! מתוך כך הם הבינו שה’ קיים את הבטחתו.

ניסינו להבין עם הילדים למה דימה ה’ את עם ישראל לחול הים, לעפר הארץ ולכוכבי השמיים. לקחנו גרגרי חול 

וניסינו למנות, אך כמובן לא הצלחנו... הצענו לילדים לנסות למנות גם את כוכבי השמיים בלילה, אתם מוזמנים 

לצאת איתם החוצה ולנסות למנות יחד את הכוכבים.

בעקבות הלמידה ציירו הילדים את עם ישראל מתחת לשמיים הזרועים כוכבים. אתם מוזמנים להציב את המעמד 

על שולחן השבת כך שישמש תזכורת לפעילות בגן, ודרכו יוכלו ילדיכם לחלוק את חוויות הלימוד בגן עם כל בני 

המשפחה בבית.

שבת שלום!

פרשת ויצא

מורשת המשפחה היהודית
עיצוב: אריה הכט
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