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לשם מה צריך חוקים בגן?
לילדים  שתעזור  בשיחה  לפתוח  יכולה  הגננת 

בהם  הצורך  ואת  החוקים  חשיבות  את  לזהות 

להגנה על זכויותינו ולשמירה על הסדר בחברה.

אילו  וכללים?  חוקים  ישנם  שלנו  בגן  האם   
מה  לשם  אותם?  קבע  מי  שלנו?  בגן  יש  חוקים 
אנחנו צריכים את החוקים? איך נוצר חוק? על 

מי הוא שומר?
הכללים  על  שהשמירה  יבינו  שהילדים  חשוב 

ולא   – בחשיבותם  אמונה  מתוך  לבוא  צריכה 

מתוך חשש מעונש.

אם בגן יש ספר חוקים או כללים, כדאי להיעזר 

בו בשיחה. אם אין, אפשר להתחיל ליצור אותו 

בעזרת הילדים על ידי סימנים מוסכמים.

להעלות  אפשר  המושג  את  היטב  להבהיר  כדי 

בגן מקרים לדוגמה, למשל: בקרוב ניסע לראות 

הצגה – אילו כללים כדאי לקבוע כדי לשמור על 

הסדר והבטיחות?

חוקים
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת חֻּקַֹתי וְֶאת ִמְׁשּפַָטי ֲאֶׁשר יַעֲֶׂשה      אָֹתם ָהָאָדם – וָחַי ּבֶָהם... )ויקרא יח, ה(

השבת נקרא את פרשת “אחרי מות”. 

אחרות  בפרשות  כמו  זו,  בפרשה 

בחומש ויקרא, מפורטים כמה מחוקי 

השכר  מובא  אף  בפרשתנו  התורה. 

על קיום חוקי התורה: "ָוַחי ָבֶּהם".

“חוק”  המושג  בין  לחבר  נוכל  איך 

בחיי  חוקים  לבין  בתורה  המוזכר 

היום־יום של הילדים? 

התפתחות  של  התיאוריה  פי  על 

ילדים  אצל  המוסרי  השיפוט 

)קולברג וליקונה(, ילדים בגיל הרך 

לאסור.  מותר  בין  להבחין  יכולים 

הילדים  עם  לשוחח  ננסה  כן,  על 

על חוקים וכללים )המוכרים להם( 

הסדר  על  בשמירה  המסייעים 

החברתי בחיי היום־יום.

ת
נו

גנ
ל

חוקים בהתנסויות מרחביות
כדי להבין את המושג חוק, כדאי להיעזר בפעילות 

שיקבעו  מוגדרים  כללים  בה  שיהיו  מוסיקלית 

כולם   – חצוצרה  ניגון  כשיישמע  לדוגמה,  הילדים. 

מתיישבים,  כולם   – מנגנים  כשהכינורות  קופצים, 

ברורים  החוקים  חברתיים  במשחקים  גם  וכדומה. 

“המלך  )כמו:  כזה  במשחק  לשחק  וכדאי  מאוד 

אמר...”(.

אחרי מות     
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פרשה על 
המפה

ברצונו  חוקים  אילו  לבחור  יוכל  הילד 
החוקים  של  הגדול  המגוון  מתוך  לצייר 
השבת  לשולחן  המעמד  בגן.  שעלו 
ישמש תזכורת לפעילות בגן, ודרכו יוכלו 
הילדים לחלוק את חוויות הלימוד עם בני 

המשפחה בבית.

חוקים
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת חֻּקַֹתי וְֶאת ִמְׁשּפַָטי ֲאֶׁשר יַעֲֶׂשה      אָֹתם ָהָאָדם – וָחַי ּבֶָהם... )ויקרא יח, ה(

פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות

הורים יקרים!

“ּוׁשַמְרּתם ֶאת ֻחּקַתי ְוֶאת ִמׁשּפַטי ֲאׁשר ַיֲעׂשה ֹאָתם ָהָאָדם – ָוַחי ּבֶהם...” )ויקרא יח, ה(

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת “אחרי מות”. בפרשה זו, כמו בפרשות אחרות בחומש ויקרא, מפורטים כמה 

מחוקי התורה, בפרשתנו אף מוזכר השכר עליהן: “ָוַחי ּבֶהם”.

איך נוכל לחבר בין המושג “חוק” לבין חיי היום־יום של הילדים? 

על פי התיאוריה של התפתחות השיפוט המוסרי אצל ילדים )קולברג וליקונה(, ילדים בגיל הרך יכולים להבחין בין 

מותר לאסור. על כן שוחחנו עם הילדים על חוקים וכללים )המוכרים להם( המסייעים בשמירה על הסדר החברתי 

בחיי היום־יום. 

בגן פתחנו בשיחה כדי לעזור לילדים לזהות את חשיבות החוקים ואת הצורך בהם להגנה על זכויותינו ולשמירה על 

הסדר בחברה. אפשר לדבר על כללים הנהוגים בביתכם, ולראות כיצד הם שומרים על הסדר בבית.

שבת שלום!

חוקים בפרשה
לאחר שנדבר על החוקים המוכרים לילדים 

מחיי היום־יום, ולאחר שהם ייווכחו שהחוקים 

עוזרים לנו להרגיש ביטחון רגשי ופיזי, נוכל 

לדבר על החוקים הכתובים בתורה.

אותנו  מצווה  שה’  לילדים  לספר  אפשר 

בפרשה לשמור על החוקים שנתן לנו. לאחר 

מכן כדאי לשאול אותם:

ומצוות  חוקים  אילו  זוכרים  אתם  האם   

כתובים בתורה?

חוקים במרחבי החיים
אפשר לשאול את הילדים:

 האם גם בבית שלכם יש כללים? אילו כללים?

הילדים ייווכחו לדעת שיש כללים המשותפים 

לכל  הייחודיים  כללים  וישנם  המשפחות  לכל 

משפחה ומשפחה.

וידועים  מוכרים  חוקים  הם  התנועה  חוקי 

לילדים, ואפשר גם להזכיר אותם. כדאי להביא 

לשאול  ואף  ידועים,  תמרורים  של  תמונות 

חוקי  על  ישמרו  לא  אם  יקרה  מה  הילדים  את 

יקרה  “מה  כמו:  דוגמאות,  לתת  כדאי  התנועה. 

אם נעבור באור אדום?” וכדומה.

אחרי מות     


