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    מצות     הנחת תפילין
וְָהיָה לְאֹות עַל יְָדכָה    ּולְטֹוָטפֹת ּבֵין עֵינֶיךָ )שמות יג, טז(

כיצד מניחים תפילין? 
מצוה להניח תפילין בכל יום יום מימות השנה, למעט שבתות וחגים. חובת הנחת התפילין חלה 
בימינו  אך  היום,  שעות  בכל  בתפילין  מתעטרים  היו  בעבר  מצוה.  בר  גיל  עשרה,  שלוש  מגיל 

נוהגים להניח תפילין רק בבוקר, במהלך תפילת שחרית.

בהנחה שרבים מילדי הגן אינם נוכחים בשעת קיום המצוה, כדאי להראות להם איך מקיימים 
אותה. אפשר לתאם עם אחד האבות שיתארח בגן ויראה לילדים את התפילין וכיצד מניחים 

אותן.

נוכל לשאול את הילדים:

 מדוע לדעתכם מקיימים מצוה זו רק מגיל שלוש עשרה, גיל מצוות?
 האם השתתפתם בטקס הנחת תפילין של חתן בר מצוה? מה היה בטקס? של מי הוא היה?

 האם אתם מכירים אנשים המניחים תפילין?
  מדוע לדעתם עורכים טקס ומסיבה כשמתחילים להניח תפילין?

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת בא. אחת המצוות המוזכרת בפרשה היא מצות תפילין. 
ו  בפרק  דברים,  בחומש  ופעמיים  בפרשתנו  פעמיים  פעמים:  ארבע  בתורה  מוזכרת  זו  מצוה 

ובפרק יא.

מצות הנחת התפילין היא אחת מהמצוות החשובות בתורה, והיא אף שקולה כנגד התורה כולה. 
היא גם אחת משלוש המצוות המסמלות את הקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא.

 בא  

לגננות
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פיוט
לחתן בר מצוה

פיוט ברוך א־ל חי
לחתן בר מצוה

פרשה על המפה
התפילין  על  בגן  והפעילות  השיחה  בעקבות 

מחוויות  המעמד  על  לצייר  הילדים  יוכלו 

לילדים  יזכיר  השבת  לשולחן  המעמד  הלימוד 

לחזור  להם  ויסייע  בגן  והפעילות  הלימוד  את 

ולספר במה שעסקנו ולמדו בגן.

    מצות     הנחת תפילין
וְָהיָה לְאֹות עַל יְָדכָה    ּולְטֹוָטפֹת ּבֵין עֵינֶיךָ )שמות יג, טז(

“לְאוֹת עַל יְָדךָ 
וּלְזִּכָרוֹן ּבֵין עֵינֶיךָ“

מה  הילדים  את  לשאול  נוכל 
לאורך  לזכור  כדי  לעשות  אפשר 
בבית  לנו  אירוע חשוב שהיה  זמן 
או בגן, כמו טיול שערכנו יחד, יום 

הולדת, מסיבת חנוכה וכדומה.

את  להקריא  אפשר  מכן  לאחר 
כך  על  העונים  הפרשה  פסוקי 
ְלאֹות  ְלָך  “ְוָהָיה  ט(:  יג,  )שמות 
ְלַמַען   – ֵעיֶניָך  ֵּבין  ּוְלִזָּכרֹון  ָיְדָך  ַעל 
ְּבָיד  ִּכי   – ְּבִפיָך  ה׳  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה 
מצות  ִמִּמְצָרִים“.  ה׳  הֹוִצֲאָך  ֲחָזָקה 
בקרב  לשמר  באה  התפילין 

ישראל את זיכרון יציאת מצרים.

רעיונות  מהילדים  לבקש  אפשר 
נוספים איך נוכל לזכור שה׳ הוציא 
יוכלו  הילדים  ממצרים.  אותנו 
להזכיר בדבריהם מצוות מהתורה 
להעלות  וגם  הסדר,  ליל  כמו 

הצעות יצירתיות משל עצמם.

פרשת בא

פרשת בא
הורים יקרים!

השבת אנו קוראים בבית הכנסת בחומש שמות את פרשת בא. מצות תפילין מוזכרת בתורה ארבע פעמים – פעמיים 

בפרשתנו, ופעמיים בחומש דברים.

בחרנו לעסוק במצות הנחת תפילין השקולה כנגד התורה כולה. ראינו את התפילין מקרוב וכיצד מניחים אותן על 

היד והראש. נזכרנו בחגיגות ובטקסים שהשתתפו בהם הילדים, כמו טקס הנחת תפילין של ילד בר מצוה.

בעקבות הלימוד ציירו הילדים קרובי משפחה ושכנים המניחים תפילין. גם אתם ודאי תוכלו להיזכר יחד בטקס בר 

מצוה ובחגיגת הנחת תפילין.

שבת שלום!

פרשת בא בא  


