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 קיבוץ    גלויות
ב וְִקבֶּצְךָ ִמכָּל    ָהעִַמּים  )דברים ל, ג( וְָשׁ

בפרשה,  בתורה.  הקצרות  הפרשות  מארבע  אחת  והיא  השנה  שלפני ראש  בשבת  נקראת  ניצבים  פרשת 

משה מספר לעם על הברית שהקב”ה כורת ִעם ישראל. משה מנבא לעם על הגלות העלולה לבוא עליהם 

אם לא יקיימו את מצוות התורה ומנחם את העם שבעתיד יקבץ הקב”ה את עם ישראל מכל ארצות תבל 

ויחזירם לארץ ישראל.

ְרָקה לֶָהם וֲַאַקּבְצֵם” ”ֶאׁשְ
אפשר להסביר לילדים את המילה “וקבצך” על ידי 

משחק. הילדים יצעדו בחדר בקצב השיר: “וקרב 

העמוד(.  שבראש  בקודר  לשיר  )קישור  פזורינו” 

על פי אות מוסכם, כמו צלצול פעמון או מחיאת 

כף, יעצרו הילדים ויתקבצו יחד. על פי סימן אחר, 

כמו הקשה בשליש או מחיאת כף פעמיים, יתפזרו 

הילדים בכל פינות הגן, וחוזר חלילה.

הבטחתו  ומתקיימת  הולכת  שלנו  ובדור  זכינו 

מתקבצים  גלות  שנות  אלפיים  אחרי  הקב”ה.  של 

ובאים לארץ ישראל עולים רבים מכל רחבי תבל!

המעבר מארץ לארץ אינו פשוט ולא פעם אף כרוך 

בהתאקלמות ארוכה, למידת שפה חדשה, מציאת 

נוכל  ועוד.  חברים חדשים, הכרת מנהגים שונים, 

לדבר על כך עם הילדים:

המגיעים  לילדים  להיות  עשויים  קשיים  אילו   
לארץ חדשה?

 איך אפשר לסייע לעולים החדשים ולהקל את 
קליטתם?

לגננות

ניצבים
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פרשה על המפה
בעקבות הלמידה בגן יוכלו הילדים להיזכר 

במה שלמדנו על העולים והעלייה, ובעזרת 

בני  את  לשתף  יוכלו  הם  המצויר  המעמד 

המשפחה בבית בפעילות שהתקיימה בגן.

 קיבוץ    גלויות
ב וְִקבֶּצְךָ ִמכָּל    ָהעִַמּים  )דברים ל, ג( שיר: וקרב פזורינו, וְָשׁ

אברהם פריד
שיר: עולה עולה עולה, בביצוע תלמידי 

“מורשת מנחם” חמ”ד, גבעת שמואל

פרשת ניצבים

פרשת ניצבים

הורים יקרים!

“ְוָשׁב ְוִקֶבְּצָך ִמָכּל ָהַעִמּים” )דברים ל, ג(

השבת אנו קוראים את פרשת ניצבים. הפרשה נקראת בשבת שלפני ראש השנה והיא 

אחת מארבע הפרשות הקצרות בתורה. בפרשה, משה מספר לעם על הברית שהקב”ה 

כורת ִעם ישראל ועל כך שבעתיד יקבץ הקב”ה את עם ישראל מכל ארצות תבל ויחזירם 

לארץ ישראל. זכינו ובדור שלנו הולכת ומתקיימת הבטחתו של הקב”ה!

חשבנו יחד בגן כיצד אפשר לעזור לעולים בקליטתם, וכן, מה הם הדברים המייחדים 

ומאחדים אותנו אף שהתקבצנו מארצות רבות. הילדים ציירו וקישטו את המעמד 

השבועי ובאמצעותו הם יוכלו לחלוק את חוויותיהם מהגן סביב שולחן השבת.

שבת שלום!

מעולה לעולה 
כוחנו עולה!

תבל  מארצות  המתקבצים  העולים 

כל  רב.  תרבותי  עושר  איתם  מביאים 

עולה מביא איתו לארץ ישראל סיפורים 

מאכלים  ומנגינות,  פיוטים  ושירים, 

ומנהגים ייחודיים.

לגן  נוכל לבקש מראש מהילדים להביא 

מארצות  בגד  או  תמונה  וסיפור,  שיר 

המוצא של משפחותיהם.

לכתוב  הילדים  מהורי  לבקש  גם  אפשר 

“ארץ  המילים:  את  שלהם  האם  בשפת 

ישראל”. את המילים שיכתבו נוכל לתלות 

בגן וננסה להגות אותן עם הילדים. אפשר 

והסבתות  הסבים  מההורים,  לבקש  גם 

לבוא ולספר בגן את סיפורי עלייתם.

למרות השוני בין העולים המגיעים מכל 

המשותף  הרבה  גם  יש  העולם,  ארצות 

דברים  אילו  יחד  לחשוב  נוכל  לכולם. 

והקהילות.  העדות  לכל  משותפים 

לדוגמה, כולנו קוראים אותה פרשה בכל 

שבת, מברכים אותן ברכות, חוגגים אותם 

מועדים באותם תאריכים וכדומה.

ניצבים

ילדים עולים מציירים בפלסטלינה את דיוקניהם


