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סמליות     בעלי החיים
לֻחָה... בִּנְיִָמין זְֵאב יְטָרף )בראשית מט, ט-כז( ׂשכָר חֲמֹר ּגֶָרם... יְִהי ָדן נָחָׁש...    נַפְָתּלִי ַאיָּלָה ְשׁ ּגּור ַאְריֵה יְהּוָדה... יָשּ

בעל החיים האהוב עליי ביותר
אפשר לשאול את הילדים שאלות מעין אלו:

 מהו בעל החיים האהוב עליכם ביותר?
 כמו איזה בעל חיים הייתם רוצים להיות? למה?

בבעלי  סמליות  למצוא  נוכל  הילדים  לתשובות  הקשבה  מתוך 
ילדים רוצים להיות כמו אריה כי  החיים המוזכרים. למשל, אם 

הוא חזק, אפשר למקד את סמליות האריה בכוחו.

השיחה יכולה להיות מלווה באמצעי הבעה מגוונים, כמו: המחזות, 
נגינה  בכלי  שימוש  וסרטונים,  תמונות  חיים,  בעלי  על  שירים 
וציור. אפשר גם להסב את תשומת לב הילדים שספרות הילדים 
משופעת בדמויות בעלי חיים )שהם, בדרך כלל, מואנשים – כדי 

להעביר לילדים מסרים גלויים וסמויים(.

השבת נקרא בפרשת ויחי את ברכות יעקב לבניו. בכמה מברכותיו מדמה יעקב את בניו לבעלי 
חיים. דימויים אלו הופנמו כל כך עד שנעשו ברבות הימים לסמלים החזותיים של השבטים הללו. 
נוכל לראותם באומנות היהודית, על גבי בולי ישראל, בחלונות שאגאל בבית החולים הדסה עין־

כרם, בבתי כנסת רבים וכן הלאה.

חיים  בבעלי  עיסוק  לנו  מזמנת  ויחי  פרשת  הגן.  ילדי  על  מאוד  אהוב  נושא  הם  החיים  בעלי 
ובסמליות שלהם.

בעלי חיים בברכת יעקב
נוכל לספר לילדים שכשיעקב אבינו בירך את בניו, הוא בחר להשתמש בדימויים של בעלי חיים. 
ָּגֶרם“,  ֲחֹמר   – “ִיָשׂשָכר  ְיהּוָדה“,   – ַאְרֵיה  “ּגּור  בפרשה:  המוזכרים  הדימויים  את  להם  להקריא  נוכל 

“ְיִהי ָדן – ָנָחׁש...“, “ַנְפָּתִלי – ַאָיָּלה ְשֻׁלָחה...“, “ִּבְנָיִמין – ְזֵאב ִיְטָרף“.

חיים,  בעלי  באמצעות  השני  את  אחד  לברך  מהילדים  לבקש  אפשר  הקודמת  לשיחה  בהמשך 
“אני מברכת את אביגיל שתהיה חמודה  גיבור כמו אריה!“;  “אני מברך את אלישע שיהיה  למשל: 
כמו חתלתולה“, וכן הלאה. אחרי משחק שכזה יקל עליהם מאוד להבין את משמעות הברכות ואת 

<הדימויים של יעקב.

ויחי     

לגננות
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פרשה על המפה
בעניין  הלימודיות  והחוויות  השיחה  בעקבות 
הילדים  יוכלו  שלהם,  והסמליות  החיים  בעלי 
לעטר את המעמד לשבת. המעמד המצויר יזכיר 
לילדים את הפעילות בגן ויסייע להם לחלוק את 

חוויות הלמידה עם בני המשפחה בבית.

סמליות     בעלי החיים

פרשת ויחי

לֻחָה... בִּנְיִָמין זְֵאב יְטָרף )בראשית מט, ט-כז( ׂשכָר חֲמֹר ּגֶָרם... יְִהי ָדן נָחָׁש...    נַפְָתּלִי ַאיָּלָה ְשׁ ּגּור ַאְריֵה יְהּוָדה... יָשּ

בעלי חיים במסכת אבות
אפשר לספר לילדים שרב גדול אחד, יהודה בן תימא שמו, שחי לפני שנים רבות מאוד, חשב 
גם הוא על השאלה שלנו ובעקבות כך הסביר מה מייחד ארבעה בעלי חיים, וקרא לנו להידמות 

להם בתכונות המייחדות אותם.

 הקשיבו לדברי החכם יהודה בן תימא במסכת אבות )ה, כ(, האם מה שאמרנו היום בגן 

דומה לדבריו? 
אלו דבריו:

ָאִביָך  ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות   – ָּכֲאִרי  ְוִגּבֹור  ַּכְּצִבי  ְוָרץ  ַּכֶּנֶׁשר  ְוַקל  ַּכָּנֵמר  ַעז  ֱהֵוי  אֹוֵמר:  ֵּתיָמא  ֶבן  “ְיהּוָדה 
ֶׁשַּבָּׁשָמִים“.

נברר עם הילדים מהי המשמעות 
נוכל  לרעהו.  איש  ברכה  של 

לשאול אותם:

מתי אנו מברכים בגן אחד את 
השני?

הילדים בוודאי ייזכרו בימי הולדת 
היא  שברכה  יבינו  וממילא  בגן, 

איחול טוב.

עניינה  את  יבינו  שהילדים  לאחר 
של הברכה, אפשר לשאול אותם 
מה מייחד כל אחד מבעלי החיים 
המוזכרים בפרשה – אריה, איילה, 

חמור, נחש וזאב.

על  ידברו  שהילדים  להניח  יש 
הרגליים  וקלות  האריה  עוצמת 
של  ייחודם  אולם,  האיילה.  של 
שאר בעלי החיים – החמור, הנחש 
רבה  יצירתיות  יצטרכו   – והזאב 

יותר )שילדים אמונים עליה...(.

פרשת ויחי

פרשת ויחי
הורים יקרים!

“ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה... ִיָשּׂשָכר ֲחֹמר ּגֶרם... ְיִהי ָדן ָנָחׁש... ַנְפָתִּלי ַאָיָּלה ְשֻׁלָחה... ִבְּנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף” )בראשית מט, ט־כז(

השבת, בפרשת “ויחי”, אנו קוראים את ברכות יעקב לבניו. יעקב מדמה חמישה מילדיו לבעלי חיים. דימויים אלו 

הופנמו כל כך עד שהפכו ברבות הימים לסמלים החזותיים של השבטים הללו. אפשר לראותם על גבי בולי ישראל, 

בחלונות שאגאל שבבית החולים הדסה עין־כרם ובבתי כנסת רבים.

מאחר שפרשת “ויחי” מזמנת לנו עיסוק בבעלי חיים ובסמליות שלהם, בחרנו לכבוד השבת לעסוק בנושא בעלי 

חיים האהוב כל כך על ילדי הגן. הילדים סיפרו איזה בעל חיים אהוב עליהם ביותר ומה הסיבה לכך והבינו שבעל 

חיים יכול לייצג תכונות מסוימות כמו בפרשת השבוע.

יהי רצון שנלמד מיעקב אבינו את הייחודיות ואת הטוב שבכל אחד מילדינו!

שבת שלום!

ויחי     


