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השלום – כלי מחזיק ברכה
שה’  לילדים  ולומר  השיחה  את  לפתוח  אפשר 

מבטיח לנו, עם ישראל, ברכות רבות אם נשמע 

מאותן  אחת  היא  ָּבָאֶרץ”  ָׁשלֹום  “ְוָנַתִּתי  בקולו. 

ברכות.

כדאי לא לגלות לילדים את הסברי המפרשים 

לברכה, אלא לשאול אותם לדעתם:

 איזה שלום, לדעתכם, ייתן ה’ בארץ?
תואמות  יהיו  הילדים  שתשובות  מאוד  ייתכן 

באמת  הם  אם  שהזכרנו.  המפרשים  לתשובות 

אותם  לשבח  כדאי  לתשובותיהם,  יכוונו 

האבן  או  רש”י  תשובת  כמו  היא  שתשובתם 

עזרא. מחמיא מאוד לילד כשאומרים לו שענה 

תשובה דומה לתשובת חכם גדול. 

שלום
וְנַָתִּתי ָׁשלֹום     ּבָָאֶרץ )ויקרא כו, ו(

פרשת  את  קוראים  אנו  השבת 

האחרונה  הפרשה  בחוקותיי, 

הפרשה,  בתחילת  ויקרא.  בחומש 

ה’ מבטיח שפע ברכות לעם ישראל 

להתמקד  בחרנו  בקולו.  ישמע  אם 

בפרשה:  החשובות  הברכות  באחת 

“ְוָנַתִּתי ָׁשלֹום ָּבָאֶרץ”.

התורה?  מתכוונת  שלום  לאיזה 

האם לשלום בין עם ישראל לעמים 

אחרים, כפי שמפרש רש”י, או שמא 

לשלום בין יהודי ליהודי, כפי שסובר 

האבן עזרא ופרשנים אחרים?

משמעותי  ערך  הוא  השלום  ערך 

רבים  בהקשרים  ומוזכר  ביהדות 

של  הדיבור  בשפת  גם  במקורות. 

המושגים:  מאוד  רווחים  הגן  ילדי 

נדבר  כן  ועל  ו”שולם”,  “ברוגז” 

שלום  המושג  על  שבת  לקראת 

בהקשריו השונים.
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מועדים לשמחה התשכ”ג 1962
עיצוב:  צילה מנוסי וחוה אורנן

באדיבות השירות הבולאי – דואר ישראל
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פרשה על המפה
את  למצוא  יוכלו  וילדה  ילד  כל 
אותם  “פוגש”  שהשלום  המקום 
הבעה  אופני  במגוון  זאת  ולבטא 
שיוצב  המצויר,  המעמד  אומנתית. 
לילדים  ישמש  השבת,  שולחן  על 
הם  ודרכו  בגן,  ללימוד  תזכורת 
מהגן  חוויותיהם  את  לחלוק  יוכלו 

עם בני המשפחה בבית.

שלום
וְנַָתִּתי ָׁשלֹום     ּבָָאֶרץ )ויקרא כו, ו(

פרשת בחוקותי
הורים יקרים!

“ְוָנַתִתּי ָשׁלֹום ָבָּאֶרץ” )ויקרא כו, ו(

השבת אנו קוראים את פרשת בחוקותיי, הפרשה האחרונה בחומש ויקרא. בתחילת הפרשה ה’ מבטיח 

שפע ברכות לעם ישראל אם ישמע בקולו. בחרנו להתמקד באחת הברכות החשובות בפרשה: “ְוָנַתּתי 

ׁשלֹום ּבָאֶרץ”.

לאיזה שלום מתכוונת התורה? האם לשלום בין עם ישראל לעמים אחרים, כפי שמפרש רש”י, או שמא 

לשלום בין יהודי ליהודי, כפי שסובר האבן עזרא ופרשנים אחרת?

ערך השלום הוא ערך משמעותי ביהדות ומוזכר בהקשרים רבים במקורות. גם בשפת הדיבור של ילדי 

הגן רווחים מאוד המושגים: “ברוגז” ו”שולם”, והנושא הזה קרוב לליבם.

שוחחנו בגן על שלום באופן כללי, ובעיקר על מצבים שאפשר לסיים “ברוגז” באמצעות התפייסות. את 

השיחה החשובה הזאת אפשר להמשיך גם בבית ולהיזכר במצבים של התפייסות.

יהי רצון שנזכה להיות מתלמידיו של אהרון: “אוהב שלום ורודף שלום”!שבת שלום!

שבת שלום!

פרשת בחוקותי

שיר: הבאנו שלום 
עליכם

שיר: שלום עליכם

בחוקותי     

הבאנו שלום עליכם
לילדים  לעזור  תוכל  והתפייסות  “ברוגז”  על:  שיחה 

להתמודד במצבים של ריב וחילוקי דעות. 

 איך אנחנו משכינים שלום בגן?

 איך השלמתם עם מישהו?

במרומיו”  שלום  “עושה  השיר:  את  לשיר  אפשר 

ולרקוד אותו על פי הצעות הילדים.

“עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום...”
בתפילות,   יום,  היום  בחיי  בהם  מופיעה  שלום  שהמילה  וביטויים  צירופים  ישנם  העברית  בשפה 

במעגל השנה, בהסכמים ועוד.

להראות  נוכל  בכך,  יתקשו  אם  שלום.  במילה  משתמשים  אנחנו  מתי  הילדים  את  לשאול  אפשר 

“שלום  שלום”,  “שבת  כמו:  שלום,  במילה  בהם  שמשתמשים  מצבים  על  המרמזות  תמונות  להם 

ולהתראות”, “לך לשלום”, ברכת כוהנים וכן הלאה. 

אפשר גם להזכיר שאחד משמותיו של הקב”ה הוא שלום ולשאול אותם מדוע כך הדבר. אפשר גם 

להסביר להם שאחד הפירושים לשמה של ירושלים הוא במשמעות של שלום, ונוכל לשאול אותם 

מדוע לדעתם נמצאת השלום בשם העיר.

בניגון  בתנועה,  בהמחזה,  הבעה:  אופני  בכמה  שלום  לומר  לילדים  להציע  אפשר  השיחה  בסוף 

וכדומה. כדאי שכל גננת תבחר הצעות לפעילות המתאימות לאוכלוסיית הגן שלה.

השבת מסיימים את חומש ויקרא
חזק חזק ונתחזק!

מרכז 
“מלב אל לב” 

בגן של 
אילנה נקש


