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מינוי שופטים    ושוטרים 
עֶָריךָ )דברים טז, יח( ן לְךָ    בְּכָל ְשׁ ֶתּ ְטִרים ִתּ ֹׁ פְִטים וְש ֹׁ ש

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת 

בחומש  החמישית  הפרשה  שופטים, 

ומוסר  חוזר  משה  בפרשה,  דברים. 

לישראל מצוות שיהיה עליהם לקיים 

מינוי   – ישראל  לארץ  היכנסם  אחר 

מלך,  והעמדת  ושוטרים  שופטים 

עבודה  איסור  שוחד,  לקיחת  איסור 

זרה, דיני מלחמה, איסור בל תשחית 

ועוד ועוד. אנו בחרנו הפעם להתמקד 

גם  הנזכרת  שופטים,  מינוי  במצות 

בשם הפרשה.

לגננות

חוקים וכללים
החיים בחברה מצריכים מטבע הדברים קביעת נהלים וכללים וחקיקת חוקים שישמרו על זכויות הפרט 

קהילה  כל  אסור.  ומה  לעשות  מותר  מה  קובעים  והנהלים  החוקים  והארגון.  הסדר  הצדק,  על  והכלל, 

ומשפחה וכל מוסד חינוכי מאמץ או מחוקק לעצמו כללים וחוקים משלו, מהם אוניברסליים ומהם ייחודיים.

אפשר להקריא לילדים את הפסוק הפותח את הפרשה ולדבר עימם על שם הפרשה:

  מיהו שופט ומה תפקידו? מדוע אנו זקוקים לשופטים?

  לשם מה אנו זקוקים לכללים וחוקים?

אפשר לשוחח עם הילדים על מצבים מורכבים ובעייתיים ולחשוב יחד איך נוכל לפתור אותם בעזרת 

כללים וחוקים, לדוגמה:

  איך נגן על הולכי הרגל בכביש?

  איך נשמור על הגינה הציבורית נקייה?

  כיצד נקבע מי ראשון בתור לאוטובוס או למרפאה?

פטיש שופטים
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פרשת שופטים שופטים

פרשה על המפה
הצורך לחזור ולהבהיר את כללי ההתנהגות 

עולה  הסדר  על  לשמור  עלינו  וכיצד  בגן 

בגן מפעם לפעם. בעקבות העיסוק בנושא 

לצייר  הילדים  יוכלו  בגן,  סביבו  והפעילות 

המעמד  ולקשטו.  השבועי  המעמד  על 

בגן  הפעילות  את  לילדים  יזכיר  המצויר 

ויסייע להם לחלוק את חוויות הלמידה עם 

בני המשפחה לצד שולחן השבת.

מינוי שופטים    ושוטרים 
עֶָריךָ )דברים טז, יח( ן לְךָ    בְּכָל ְשׁ ֶתּ ְטִרים ִתּ ֹׁ פְִטים וְש ֹׁ ש

חוקים וכללים בגן הילדים
וחוקים.  כללים  על  לשמור  יש  בגן  גם 

והכללים  שהחוקים  לילדים  להסביר  חשוב 

איך  לדעת  לנו  ועוזרים  סדר  על  שומרים 

להתנהג כך שלא נפגע באחרים. החוקים גם 

מגינים עלינו מאי צדק. ישנם גנים המחברים 

חוקים  ספר  הלימודים  שנת  בתחילת  יחד 

לגן. אפשר לחזור ולעיין בספר החוקים הזה 

ולהיזכר בכללים הנהוגים אצלנו בגן.

 אילו חוקים יש לנו בגן?

 אילו חוקים כדאי להוסיף?
מומלץ לנסח את הכללים בחיוב ולא בדרך 

השלילה, לדוגמה:

 בגן שלנו מתנהגים בכבוד אל החברים.

 בגן שלנו שומרים על הסדר.

 בגן שלנו שומרים על התור.

 בגן שלנו שומרים על המשחקים.

ובאירועים  במקרים  להיזכר  אפשר 

הילדים  עם  אותם  להמחיז  בגן,  שהתרחשו 

שאפשר  וחוקים  כללים  על  יחד  ולחשוב 

להוסיף לספר החוקים או להתנהלות שלנו 

בגן, לדוגמה:

עלינו  איך   - או להצגה  למוזיאון  יוצאים   
להתנהג במהלך המאורע עצמו ובדרך אליו?

 כל ילדי הגן רוצים לשחק במשחק חדש 
שהובא לגן, אך המשחק מיועד לשלושה עד 
ארבעה ילדים בלבד - איך נקבע מי ישחק 

ומתי? 

פרשת שופטים

פרשת שופטים
הורים יקרים!

“שְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים ּתּתן ְלָך ּבָכל ְשָׁעֶריָך” )דברים טז, יח(

השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת שופטים, הפרשה החמישית בחומש דברים. 

בפרשה, משה חוזר ומוסר לבני ישראל את המצוות שיהיה עליהם לקיים אחר 

היכנסם לארץ ישראל: מינוי שופטים ושוטרים והעמדת מלך, איסור לקיחת 

שוחד, איסור עבודה זרה, דיני מלחמה, איסור בל תשחית ועוד ועוד... הפעם בחרנו 

להתמקד במצות מינוי שופטים, הנזכרת גם בשם הפרשה. עסקנו בחשיבותם של 

חוקים ונהלים הנוהגים בכל חברה ובייחוד בחוקים ובכללים בגן שלנו.

הילדים עיטרו את המעמד המצויר. אתם מוזמנים לשאול את ילדיכם על המעמד 

שלהם ולשמוע מהם על הפעילות והשיחה בגן.

שבת שלום!

 ספר חוקים של גן הודיה לוי  בירושלים


