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ברכות
ֹ ֶׁשה ִאיׁש ָהֱא־לִֹהים      ֶאת ּבְנֵי יְׂשָרֵאל לִפְנֵי מֹותֹו )דברים לג, א( וְזֹאת ַהּבְָרכָה ֲאֶׁשר ּבֵַרךְ מ

פרשת וזאת הברכה היא הפרשה האחרונה 

בחומש דברים ובתורה כולה, והיא נקראת 

בכל שנה בשמיני עצרת. בחג זה מסיימים 

את הקריאה בתורה ומתחילים לקרוא בה 

שוב, ולכן החג נקרא גם: “שמחת תורה”.

התורה מסתיימת בברכת משה לבני ישראל 

לפני היכנסם לארץ ישראל. 

בקשר לכך נוכל לעסוק בנושא הברכה.

ברכות בתורה
לפני פרידתו, משה בוחר לברך את  ישראל. הוא אינו 

כל  מברך  אלא  העם,  לכל  כללית  בברכה  מסתפק 

שבט ושבט בפני עצמו.

בסיפורי התורה שבהם עסקנו לאורך השנה, למדנו 

את   – הקב”ה  שבירך  רבות  ברכות  על  הילדים  עם 

וכן למדנו   ויעקב,  השבת, את נח ואת אברהם, יצחק 

על הברכות שבירכו האבות עצמם.

 מי עוד בירך בתורה ומה הייתה ברכתו?

לגננות

ברוכים תהיו!
בכל יום אנחנו מברכים ומתברכים בברכות רבות.

 אילו ברכות אתם מכירים?
ברכה  כל  מיועדת  למי  ולשאול  ברכות  כמה  להקריא  אפשר 

ומתי נוהגים לברך אותה, לדוגמה:

 את מי נברך בברכת: “ברוך רופא חולים” או: “החלמה 
מהירה”?

 למי נאחל: “נסיעה טובה”? ולמי: “מזל טוב” ו”בהצלחה”?

 את מי נברך בברכת “ברוכים הבאים” ואת מי בברכת 
“ברוכים הנמצאים”?

 מתי נברך: “בוקר טוב”, “שבוע טוב” ו”חודש טוב”?
כדאי להזכיר את ברכת הכוהנים שעליה למדנו בפרשת נשא.

וחבריהם  מצבים,  מבחר  בפנטומימה  להציג  יכולים  הילדים 

ינחשו איזו ברכה מתאימה לכל מצב.

עיצוב: וולף בולבה
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פרשה על המפה
בעקבות הלמידה בגן יוכלו הילדים לצייר 

על המעמד השבועי ולקשטו. הם יכולים גם 

להקדיש את המעמד ולברך דרכו את מי שירצו. 

המעמד המאויר, 

עם הברכות שעליו, 

יסייע לילדים להיזכר 

בפעילויות שבגן 

ולשתף בהן את בני 

משפחתם.

ֹ ֶׁשה ִאיׁש ָהֱא־לִֹהים      ֶאת ּבְנֵי יְׂשָרֵאל לִפְנֵי מֹותֹו )דברים לג, א( תפילה לשלום חיילי צה”ל,וְזֹאת ַהּבְָרכָה ֲאֶׁשר ּבֵַרךְ מ
בביצוע החזן הראשי לצה”ל

שיר: ברכנו אבינו באור פניך, 
שלמה קרליבך

כדור ברכה
אפשר לשבת עם הילדים על הרצפה ולגלגל 

כדור מחבר לחבר, וכל חבר יברך את החבר 

שאליו הוא מגלגל את הכדור.

פרשת

וזאת הברכה

פרשת וזאת הברכה
הורים יקרים!

“ְוֹזאת ַהּבָרָכה ֲאׁשר ּבַרְך ֹמׁשה ִאיׁש ָהֱא־ֹלִהים ֶאת ּבֵני ִיׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו” )דברים לג, א(

פרשת וזאת הברכה היא הפרשה האחרונה בחומש דברים ובתורה כולה, והיא נקראת בכל שנה 

בשמיני עצרת. בחג זה מסיימים את הקריאה בתורה ומתחילים לקרוא בה שוב.

לפני הכניסה לארץ ישראל, משה מברך את העם. גם אנחנו בחרנו בגן לסיים את לימוד פרשות 

השבוע בברכות. נזכרנו בברכות המופיעות בתורה, עמדנו על סוגי הברכות והאופן שבו אנו 

מברכים. בעקבות הלמידה בחרו הילדים לצייר על המעמד ברכה למי שהם חפצים. המעמד 

השבועי, המקושט ומעוטר באיורי ילדיכם, יכול לסייע להם להיזכר בפעילות ובלימוד בגן.

נסיים בברכת: “חזק חזק ונתחזק”, שהיא למעשה איחול לעולה לתורה ולמברכים שיזכו להתחזק 

ולהמשיך ללמוד תורה.

שבת שלום!

ברכה והצלחה
אפשר  תודה.  להכיר  דרך  גם  היא  ברכה 

פנים  זאת  לעשות  ואפשר  בתפילה  לברך 

ברכה,  כרטיס  בעזרת  גם  אפשר  פנים,  אל 

שליחת תמונה או סרטון דרך 

הטלפון.

הילדים  עם  לחשוב  אפשר 

ובאיזה  לברך  נרצה  מי  את 

זאת,  לעשות  כדאי  אופן 

לדוגמה:

 חיילי צה”ל.

 השליחים המביאים את 

הארוחות לצהרון.

 השומר בכניסה לגן.

 המנגנת בשיעורי המוזיקה 

או המדריכה בחוג התנועה.

 בני משפחה, הורים, אחים, 

סבים וסבתות

חזק  “חזק  בברכת:  נסיים 

היא  עדות  שבכמה  ונתחזק”, 

איחול לעולה לתורה ולמברכים 

להתחזק  שיזכו  עצמם 

ולהמשיך לקרוא בתורה.

עיצוב: מירי ניסטור עיצוב: זינה רויטמן
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