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ברוכים הבאים!
אירוע  היא  חדש  בית  חנוכת 

משמח וחשוב בכל מקום בעולם 

שהרי  ישראל,  בארץ  ובייחוד   –

גם  כרוכה  חדש  בית  בהקמת 

מצות יישוב הארץ.

מופיעה  ה(  )כ,  דברים  בחומש 

הסיבות  ברשימת  בית  חניכת 

במלחמה:  מהשתתפות  לפטור 

“ְוִדְּברּו ַהֹּׁשְטִרים ֶאל ָהָעם, ֵלאֹמר: 

ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית ָחָדׁש ְוֹלא 

ָימּות  ֶּפן   – ְלֵביתֹו  ְוָיֹׁשב  ֵיֵלְך  ֲחָנכֹו 

ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנּו“.

הוא  שחינוך  שם  מפרש  רש“י 

שכתוב  כפי  התחלה,  לשון 

ַעל  ַלַּנַער  “ֲחֹנְך  ו(:  )כב,  במשלי 

ָיסּור  ֹלא   – ַיְזִקין  ִּכי  ַּגם  ַדְרּכֹו,  ִּפי 

ִמֶּמָּנה“.

כשלעצמו  בית  חנוכת  טקס 

אך  וחובה,  מצוה  איננו  אומנם 

כמה  נוצרו  השנים  במהלך 

הבית,  חנוכת  לחגיגת  מנהגים 

למשל:

• קביעת מזוזה.

• ברכת שהחיינו.

• נתינת צדקה.

המלווה  מצוה  סעודת  עריכת   •

במזמורים ודברי תורה.

חנוכת    הבית
וַיְִהי ּבַחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַָּׁשנָה ַהֵּׁשנִית        ּבְֶאחָד לַחֶֹדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשּכָן )שמות מ, יז(

השבת אנו קוראים בבית הכנסת את פרשת פקודי, 

בפרשתנו  שמות.  חומש  את  החותמת  הפרשה 

מתוארת בפירוט תרומתם של בני ישראל להקמת 

המשכן. מפורטים בה גם כלי המשכן ובגדי הכוהן 

נזכרת בה חנוכת המשכן בראש חודש  וכן  הגדול 

ממצרים.  ישראל  בני  לצאת  השנייה  בשנה  ניסן 

לעסוק  אותנו  מביאות  וחנוכתו  המשכן  הקמת 

במנהג טקס חנוכת הבית.

קביעת מזוזה בבית משפחת חמילבסקי 

פקודי

לגננות
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פרשה על המפה
הילדים  יוכלו  המשותף  הלימוד  לאחר 

השבועי.  המעמד  את  ולעטר  לצייר 

המעמד המצויר ישמש תזכורת לפעילות 

בגן, ודרכו יוכלו הילדים לחלוק את חוויות 

הלימוד בגן עם בני המשפחה בבית.

חנוכת    הבית
וַיְִהי ּבַחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבַָּׁשנָה ַהֵּׁשנִית        ּבְֶאחָד לַחֶֹדׁש הּוַקם ַהִּמְׁשּכָן )שמות מ, יז(

פרשת פקודי

פרשת פקודי
הורים יקרים!

“ַוְיִהי ּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ּבּׁשָנה ַהּׁשִנית ּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש הּוַקם ַהּמׁשּכן“ )שמות מ, יז(

השבת אנו קוראים בבית הכנסת את פרשת פקודי. בפרשתנו מתוארת בפירוט תרומתם של בני 

ישראל להקמת המשכן, וכן מתוארים בה כלי המשכן ובגדי הכוהן הגדול.

הקמת המשכן וחנוכתו הביאו אותנו לעסוק בטקס חנוכת הבית בימינו ובמנהגים הנהוגים בעת 

הכניסה לבית חדש.

שבת שלום!

בגן
כיום  נוהגים  שאנו  לילדים  להסביר  נוכל 

חנוכת  את  המזכיר  בית  חנוכת  טקס  לערוך 

המשכן. אפשר להראות לילדים תמונות של 

בקודר  )ראו  בשילה  האתר  מתוך  המשכן 

את  הגן  לספריית  להביא  מומלץ  המצורף(. 

“ספר המקדש“ של הרב ישראל 

אריאל.

נוכל להסביר לילדים מהו טקס 

חנוכת הבית. אפשר לספר להם 

שכזה  טקס  לערוך  שנוהגים 

ציבור,  מוסדות  בחנוכת  גם 

וכדומה.  כנסת  בתי  גנים, 

את  הילדים  את  ללמד  כדאי 

“חנוכת  הביטוי:  משמעות 

בית“. נוכל לשאול אותם:

חנוכת  בטקס  פעם  השתתפתם  האם 
בית? אתם זוכרים מה עשו באותו טקס?

 אילו ברכות הייתם מברכים בטקס חנוכת 
בית?

 כמה זמן אתם גרים בבית שלכם?
נוכל לספר לילדים לפני כמה שנים נחנך גן 

הילדים שלנו ולחפש איתם יחד את המזוזות 

הקבועות בגן.

אפשר לספר להם על ברכת "שהחיינו":

 מתי עוד אנחנו מברכים ברכה זו?

מתחדשים  כשאתם  מרגישים  אתם  איך   
במשחק חדש או בבגד חדש?

פיוט: אלף בית, הבן איש 
חי, בביצוע חן רזאל

פיוט: 
אנא בכוח

תמונות של אתר 
המשכן בשילה

פרשת פקודי פקודי


