חומש ויקרא
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שמחות
זֹאת ּתֹורַת הַּיֹלֶדֶת
לגננות
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פרשת “תזריע” עוסקת
בעיקר בצרעת הגוף .אנו
נעסוק השבוע בפסוקים
הראשונים של הפרשה,
שאישה
המספרים
היולדת בן או בת צריכה
להגיע לבית המקדש
לאחר הלידה.
בשעה טובה נולד תינוק!
איזו שמחה במשפחה!
מי לא אוהב שמחות?! –
כולנו אוהבים שמחות,
ובעיקר הילדים בגיל
הרך .בעקבות הפרשה
נוכל להרחיב בנושא
השמחות ב"פרשה על
המפה".

ב ֵן נ ִתּ ַן ל ָנו ּ”
כ ִי יֶל ֶד יֻלּ ַד ל ָנוּּ ,
“ ּ
למי בגן נולד אח או אחות?
איך חגגתם את הולדת האח או האחות הקטנים?

בשיחה השמחה שתתנהל בגן נוכל לדון בשאלות
הללו:
איך חוגגים הולדת בן? האם יש לכך מועד קבוע?
למה? איפה הדבר כתוב? כדאי לספר לילדים
שבפרשה שלנו מובאת המצוה לערוך ברית מילה לתינוק
בהיותו בן שמונה ימים
איך חוגגים הולדת בת? האם יש לכך מועד קבוע?
מה עושים בחגיגה להולדת בן או בת?

כדאי לשמוע את חוויות הילדים מהשמחות שהשתתפו
בהן – על הסעודה ,דברי התורה הנאמרים ,הפיוטים,
הבגדים החגיגיים ,המתנות ועוד...
קֹודר (ברקוד) לפיוט“ :יהי שלום בחילנו” ,שהוא
מצורף ָ
הנפוץ והעתיק בפיוטי ברית המילה .הצעות לפעילות
עם הפיוט אפשר למצוא בחוברת “בואו לגני”.
לפיוט החדש“ :ילדה יולדה” המושר בהולדת הבת נוכל
להאזין באמצעות הקודר השני .כדאי להאזין לפיוט
ולשים לב לחלוקת התפקידים שבין שירת הפייטנית
לבין שירת הקהל ולשאלות ולתשובות בפזמון החוזר.
נוכל להזמין את הילדים להצטרף לצהלולי השמחה
הנשמעים במהלך השירה ,המביעים את התרגשות
הלב ,וללוותם בנגינת פעמונים ,מרקסים ושייקרים.
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מועדים התשנ״ו .1995 ,עיצוב :יצחק גרנות באדיבות
השירות הבולאי דואר ישראל
פרשת תזריע

השיחה על שמחות במשפחה מעוררת
רגשות של שמחה והתרגשות .הילד יוכל
להביא אותם לידי ביטוי בציור המעמד
השבועי לשולחן
השבת.
הורים יקרים!

פרשת תזריע

“זֹאת ַ
ּתֹורת ַהּיֹלֶ ֶדת
פרשת “תזריע”,
לַ ּזָ כָ ר אֹו לַ ּנְ ֵק ָב
שאנו קוראים ה
ה” (ויקרא יב ,ז)
שבת ,עוסקת בע
יקר בצרעת ה
המספרים שאי
שה היולדת בן או בת צריכה גוף .בגן עסקנו ב
בשעה
פסוקים הראש
טובה נולד תי
להגיע
ונים של הפרשה,
לבית המקדש
נוק! איזו שמחה
לאחר הלידה.
במשפחה! מי
לא אוהב שמחו
לכן
ת?! – כולנו אוה
דיברנו על שמ
הילדים העלו חו
חות בזמן בית
בים ,ובעיקר היל
ויות מהשמחות
דים בגיל הרך.
המקדש ובזמננו.
המשפחתיות ש
להם לרגל הולדת
את
כדאי
החוויות הללו.
להראות לילדים
תמונות מחגיגות
הלידה שלהם –
מברית המילה
שלהם.
אח או אחות ול

אחר מכן הביאו

או זבד הבת .ה

פרשה על המפה

לידי ביטוי בציור

דבר יכול להע

אפשר לספר לילדים שבפרשה שלנו מסופר
מה צריכה יולדת לעשות בזמן שבית המקדש
קיים.
צריך לעשות ברית מילה לבן שנולד ,וכן ,שאימו
צריכה לעלות לבית המקדש אחרי הלידה.

“ז ֹאת תּ וֹרַת הַי ֹּלֶדֶת ל ַּז ָכ ָר אוֹ
ל ַנ ְּקֵ ב ָה”...

צים את החוויה

שבת שלום!

לַּזָכ ָר אֹו לַּנ ְ ֵקבָה

(ויקרא יב ,ז)

פיוט“ :יהי
שלום בחילנו”

פיוט:
“ילדה יולדה”

במשפחה
פרשת תזריע
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