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תולדות ·

בראשית · נח · לך לך · וירא · חיי שרה

עלייה
וַּיֹאמֶר ה' אֶל ַאבְרָם ל ֶך ְ ל ְך ָ מֵַא ְרצְך ָ ּומִּמֹול ַ ְדּתְך ָ
לגננות
בפרשת לך לך מתגלה לראשונה הקשר
המיוחד שבין עם ישראל לארץ ישראל.
אברהם התוודע לארץ ישראל – לא
מתוך בחירה שלו – אלא בעקבות ציווי א־
לוהי .קשר איתן זה ,שבין ישראל לארצו,
נשמר לאורך כל שנות הגלות ,הכיסופים
והערגה לארץ המולדת היו תמיד משאת
נפשם של יהודים רבים ברחבי תבל.
באדיבות השירות
הבולאי  -דואר ישראל

אךָּ“
א ְר ֶ
שר ַ
א ֶׁ
ארֶץ ֲ
ה ָ
“אֶל ָ
אפשר לומר לילדים שבפרשת השבוע מסופר שה׳ ביקש לתת לאברהם אבינו מתנה גדולה מאוד
– ארץ ישראל .ה׳ אמר לאברהם ללכת מארצו אל ארץ שייתן לו ,אך לא גילה מי היא אותה ארץ
ואיפה היא נמצאת .אברהם ,שהיה כבר בן שבעים וחמש שנה ,לקח את משפחתו והלך דרך ארוכה,
בלי שידע לאן פניו מועדות.
נוכל להדגיש לילדים שהתורה אינה מספרת מה חשב אברהם לעצמו ומה הרגיש כששלח אותו ה׳
לארץ בלתי נודעת .הגננת יכולה להציע לילדים לדמיין זאת בעצמם:
מה הרגיש אברהם אבינו כשאמר לו ה׳ לעזוב את ארצו ומשפחתו?
מה עושה אברהם כשה׳ אומר לו“ :לך לך“?
איך ידע אברהם כיצד להגיע למקום בלתי נודע?
מה הרגיש אברהם כשהגיע סוף ־סוף אל הארץ המובטחת?

כדי שהילדים יבינו את משמעות ההליכה לעבר הבלתי נודע ,כדאי לעודדם להיזכר ברגשות שחוו
במעבר כלשהו ,כמו :מעבר מגן לגן ,מעבר דירה ,מעבר לעיר אחרת ,ואולי אפילו עלייה לארץ
מארץ אחרת .נוכל לשאול את הילדים מה הרגישו כשגילו שעליהם לעזוב את המקום המוכר,
וכיצד חשו כשהגיעו למקום בלתי מוכר.
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פרשת לך לך

לארץ ישראל
אׁשֶר ַא ְראֶּך ָ (בראשית יב ,א)
ּו ִמּבֵית ָאבִיך ָ אֶל הָָארֶץ ֲ

השיחה על עליית משפחתו של אברהם
והפעילות שבעקבותיה יוכלו לבוא לידי
ביטוי גם באופן אומנותי על גבי המעמד
לשולחן השבת .המעמד המצויר ישמש
תזכורת לפעילות בגן ,ובאמצעותו יוכלו
הילדים לחלוק את חוויות הלמידה עם
בני משפחתם בבית.
שבת שלום!

הורים יקרים!

פרשת לך לך

התורה אינה מפרטת את הדרך הארוכה
והמסוכנת שעבר אברהם כדי להגיע לארץ,
אלא רק את ברכות ה׳ המרמזות על קשיים
אפשריים בדרך .כדי שהילדים יחושו ,ולו
במקצת ,את תלאות הדרך ,מומלץ להשתמש
במפת ארץ ישראל הנמצאת בגן ,באופן הבא:
הכרת הכיוון שצעדו אליו אברהם ושרה.
אומדן המרחק שעברו.
שיחה על אופייה של הדרך.
המחזת הדרך :אחד הילדים יהיה בתפקיד
אברהם והוא יְ כנס את כל הילדים אליו .הם
יצאו בשיירה לעבר הארץ הבלתי נודעת
ויתהלכו ברחבי הגן והחצר (ואולי אף מחוצה
לו) .הילדים “ינדדו“ ממקום למקום עד שיגלו
מי היא הארץ המובטחת (אפשר להחביא את
מפת ישראל באחד המקומות).
משחק מסלול שתחילתו בחרן וסופו בארץ
ישראל.
אפשר להעשיר את ארגז החול במגוון
אביזרים (לגו ,דמויות של אנשים ובעלי חיים)
ולהציע לילדים ליצור בחול את דרכה של
השיירה לארץ ישראל.

פרשה על המפה

“וַ ּי ֶ
ֹאמר ה’ ֶאל
ַא ְב ָרם :לֶ ְך לְ
ָך ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
ֶאל
ּומּמֹולַ ְד ְּתָך ִ
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ּומ ֵּבית ָא ִביָך
היום צעדנו ב
ַא ְר ֶא ָּך” (בר
כשהקב”ה צוותה עם א
אשית יב ,א)
ברהם אבינו ,ה
ציווה אותו
עולה הראשון
לעזוב את
העושה את
ארצו ומש
לארץ ישראל .נ
דרכה במדבר
יסינו לדמיין
פחתו וללכת
בדרך
אל
הא
את תחושותיו
ארץ בלתי
רוכה והמסוכנת
נודעת .הצ
מחרן לארץ
טרפנו לשיירה
כנען .לבסוף
פרשת “לך
בשמחתו.
הגענו עימו
לך” שאנו קו
לארץ ושמחנו
ראים השבת
ה
אינה
מ
ניסיון שאברהם
ספרת על רג
עמד בו על
שותיו של אב
ידי השלמת
רהם .ניסינו
הפערים באמ
בעקבות הל
לחוות את גודל
צעות שיחה ,מ
ה
מידה המשמע
שחק והמחזה.
ותית עיטרו
מעמד המצויר מ
הילדים את ה
שמש תזכורת
מעמד המצויר.
לפעילות בגן,
ובאמצעותו
עם בני
גם ל
יוכלו הילדים
משפחתכם ב
לחלוק את
בכך משפחתכם ישנו
שולחן השבת.
לבטח סיפור
חוויות הלמידה
את ס
עלייה משלה.
יפורו של א
כדאי לשתף
ברהם אבינו יחד
את ילדיכם ב
עם הסיפור
סיפור המרגש
האישי של
הזה ולחבר
י
משפחתכם
שראל כולו.
והסיפור ה
לאומי של עם

הדרך שעברו אברהם
ומשפחתו מחרן לארץ כנען

שיר :לך אתן
את הארץ הזאת

שיר
השיירה

פרשת לך לך
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