חומש דברים

דברים · ואתחנן · עקב

· ראה · שופטים ·

פרידות
שעַ ו ַי ּ ֹאמֶר ֵאל ָיו לְעֵינ ֵי
שה ל ִיהֹו ׁ ֻ
וַּי ְקרָא מ ֹ ׁ ֶ
לגננות
פרשת וילך היא הפרשה הקצרה ביותר מכל פרשות השבוע ,יש בה שלושים פסוקים בלבד .בפרשה ,משה
רבנו נפרד מעם ישראל ומספר להם שלא יחצה איתם את הירדן ולא ייכנס איתם לארץ ישראל .הוא מוסר
ליהושע את הנהגת העם ומברך אותו בברכת “חזק ואמץ”.

חזק ואמץ!
אפשר לשוחח עם הילדים על משמעות הביטוי “חזק
ואמץ” ולעמוד על ההבדל שבין אומץ לחוזק.
את מי לדעתכם מברכים בברכת “חזק ואמץ”?
מדוע לפעמים צריך לחזק את מי שנפרד מאיתנו?

שלום ולהתראות
באילו דרכים אנחנו נוהגים להיפרד?

מצוה ללוות את האורחים כברת דרך ,וחכמים (סוטה
מו ,ב) אומרים שאין שיעור לשכר הליווי.
אפשר לברך בשלום או להתראות ,לאחל נסיעה טובה,
לבקש“ :שמור על עצמך” ,אפשר לשלוח נשיקות באוויר,
להתחבק ,לתת צידה לדרך או לקנות מתנה ,אפשר
להצטלם ולשמור את הצילום למזכרת.
נוכל להכין עם הילדים ,על גבי כרטיסיות קטנות,
סמלילים המייצגים מגוון דרכי פרידה ,לדוגמה :ציור
מכונית ייצג את הברכה“ :נסיעה טובה” ,נפנוף ידיים –
“שלום ולהתראות” ,ציור של אנשים יוצאים מהבית ייצג
ליווי אורחים .לאחר שהילדים יכינו את כרטיסי הפרידה,
ננסה ביחד למצוא את הברכה המתאימה לסמלילים
שיצרו.
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פרשת וילך

ומעברים
ש ׂ ָראֵל חֲז ַק ו ֶ ֱאמָץ (דברים לא ,ז)
כ ָל י ְ

שיר :חזק ואמץ
לחן :משפחת מאמו
נגינה :אביחיל הריסון

התרגשות וחשש

פרשה על המפה

פרידה ומעבר מלווים בהתרגשות
ושמחה ולעיתים גם בפחד מהלא נודע.
כדאי לשוחח על הדברים החיוביים
שמביא איתו המעבר למקום חדש .ניזכר
בפרידות ומעברים שחוו הילדים ,נשאל
מה עזר להם להתגבר ולהתחזק ,כמו
תמונות ,מזכרות ועוד ועוד...

בעקבות השיחה והעיסוק בביטוי “חזק ואמץ”
יעטרו הילדים את המעמד השבועי .המעמד
לשולחן השבת יזכיר לילדים את הלימוד
והפעילות ויסייע להם לספר על המעברים
והפרידות שחוו.

שבת שלום!

וַ יִ ְּק ָר
א מ ֶֹשׁה לִ י ֻ
הֹוש ַׁע וַ יֹ ֶ
ּאמר ֵאלָ יו לְ
ֵעינֵ י כָ ל יִ ְש ָׂר ֵ
השבת אנו קו
אל ֲחזַ ק וֶ ֱא ָמץ”
ראים בבית הכ
(דברים לא ,ז)
נסת את פרשת
השבוע ,יש בה
וילך ,הפרשה הק
שלושים פסוקים
צרה מכל פרשות
בלבד .פרשת
ה
וילך נקראת ב
שנה ליום הכיפו
שבת שבין ראש
רים ,המכונה:
בפרשה,
“שבת שובה”.
משה רבנו מ
תחיל
ומעודד
את תהליך הפ
את בני ישראל
רידה מעם יש
ומברך את יה
ראל .הוא מחזק
הי
ושע יורשו בב
לדים ציירו על
רכת“ :חזק ואמץ”.
המעמד הש
המעמד יכ
בועי מחוויות
ולים הילדים לה
הפעילות והל
יזכר בפעילות בגן ולחלוק את ימוד בגן .בעזרת
ח
בני
וויות הלמידה עם
המשפחה בבית.

הורים יקרים!

פרשת וילך

מה מברכים?
פרשת וילך

אפשר שאחד הילדים או הגננת יהיה בתפקיד היוצא לדרך ,ושאר הילדים
יצטרכו להיפרד ממנו .אפשר שהגננת תחשוב מראש על כמה סיבות לצאת לדרך ,ומי שמייצג את הנפרד
יציג את סיבת יציאתו ,והילדים יצטרכו להתאים היפרדות המתאימה.
למשל :אם הנפרד יוצא למילואים – יברכוהו שה’ ישמור עליו ויחזור הביתה בשלום; אם יוצא לטיול –
יברכוהו שייהנה בטיול; אם יוצא לעבודה – יברכוהו בהצלחה ושהיום יעבור לו מהר; אם יוצא לאירוע
משמח – יום הולדת ,בר־מצוה ,חתונה – ...יברכוהו במזל־טוב ,וכן הלאה.
הנפרד יצא מהגן ,הילדים ילווהו ,יברכוהו וייפרדו ממנו לשלום .הוא יצא ויחזור מהצד השני של הגן...
והמשחק ימשיך עם נפרד אחר.

תמונת מחזור.
פרידה מגן הילדים
בסוף שנת הלימודים
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