חומש בראשית

תולדות ·

בראשית · נח · לך לך · וירא · חיי שרה

השם
ׁשמְך ָ עֹוד
וַּיֹאמֶר לֹו אֱ־לֹהִים ...לֹא י ָּקרֵא ִ
לגננות

אפשר לספר לילדים שבפרשת וישלח ה׳ משנה את שמו של
יעקב אבינו לשם חדש :ישראל .נוכל לשאול את הילדים:
מתי אנחנו מזכירים את השם“ :ישראל“?

באמצעות תשובות הילדים נוכל לעורר שיח העוסק בעם
ישראל ,ארץ ישראל ומדינת ישראל.

כדי להבין את תהליך היווצרותו של עם ,אפשר
להמחיש לילדים את ההסתעפות של משפחת יעקב.
הגננת יכולה להניח על הרצפה דמות שתאפיין את
יעקב אבינו .לאט לאט תוסיף סביבו דמויות המייצגות
את בניו ,נכדיו וצאצאיו ,שורה אחרי שורה .לאחר מכן
היא יכולה להפנות שאלה לילדים:

 70שנות מדינה בקומיקס ובקריקטורות.
עיצוב :קישקה מישל

מיהו עם ישראל? מה הקשר שלו ליעקב אבינו?

האם אתם מכירים עוד אנשים השייכים לעם ישראל?

על הרצפה יניחו הילדים דמויות מעם ישראל לפי הצעותיהם.
באופן זה יהיה לילדים קל יותר להבין את הקשר שבין עם ישראל ליעקב אבינו.
אם יש לגננת תמונות של ילדי הגן ,אפשר להניח אותן בסוף התרשים שהתפתח על הרצפה ,כך
יראו הילדים שהם עצמם קשורים לעם ישראל.
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ש ָראֵל“...
ב ְנ ֵי י ִ ְׂ
הנ ּ ֵה עַם ּ
“ ִ

 70שנה לעצמאות ישראל
עיצוב :טל הובר
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בסופה של פרשת
וישלח שינה ה׳ את שמו
של יעקב אבינו והעניק
לו שם חדש :ישראל.
בפרשת שמות ,כונו
בני יעקב :בני ישראל,
וכעבור זמן ,נקרא העם
כולו :עם ישראל .גם
שמה של ארץ כנען
השתנה לארץ ישראל,
וברבות הימים בחרו
היהודים
למדינת
המתחדשת את השם:
מדינת ישראל.

משמעות השם ישראל

· ויצא · וישלח · וישב · מקץ · ויגש · ויחי

פרשת וישלח

ישראל
ׂש ָראֵל (בראשית לה ,י)
יַעֲקֹב ...וַּי ִ ְקרָא אֶת ׁשְמֹו י ְ
ארֶץ
הב ִיאַנ ִי אֶל ֶ
“ ֱ
ראֵל( “...יחזקאל מ ,ב)
ש ָ
י ִ ְׂ

שיר :עם
ישראל חי

פרשה על המפה

הורים יקרים!

פרשת וישלח

שיר :ארץ
ישראל שלי

שבת שלום!

אפשר לספר לילדים שכשיצאו ישראל
ממצרים והגיעו לכאן ,נקראה אז הארץ“ :ארץ
כנען“ .רק אחרי שבני ישראל התגוררו בה,
שונה שמה לארץ ישראל .אפשר לשוחח על
כך עם הילדים.

“וַ ּי ֶ
ֹאמר לֹו ֱא ִ
־ֹלה
יםֹ ...לא יִ ָּק ֵר
בסופה של
א ִׁש ְמָך עֹוד
יַ ֲעקֹב ...וַ ּיִ ְק ָ
פרשת “וישלח”
רא ֶאת ְׁשמֹו יִ
שינה ה’ את
בני ישראל ,ו
ְׂש ָר ֵאל” (בר
שמו של יעקב ו
כעבור זמן נקרא
אשית לה ,י)
העניק לו שם
העם כולו :עם י
שראל .גם שמה של חדש :ישראל .ב
ארץ
פרשת שמות,
בחרו למדינת הי
ילדי הגן העלו
הודים המת
כנען השתנה
כונו בני יעקב:
נושאים הק
חדשת את השם:
לארץ ישראל ,ו
שורים
לשם
י
ברבות הימים
במפה
מדינת ישראל.
ובהקלטה של דוד בן שראל .אפשר לה
משיך בבית את
גוריון,
בעקבות ה
ראש
המ
השיחה ולה
למידה המשמ
משלה הראשון,
מחיש את ה
השבת כך שישמש ת עותית ציירו ה
המכריז על
ערכים הללו
ילדים את עם י
זכורת לפ
מדינת ישראל.
שראל .אתם מו
עילות בגן; דרכו
זמנים להציב
יוכלו ילדיכם
את המעמד ה
לחלוק את
כששינה ה’
חוויות הלימוד בגן עם מעוטר על שולחן
בבית.
את שמו של
כל
יעקב לישראל,
בני המשפחה
הוא הבטיח לו
שנזכה
שלוש הבטחות:
לראות בהתג
פריה ורביה,
שמות שלוש
ההבטחות האלה במהרה ארץ ישראל ומ
בימינו!

למה הארץ שלנו נקראת :ארץ ישראל?

לכות .יהי רצון

נוכל להניח את מפת ארץ ישראל על הרצפה
במפגש ולשאול את הילדים:

בעקבות הלמידה יוכלו הילדים לעטר
את המעמד לשולחן השבת .הם מוזמנים
לצייר את עם ישראל ואת עצמם בתור
חלק מעם ישראל .המעמד המצויר
ישמש תזכורת לפעילות בגן ,ובאמצעותו
יוכלו הילדים לחלוק את חוויות הלמידה
עם בני משפחתם בבית.

פרשת וישלח

איך קוראים למדינה שלנו?
למה היא נקראת“ :מדינת ישראל“?

אפשר לספר לילדים שכשהוקמה המדינה התלבטו
ראשיה איך לקרוא לה ,והועלו אז כמה הצעות.
איזה שם אתם הייתם מציעים למדינה שלנו?

ראש הממשלה ,דוד בן גוריון ,הכריז על הקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל – היא מדינת ישראל .מומלץ
מאוד להשמיע לילדים את ההקלטה (הקישור בקודר
המצורף).
הכרזת
המדינה
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הישראלי .עיצוב :כרמלי אלי

(דוד בן גוריון)
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“...היא מדינת ישראל!“

