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תולדות ·

המנהיג
ׁשנ ָה ָהי ָה
ׂשרֵה ָ
ׁשבַע עֶ ְ
יֹוסֵף ּבֶן ְ
לגננות

מוטיב המנהיג רועה הצאן הוא מוטיב בולט בתנ“ך .הוא מופיע אצל אבותינו ,וכן אצל משה רבנו
ודוד המלך ,גדולי המנהיגים של עם ישראל .בפרשת וישב ,שנקרא השבת בבית הכנסת ,משמשת
רעיית הצאן רקע פסטורלי למערכת היחסים הסבוכה שבין יוסף לאחיו.
מה מיוחד ברעיית הצאן שדווקא בה בחרו אבות האומה לעסוק? לקראת השבת נחשוב עם הילדים
על הסוגיה הזאת ונגלה כי רעיית צאן הייתה עיסוק שאפיין מנהיגים.

כבקרת רועה עדרו
נוכל לספר לילדים שבחומש בראשית אנו מגלים שאבותינו היו רועי צאן .אפשר לשאול את הילדים
אם הם זוכרים מי היה רועה צאן בתורה ולנסות למצוא יחד את המשותף בין רועי הצאן שהציעו.
ייתכן מאוד שידע הילדים על מלאכת רעיית הצאן איננו מספיק ,לכן כדאי להראות להם סרטון על
כך או לספר להם .לאחר מכן נוכל לשאול:
מהם תפקידיו של רועה הצאן? כיצד הוא שומר ומגן על צאנו?

לפי תשובות הילדים נמנה עימם את תפקידיו של רועה הצאן:
• לדאוג למים ומזון
• להגן עליהם מפני איומים ואויבים.
• לסדר להם מחסה מפגעי הטבע
• לשמור שילכו בדרך הנכונה ולא יתעו בדרך.
• לדאוג לצורכי כל פרט ופרט בעדר – אפילו לכבשים החלשות והזקנות ולטלאים הצעירים.
כדאי לברר עם הילדים:
מדוע בחרו אבותינו להיות רועי צאן?
האם רועה צאן הדואג היטב לצאנו מתאים להיות מנהיג הדואג לאחרים?

כדאי להדגיש את הקשר שנוצר בין הרועה לצאן מרעיתו .רועה יכול להנהיג את הכבשים לכל
מקום ,והן תבואנה אחריו ...אפשר לראות זאת באמצעות הפניית הקודר (ברקוד).
נוכל לדבר עם הילדים גם על מנהיגים ממעגלים קרובים ומוכרים להם:
מי המנהיגים במשפחה שלכם? איך הם דואגים לכם?
מי המנהיגים בגן? איך הם דואגים לכם?
מי המנהיגים במדינת ישראל? איך הם דואגים לנו?
אתם מכירים עוד מנהיגים ומנהיגות?
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פרשת וישב

רועה הצאן
אחָיו ּבַּצ ֹאן (בראשית לז ,ב)
רֹעֶה אֶת ֶ

הקשר בין
רועה לעדרו

שבת שלום!

הורים יקרים!

מועדים לשמחה ה׳ תשמ״ב ( | )1981עיצוב :אריה גלזר
באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל

בעקבות השיחה יוכלו הילדים
לצייר על המעמד מנהיג שיבחרו.
הם יכולים לבחור במנהיג
או מנהיגה מסיפורי התורה,
מהמשפחה ,מהיישוב ומהגן.
המעמד לשולחן השבת ישמש
תזכורת לפעילות בגן ,ודרכו יוכלו
הילדים לחלוק את חוויות הלימוד
בגן עם בני המשפחה בבית.

ֵ
מוטיב
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המ המנהיג
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מהם תפקידיו חרו אבות
מלך ,גדולי
צאן ל
לאחיו.
האומה
שם רקע
לעסוק?
של רועה
פסטורלי
הצאן ובמה הם לקראת
השבת ח
דו
שבנו עם
מים לתפקי
דים של המנהי הילדים על
הסוגיה
גים שלנו.

עשור לביטוח הלאומי עיצוב :אליעזר וייסהוף
באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל

פרשה על המפה

פרשת וישב

פרשת וישב

מפי
הילדים:

בגן בניצן נשאלו הילדים :מיהו מנהיג? – הנה כמה מתשובותיהם:
מישהו שאומר מה לעשות.
אבא ואימא מנהיגים ,הם אומרים לילדים מה לעשות!
מנהיג במשחק.
מנהיג את הכבשים ,אומר להן לאן ללכת.

אילו מנהיגים אתם מכירים?

משה רבנו
הוא הוציא אותנו
ממצרים

דוד המלך

מרים הנביאה

אורית היא מנהיגה
כי היא גננת
ומלמדת אותנו

אסתר המלכה
אמרה לאנשים
מה לעשות
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