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ברכת

ׁש ְמרֶךָ; יָאֵר ה' ּפָנ ָיו ֵאל ֶיך ָ ו ִיחֻּנ ֶּךָ; ִיּׂשָא ה' ּפָנ ָיו ֵאל ֶיךָוְיָׂשֵם ל ְך ָ ׁשָלֹום .ו
יְבָ ֶרכ ְך ָ ה' וְִי ְ
לגננות

בפרשת “נשא” בחרנו לעסוק בברכת שפע
מיוחדת במינה – ברכת כוהנים .ברכה זו
מוכרת מתפילת השבת ,כשהילדים נכנסים
מתחת לטליתו של אבא ,וכן מהזדמנויות
נוספות ,כמו ברכה אישית בערב שבת
בצירוף ליטוף אוהב.

מיהו כוהן?

תוכנה של ברכת כוהנים
ברכת כוהנים נקראת גם“ :ברכה משולשת”
בהיותה מורכבת משלוש ברכות .כדאי
לומר או לשיר את הברכה בצוותא
באילו ברכות בירך אותנו ה’ ,ובאילו
ברכות נוספות היינו רוצים להתברך?
מפני מה הייתם אתם רוצים שה’
ישמור אתכם?

בפרשת השבוע ,הקדוש ברוך הוא אומר למשה
לדבר אל אהרון ובניו ולהורות להם לברך את עם
ישראל בברכת כוהנים .ילדים רבים ודאי מכירים
את הברכה הזאת מתפילת השבת ומאירועים
אחרים.
האם יש כוהנים בגן או במשפחה? האם
אתם מכירים כוהנים אחרים?
האם בירך אתכם כוהן?

אבני החושן – גליונית מזכרת ,עיצוב :טוביה קורץ ודויד
בן הדור .באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל

נשיאת כפיים
ברכת כוהנים מכונה גם“ :נשיאת כפיים”
מפני שהכוהנים מרימים את ידיהם עד
לגובה הכתפיים ומושיטים קדימה את
כפות ידיהם בברכם את עם ישראל
בשם ה’ .הכוהנים מצמידים את הזרת
לקמיצה ואת האמה לאצבע.
נסו אתם לפרוש כך את אצבעות ידיכם!
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כוהנים
ׂש ָראֵל ו ַ ֲאנ ִי ֲאבָ ֲרכ ֵם (במדבר ו ,כג-כז)
ׁשמִי עַל ּבְנ ֵי ִי ְ
וְׂשָמּו אֶת ְ

ברכת כהנים שיר”:יברכך ה’
וישמרך”
בכותל

ברכת כוהנים

ברכת כוהנים בכותל

להעמקת חוויית הלמידה מומלץ:
• להמחיז את ברכת הכוהנים כפי שהיא
מתבצעת בבית הכנסת.
• להזמין אב כוהן או סב כוהן של אחד
הילדים לברך את הילדים בגן בברכת
כוהנים בעודו מעוטף בטלית.
• להסביר לילדים שזכות גדולה היא
להיות נוכח בברכת כוהנים ,ושכדאי להם
להיכנס לאבא בבית הכנסת ,להתכסות
בטליתו ולשמוע עימו את הברכה.
• לשאול את הילדים אם הוריהם
מברכים אותם בברכת כוהנים בערב
שבת ,ואם כן ,איך הם עושים זאת.
• אם יש בגן תמונות של רב כוהן – כמו
הרב קוק – כדאי לציין זאת.

בכל שנה ,בחול המועד סוכות ובחול המועד
פסח ,מתקיים בכותל המערבי מעמד מיוחד
של ברכת כוהנים .מאות כוהנים מתכנסים
יחד ומברכים את המתפללים הרבים
הבאים מרחבי הארץ.
אפשר לראות בקודר (ברקוד) המצורף
את ברכת הכוהנים בכותל המערבי .מומלץ
מאוד גם להגיע לשם ,להתרגש ולהתברך
מפי הכוהנים יחד עם שאר המתפללים.

פרשה על המפה

שבת שלום!

ַ“ּד ֵּב
ר ֶאל ַא ֲהרֹן וְ ֶא
ל ָּבנָ יו ,לֵ אמֹר:
ֵאלֶ יָך וִ ֻ
ּכֹה ְת ָב ֲרכּו ֶאת
יחּנֶ ּךָ .יִ ָּׂשא ה’ ָ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,
ּפנָ יו ֵאלֶ יָך וְ יָ ֵׂש
אמֹור לָ ֶהם :יְ ָב ֶ
ם לְ ָך ָׁשלֹום .וְ
רכְ ָך ה’ וְ יִ ְׁש ְמ ֶר
ָׂשמּו ֶאת ְׁש ִמי
ָך .יָ ֵאר ה’ ָּפנָ יו
ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵ
בפ
כ
רשת
בכז)
אל ,וַ ֲאנִ י ֲא ָב ֲרכֵ
“נ
שא” בחרנו ל
ם” (במדבר ו,
עסוק בברכת
השבת ,כשהי
שפע מיוחדת ב
לדים נכנסים מ
מינה – ברכת כו
תחת לטליתו
של אבא ,וכן מהזדמנויות הנים .ברכה זו מו
כרת מתפילת
נוס
שבת בצ
בעקבות
פות ,כמו ברכה
ירוף ליטוף אוהב.
פרשת השבוע
אישית בערב
שוחחנו בגן על
ברכת כוהנים.
מכ
נוכל גם בבית לה
ירים ובברכת כו
יזכר עם ילדינו
במעמד הש
הנים שהילדים
בועי,
צייר
בכוהנים שהם
כל
היו נוכחים בה.
ילד מעט מח
וויות הלמידה
ומתוך כך
בגן .אתם מוז
לגלות אילו ח
מנים להתעניין ב
יהי רצון ש
וויות לימודיות
ציור של ילדכם
נזכה לברכת ד’
חווה בגן היום.
דרך ברכת הכו
אף
הנים ,וכמובא במ
על פי שאמרתי
דרש (תנחומא
לכהנים שיהו
נשא ,ח)“ :אמר
מברכין – אני
עומד עמהם ו
מברך אתכם!”.
להם הקב”ה:

המעמד יוצב על שולחן השבת וישמש חוט
מקשר בין הלימוד בגן ללימוד בשולחן
השבת.
הורים יקרים!

פרשת במדבר

ברכת הכוהנים ,עיצוב :גד שבו אהרון אלמליח
באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל

במעמד השבועי יוכלו הילדים לצייר
להנאתם בהתאם לנושאים שהועלו בשיחה
בגן ,כגון :ציור הברכות שהילד היה רוצה
להתברך בהן; כתיבת נוסח ברכת הכוהנים
או שמות כוהנים שהילד מכיר; ציור של
הכוהנים מברכים את ישראל...

פרשת נשא
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