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מניית עם
ׂשְאּו אֶת רֹאׁש ּכ ָל עֲדַת
לגננות

בפרשת פינחס ,משה מונה את ישראל בצו ה’ לפני
הכניסה ארצה ,ומתגלה שמספרם הוא למעלה משש
מאות אלף גברים.
הפרשה מזמנת שיחה על הבטחת ה’ לעם ישראל והתנסות
באופן המנייה ותפקידה .הקניית השפה המתמטית
בצורה חווייתית מגבירה בילד את הרצון להשתמש בה
בצורה טבעית .כדי לאפשר לילדי הגן להתמודד וללמוד
באופן עצמאי ,חשוב לבחור מהמשימות המוצעות כאן
את המשימות שתתאמנה להם מבחינה התפתחותית.

מנייה
כמה אנשים מנו בני ישראל לפני שנכנסו לארץ ישראל?

כדאי לתת לילדים לנסות לשער בעצמם ורק אחר כך לומר להם את המספר המדויק 601,730 :אנשים.
אפשר להשאיר פסק זמן להתפעלות הילדים .כדי להגביר את ההתפעלות מההתרבות של עם ישראל
מיום היווסדו ,כדאי להזכיר להם את שכבר למדו בסיפורי התורה:
כמה בנים נולדו ליעקב אבינו? – אפשר למנות את שמותם באצבעות הידיים.
כמה אנשים מנתה משפחת יעקב כשירדה מצרימה? – .70
כמה אנשים מנו כל ישראל לפני הכניסה לארץ
ישראל? – בפרשתנו.

אפשר להמחיש לילדים את מספר בני יעקב על
סרט מידה ואחר כך גם את משפחת יעקב .באופן
זה ,כשנגיע למספר בפרשתנו יגלו הילדים שהוא
גדול כל כך עד שהסרט אינו מספיק בשבילו!
אפשר לעשות “מפקד” של ילדי הגן :הילדים
יעמדו בשורה ,הילד הראשון יאמר :אחת ,הבא
אחריו :שתיים ,וכן הלאה עד סוף השורה.
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פרשת פינחס

ישראל
ׂש ָראֵל (במדבר כו ,ב)
ּבְנ ֵי י ְ

כשל
מדנו היום על
פרשת פינחס,
ישראל דרך המפקד חשו הילדים בא
הבתו של הקדוש
שנצטוו ל
התנסנו
ברוך הוא לעם
ערוך משה רבנו
היום במנייה ושו
ואלעזר הכוהן.
חחנו על התג
שמות ההבטחה
של הקב”ה לאב
ישראל.
יהי רצון
שישראל יפרו ו
ירבו עד שלא
“וְ ַה ְר ָּבה ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲעָך ּכְ יהיה עוד אפשר
למנותם ,כהב
כֹוכְ ֵב
י ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ כַ חֹול ֲא ֶׁשר ַעל ְ טחת ה’ לאברהם:
ׂש ַפת ַהּיָ ם”!
ותינו בריבוי עם

הורים יקרים!

אפשר לספר לילדים שבדרך כלל אין למנות את עם
ישראל באופן ישיר ,אלא באמצעות חפצים .בעבר ,כל
אחד מישראל היה נותן מחצית השקל ,והמונים היו
סופרים את הכסף שנאסף ומחשבים על פיו את מספר
העם .אפשר לעשות זאת באמצעות חציי שקל שיביאו
הילדים מביתם לצדקה או באמצעות חפץ אחר כמו
תיק האוכל של הילד או הנעל שלו .כך הם יישמו את
עיקרון ההתאמה החד־חד ערכית.

על המעמד השבועי יוכלו
הילדים לצייר כרצונם בקשר
למפקד ומנייה ובקשר להבטחת
ה’ ואהבתו לעמו .הציור של
הילדים יטביע את חותמו
בזיכרונם ,והם יוכלו לשתף את
בני המשפחה בלימוד המתוק
של פרשת השבוע.
שבת שלום!

מנייה באמצעות חפצים

פרשה על המפה

פרשת פנחס

הבטחת ה’ לאבות
אם נספור את כל היהודים שיש היום בעולם – האם
המספר יהיה גדול מהמפקד שבמדבר?

כדאי להיזכר עם הילדים בהבטחה ה’ לאברהם“ :וְ ַה ְר ָּבה
ַא ְר ֶּבה ֶאת זַ ְר ֲעָך ּכְ כֹוכְ ֵבי ַה ָּש ַׁמיִ ם וְ כַ חֹול ֲא ֶשׁר ַעל ְש ַׂפת
ַהּיָ ם” (בראשית כב ,יז) וכך להיווכח בקיום ההבטחה.
בחומש במדבר מבקש ה’ ממשה למנות את עם ישראל
פעמיים – למה ה’ רוצה לדעת שוב ושוב את מספר בני
ישראל?

פרשת פנחס

אומנות הציור
באדיבות השירות
הבולאי – דואר
ישראל

ישנן כמה תשובות לשאלה זו .כדאי לשמוע את
תשובות הילדים ולהתמקד בתשובה שה’ אוהב אותנו
ועל כן מונה אותנו שוב ושוב .אפשר להמשיל זאת לילד
המקבל כמה סוכריות .הילד,
ששמח מאוד בסוכריות ,נהנה
למנותן שוב ושוב .בדומה
לכך ,הקב”ה מבטא את אהבתו
לישראל במנייתם שוב ושוב.
23

