חומש דברים

דברים · ואתחנן · עקב
דברים

· ראה · שופטים ·

זיכרונות
ֵאּל ֶה ַה ְּדבָ ִרים ֲאׁשֶר ִּדּבֶר מ ֹׁשֶה
לגננות
השבת נקרא בבית הכנסת את פרשת דברים ,הפותחת את חומש דברים כולו ,החומש החמישי
מחמשת חומשי תורה .בפרשה מובאים דבריו של משה לעם ישראל רגע לפני כניסתם לארץ
ישראל .משה מזכיר לעם אירועים חשובים שעברו עליהם בארבעים שנות נדודיהם במדבר .הוא
אף מנחה את העם כיצד לנהוג בארץ ישראל.

אלּ ֶה
“ ֵ
דּבָרִים”
ה ְ
ַ
חומש דברים מכונה גם:
“מ ְׁשנֶ ה תורה”ִ .מ ְׁשנֶ ה
ִ
מלשון שינון וחזרה,
שכן ,חומש דברים הוא
מעין חזרה על החומשים
הקודמים.
אפשר להסביר לילדים
את פשר הכינוי“ :משנה
תורה” .כדאי למנות עם
הילדים את חמשת חומשי
תורה.
על מה ,לדעתכם,
חזר משה בחומש
דברים?
אילו אירועים זכורים
לכם מסיפורי התורה?
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חשיבות הזיכרון
אתָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ּכֹל יְ ֵמי ַחּיֶ יָך” (דברים
”לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכֹר ֶאת יֹום ֵצ ְ
טז ,ג) .הזיכרונות מאפשרים לנו לצבור ניסיון ולמידה,
ההכרחיים כל כך לתפקוד היום־יומי שלנו.
מדוע חשוב לזכור ולהיזכר?
מדוע משה חוזר על מה שכבר כתוב בחומשים
הקודמים?
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פרשת דברים
הורים יקרים!

פרשת דברים

ֵ
“אּלֶ
ה ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁש
ר ִּד ֶּבר מ ֶֹׁשה ֶא
ל ּכָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל”
(דברים א ,א)
השבת נקרא
בבית הכנסת
חומשי
את פרשת דב
תורה .חומש ד
רים .הפרשה
פותחת את ח
ברים מכונה גםִ :
“מ ְׁשנֶ
ומש דברים ,הח
ה תורה”ִ .מ ְׁשנֶ
מישי מחמשת
מעין
ה מלשון שינון
וחזרה ,שכן ,ח
חזרה על החומ
משה נושא
שים הקודמים.
ומש דברים הוא
את דבריו האח
חשובים שעברו ומנחה רונים אל עם יש
ראל לפני כני
סתם לארץ יש
אותם לחיים בארץ
ראל .הוא מזכיר
ישראל .כדאי
להם אירועים
לחזור עם הי
זו
לדים
כרים מחמשת
ולשאול אילו
בגן נזכרנו יחד
חומשי התורה.
מאורעות הם
באירועים שא
ירעו לבני יש
ה
ראל במדבר וכן
שנה .בעקבות
באירועים אי
הלמידה ,ציירו
שיים שעברו
הילדים על המ
עלינו במשך
עמד השבועי
זיכרון שבחרו.

בעקבות הלמידה על
הזיכרון האישי והלאומי,
יוכלו הילדים לעטר את
המעמד ולצייר זיכרון
שיבחרו .המעמד יזכיר להם
את הלימוד והדיון שערכנו
ובאמצעותו יוכלו לחלוק
את חוויות הלימוד עם בני
המשפחה.
שבת שלום!

אפשר לשתף את הילדים בחוויה נעימה שאנו זוכרים
מהילדות שלנו ולבקש מהם לשתף אותנו בזיכרון יפה
שלהם .נוכל להראות לילדים תמונות מאירועים משותפים
בגן ולשאול מה מזכירות להם התמונות.
האם אימא ואבא ואולי גם סבא וסבתא מספרים לכם
מזיכרונותיהם?
מה מסייע לכם להיזכר?

לכל אחד ישנה דרך משלו לזכור ולהיזכר באירועים מן העבר.

איך זוכרים?

פרשה על
המפה
שיר :שירי ילדות
עוזי חיטמן

ׂש ָראֵל (דברים א ,א)
אֶל ּכ ָל י ְ

כי תצא · כי תבוא · ניצבים · וילך · האזינו · וזאת הברכה פרשת דברים

