חומש דברים

דברים · ואתחנן · עקב

ראה · שופטים ·
· ראה

תרומות
ש ׂרֹתֵיכ ֶם
ש ָּמהַ ...מעְ ְ
...ו ַ ֲהבֵאתֶם ׁ ָ
לגננות
השבת אנו קוראים בבית הכנסת את פרשת ראה .הפרשה נקראת בדרך כלל בשבת שלפני ראש חודש
אלול .מתוך המצוות הרבות המפורטות בפרשה ,בחרנו הפעם להתמקד במצות תרומות ומעשרות,
בשימת דגש על מצות מעשר עני.

מעשר
איזו מילה מסתתרת במילה“ :מעשר”?

אפשר לכתוב על בריסטול גדול כמה
פעמים את ספרות  1עד  10ולבקש
מהילדים למצוא ולסמן את המספר
עשר.
נוכל להביא סלסילה גדולה ,להכניס
לתוכה פירות או תמונות של פירות
ולמנותם בזה אחר זה ,וכל פרי עשירי
יונח בצד ל”מעשר”...
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מצוות התלויות בארץ
אפשר להסביר לילדים את המושג
“מצוות התלויות בארץ” ולספר שישנן
מצוות שאנו זוכים לקיים אך ורק בארץ
ישראל.
אילו מצוות אפשר לקיים רק בארץ
ישראל?

נסביר שתרומות ומעשרות הן מצוות
הקשורות לארץ ישראל.
נוכל להכין מראש חפצים שיבטאו
מצוות ,למשל :ציצית ,ברכון ,ספר תורה,
פמוטים (שבת) ,קופת צדקה ,פירות או
תמונות של פירות (להפרשת מעשרות
וביכורים) .החפצים יוסתרו בתוך ארגז
מקושט .כל פעם יבוא ילד אחר וישלוף
חפץ ,וחבריו יצטרכו לנחש איזו מצוה
מבטא החפץ ולשער אם היא תלויה
בארץ.
היום ,בגלל שרוב עם ישראל עדיין
איננו בארץ ישראל ,אין באפשרותנו
לקיים את מצוות תרומות ומעשרות
כהלכתן ,למעט מעשר עני .ובכל זאת,
אנו מפרישים תרומות ומעשרות מדברי
חכמים ,כדי שלא תשכח המצוה.

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

פרשת ראה

ומעשרות
וְאֵת ְּתרּומַת י ֶ ְדכ ֶם(...דברים יב,ו)

שיר :מרבה צדקה
אריאלה סביר

מעשר עני
מצוה להפריש עוד עשירית מיבול התבואה השנתי .בשנה
לצד המעשר הראשון הניתן ללוי ,החקלאי ֻ
הראשונה ,השנייה ,הרביעית והחמישית לשמיטה ,החקלאי עצמו אוכל עם בני משפחתו את המעשר
הזה בירושלים בטהרה .בשנה השלישית והשישית עליו למסור את המעשר הזה לעניים ,ולכן הוא נקרא:
“מעשר עני”.
כיצד אנו תורמים ומסייעים היום למי שזקוק לעזרה?

קרוב לוודאי שהילדים יזכירו בדבריהם את קופות הצדקה.
נחשוב יחד כיצד עוד נוכל לסייע לחבר שזקוק לעזרה בגן ,לדוגמה :חבר ששכח את ארוחת הבוקר,
חבר שמתקשה לגזור או חבר המתקשה לטפס על מתקן בחצר.

פרשה על המפה
בעקבות השיחה על תרומות
ומעשרות יוכלו הילדים לקשט את
המעמד המצויר .המעמד לשולחן
השבת יזכיר לילדים את הלימוד
והפעילות בגן ויסייע להם לחזור
ולספר בבית על מצות תרומות
ומעשרות.
שבת שלום!

“...וַ ֲה ֵב ֶ
אתם ָש ָ ּ
ׁמ ַ
ה...מ ְע ְ ׂ
שר ֵֹת
יכֶ ם וְ ֵאת ְת ַ
ּרּומת יֶ ְדכֶ ם”...
(דברים יב ,ו)
השבת
אנו קוראים
בפרשה ,בחרנו ה בבית הכנסת את
פרשת ראה.
פעם
להתמקד במצות תרומות ו מתוך המצוות ה
למדנו מה
מעש
רבות המפורטות
הן תרומה ות
שרוב עם ישראל ב רומת מעשר ועמדנו על ההב רות ,בשימת דגש
על מעשר עני.
דלים
ארץ יש
ב
שבין הפרשת
ראל להפרשתם
קשר לחוויות
המעשרות בזמן
בימינו .את המ
הלמידה בגן.
עמד השבועי
אתם מוזמנים
קישטו הילדים
להתעניין מה
בחרו ילדיכם ל
בפעילות בגן.
צייר ומה עשו

הורים יקרים!

פרשת ראה
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