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רחל אמנו

2206 לבריאת העולם( היא אחת   –  2170 רחל אמנו )על פי סדר עולם רבה פרק ב, חיה בין השנים 

מארבע האמהות של עם ישראל: שרה, רבקה, רחל ולאה. היא בתו של לבן הארמי ונישאה ליעקב 

אבינו יחד עם לאה, אחותה הבכורה ושתי השפחות, בלהה, שפחתה וזלפה, שפחת אחותה. יחד הן 

בנו את 'בית ישראל'. בעת פטירתה היתה רחל בת 36 שנה בלבד והיא היחידה מבין האבות והאימהות 

חסדים,  לגמילות  סמל  היא  רחל  של  דמותה  אפרתה.  בדרך  אלא  המכפלה  במערת  קבורה  שאיננה 

לתפילה, לוויתור ולנתינה.

סיפור חייה של רחל אימנו מובא בספר בראשית פרקים כח - לה. 

קבר רחל

קבר רחל מצוי בפאתי העיר בית לחם ליד דרך האבות 

המובילה משכם לחברון. מיקומו של הקבר תואם את 

התיאור המובא בספר בראשית:"ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל ַוְיִהי 

- עֹוד ִּכְבַרת - ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש 

ֵּבית  ִהוא  ֶאְפָרָתה  ְּבֶדֶרְך  ַוִּתָּקֵבר  ָרֵחל  ַוָּתָמת  ְּבִלְדָּתּה... 

ַמֶּצֶבת  ִהוא  ְקֻבָרָתּה   - ַעל  ַמֵּצָבה  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּצב  ָלֶחם: 

ְקֻבַרת - ָרֵחל ַעד - ַהּיֹום. )בראשית ל"ה, ט"ז - כ'(.

 

ההיסטורי  בזיכרון  חשוב  דרך  לציון  הפך  רחל  קבר 

התפילה  סמל  היא  אימנו  רחל  ישראל.  עם  של 

עם  על  הקב"ה  של  רחמיו  את  לעורר  וההשתדלות 

שיגאל  תמרורים  בבכי  לפניו  מתפללת  היא  ישראל. 

את בניו מן הגלות ויביאם אל הארץ המובטחת.

רחל  בקבר  להתפלל  אנשים  הגיעו  ומעולם  מאז 

יום   - במרחשוון  יא   - ב  בעיקר  רחמים  ולבקש 

פטירתה.

מבנה הקבר חודש כמה פעמים ובמאה ה - 19, שופץ 

מונטיפיורי  חיים  משה  סר  של  במימונו  ביסודיות 

ברחבי  ליהודים  רבות  שסייע  אנגלי   - יהודי  )נדיב 

העולם( וקהילת יהודי בומביי שבהודו.

ויתור ונתינה 

חז"ל במדרש  של רחל מתארים  את סיפורה האישי 

איכה רבה, תיאור ציורי ומרגש שממנו עוָלה מסירות 

הנפש המיוחדת של רחל ורגישותה לסובבים אותה; 

מה שהעניק לה כוח מיוחד להתפלל ולבקש:

 "באותה שעה )שעת החורבן שבאו האבות לבקש רחמים( 

עת
לד

ב 
שו

ח

תמונת קבר רחל בגלויה ישנה )מתוך אתר ויקישיתוף(

שרידי הכתובת בקבר רחל לזכר משפחת מונטיפיורי ששיקמו את 
סיר  בישראל  הגדול  השר  בנה  אשר  "הבית  הקבר:  מעל  המצבה 
משה מונטיפייורי נ"ר ואשתו הגברת בת המלכים, סניורה יהודית, 

יזכו לראות משיח צדקנו. שנת רא"ת )1841("

יא במרחשון יום פטירת רחל אימנו2
 נושא ערכי: ויתור וגמילות חסדים
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עת
לד

ב 
שו

ח

מענדי ויתר 
לשמואל כהן 

על הכיסא

"מענדי ויתר לשמואל כהן את הכיסא". הילד תיאר את המעשה 
בציור ובמשפט, והגננת כתבה את המילים לצד הציור.

בספר ויקרא בפרשת שמיני מוזכרת החסידה בין שאר העופות הטמאים האסורים באכילה. 

נקרא שמה חסידה?  ולמה   - "חסידה  כותב עליה רש"י:  על אף שהחסידה היא עוף טמא 

שעושה חסידות עם חברותיה במזונות".

הגננת שאלה את הילדים: כיצד אנו יכולים לגמול חסד עם החברים בשעת האוכל?

אליעזר: ניתן אוכל לעניים שאין להם אוכל.

שניאור: נכבד את החברים מהאוכל, אם יש לי חטיף.

הגננת: וגם, כאשר יש על השולחן דבר טעים שאנו אוהבים, לא ניקח הכל לעצמנו אלא נשאיר 

גם לאחרים.

רגע של טבע

סיפור מ'כה עשו חכמינו' / יוכבד סגל בנושא נתינה וגמילות חסדים: בנימין הצדיק, כרך 4 עמוד 9

סיפור חסידי: לכבד מהאבטיח בלב שלם: מופיע בספר ׳הנסיך השישי בממלכת ליובאוויטש׳ / מנחם 

זיגלבוים עמוד 101

קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה: "רבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי 
לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי 
והוקשה עלי הדבר עד מאד כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא 
יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו 
אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא 
שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא 
יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא 
קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין 
בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם?" מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר: 
"בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן!" הדא הוא דכתיב )כמו שכתוב בירמיה ל"א( כה אמר ה' קול ברמה 
נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו, וכתיב )שם( כה אמר ה' מנעי קולך 

מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' וכתיב )שם( ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".

מהנושאים  הם  בגן  החיובי  האקלים  ויצירת  הוויתור 

הבסיסיים שאנו מבקשים להנחיל לילדים כבר בראשית 

הסתגלותם לחיי חברה.

שגרת היום בגן מלווה באינטראקציות רבות בין הילדים. 

בראש ובראשונה עלינו לסגל אווירה נעימה של ויתור 

אפשר  החסדים  וגמילות  הוויתור  נושאי  את  ונתינה. 

ללמד בזיקה לדמותה של רחל אימנו שיום פטירתה חל 

ב - יא במרחשוון.



19

מטרות

הילדים ילמדו על הוותרנות של רחל אמנו ללאה אחותה.. 1

הילדים יגלו שגמילות החסד והוויתור לאחר הם אחד מעמודי העולם ולכן הם כה חשובים.. 2

הילדים יקשרו בין מה שלמדו על הוויתור ועל גמילות החסדים למקרי חסד שהם רואים בגן, בסביבתם . 3

הקרובה, בקהילה ובכלל.

נושאים וימויות

ויתור

חסד, גמילות חסדים

לאה

על שלושה דברים העולם עומד

רחל אמנו

יעיים התפתחותיים בהצעות הפעילות לגןח

י-יי-ייעיים התפתחותייםתחום

פיתוח יכולת תיאור במדרש תמונה.

כשירות לשונית - פיתוח שיחה ותיאור חוויות.

כתיבת מילים על פי שמיעה.

ייצוג של כמויות - עד 4 בעזרת משחק בקובייה.

ייצוג של כמויות - עד 6 בעזרת משחק בקובייה. 

התנסות בחומרים שונים. 

אחיזת כלי ביעילות הדורשת ויסות כוח והתארגנות נכונה עם האצבעות.

גזירה בקו ישר ולימוד טכניקה לגזירה מהירה של מלבנים.

התארגנות במרחב.

עיכוב תגובה - עצירת תנועה כפסל. 

הצעות לפעילות בגן
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הגננת תרחיב בסיפור על רחל אמנו שויתרה ללאה על הסימנים אף על פי שרצתה מאוד להתחתן עם 

יעקב אבינו.

שאלות לעיבוד ולהפנמה:

עם מי רצה יעקב להתחתן? עם רחל או עם לאה?

מה היתה הבעיה? ממה חששו רחל ויעקב?

על מה ויתרה רחל לאחותה?

האם היה לה קל או קשה לוותר לה?

לבוגרים: מדוע ויתרה רחל ללאה? )היא אהבה אותה ולא רצתה שתתבייש(.

האם קל לנו לוותר לאחרים?

האם קרה לכם פעם שוויתרתם לאחרים? איך הרגשתם?

האם קרה לכם פעם שעזרתם למישהו שהיה זקוק לעזרה?

הגננת תציג לפני הילדים פלקט ובו תמונה של העולם עומד על שלוש 

רגליים. הילדים יתארו מה הם רואים בתמונה.

)הילדים  דברים  שלושה  על  עומד  שהעולם  אמרו  חז"ל  תסביר:  הגננת 

יוכלו לשער(:

"על שלשה דברים העולם עומד: על התורה - חשוב מאוד ללמוד תורה; 

על העבודה – העבודה היא התפילה. חשוב מאוד להתפלל כי ה' מחכה 

לתפילות שלנו; ועל... " הגננת תשאל: "מהי הרגל השלישית?" 

והיא תסביר: "הרגל השלישית היא מצווה שקשורה לשני אנשים לפחות. 

לשכנה  עוזר  יוסי  מהי:  תחשבו  ואתם  הזו  למצווה  דוגמאות  לכם  אתן 

שלו להעלות את השקיות שהביאה מהמכולת; רבקה ויתרה לאחיה על 

המכונית; רחלי הביאה כיסא לרותי שלא היה לה מקום לשבת במפגש".

גמילות  הללו:  המעשים  כל  של  הכולל  לשם  הילדים  את  תוביל  הגננת 

חסדים.

סיפור - רחל ולאה

שיחה - על גמילות חסיים

י-יי-י

י-י

הילדים מקבלים 'מצלמה דמיונית' )או מצלמה ישנה( ומסתובבים ברחבי הגן. אפשר לבחור בכל יום 

שני ילדים בעלי 'מצלמה'. הילדים מתעדים מעשים טובים של ויתור וגמילות חסד הנעשים בגן. אם 

זיהו מעשה כזה הם ניגשים למרכז נרות להאיר:

מספרים לגננת על המעשה ומעבדים אותו יחד;. 1

מציירים את המעשה הטוב או יוצרים תמונה שלו;. 2

נותנים כותרת למעשה;. 3

מתארים )גן חובה( – בכתיבה משמיעה. 4

משחק - "ַצָּלמים" של מעשי חסי וויתור
י-י י-י

”
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תהיה  שבה  קטנה  הצגה  יציגו  והם  כלשהו  אביזר  להם  תיתן  פעם,  בכל  ילדים  מספר  תזמין  הגננת 

סיטואציה של אפשרות לויתור או לעזרה לאחרים.

לאחר הצגת הסיטואציה הילדים יסבירו האם הדמויות נהגו בדרך של גמילות חסד וויתור.

שני ילדים משחקים בכדור, בא ילד שלישי ומבקש להצטרף. כיצד תגיבו?. 1

שני ילדים משחקים במכוניות. ילד שלישי מגיע בוכה כיוון שהוא איבד את הכובע שלו. מה תעשו? . 2

שני ילדים יתחפשו להורה וילד שהולכים לבית הכנסת. אחד יחבוש כובע של אבא והשני - מטפחת . 3

של אמא. ילד שלישי יהיה אדם עני המבקש צדקה לעניין חשוב. כיצד תנהגו? 

נייר סופג, פתקים קטנים, צבעי גואש, אביזרים לקישוט -  נייר טואלט או  כדור קלקר, גליל  חומרים: 

אפשרי

רעיון: כל ילד יכין את כדור העולם מקלקר, והגננת תחבר לכדור מקל או גליל נייר שעליהם כתוב: 'עמוד 

החסד'. הילדים יקשטו בגואש את ה"עולם" ואת העמוד. הגננת תדביק פתק לכל ילד ותכתוב בו להוריו 

מעשה חסד שעשה בנם בגן.

חומרים: מספריים, דפים וציור קבר רחל.

את הציור ניתן לקשט ולמלא בדרכים שונות: עיסת ניר, צביעה, הדבקה וכדומה. 

הנחת  ארוכות,  רצועות  גזירת  וביעילות:  במהירות  נייר  מלבני  לגזירת  טכניקה  ילמדו  הילדים  הצעה: 

מספר רצועות זו על גבי זו )מספר הרצועות תלוי בעובי הדף( וגזירתן למלבנים קצרים. את הלבנים יש 

להדביק על ציור קבר רחל – סמל לוויתור ולגמילות חסד בעם ישראל.

פעילות בקבוצות

רעיון ליצירה י - עמוי החסי

רעיון ליצירה י - קבר רחל

י-י

י-י

י-י

י-י

י-י

י-י

קטן  ילד  ותמונת  סלים,  עם  אשה  תמונת 

להגיע  מצליח  אינו  אך  מים  ברז  ליד  עומד 

הילדים   - גבוה  הוא  כי  ממנו  ולשתות  אליו 

יתארו את רגשותיה של הדמות ויחשבו מה 

היו עושים לו היו ליד הדמות מהתמונה. 

מירש תמונה
י-יי-י
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מילוי קבר רחל בלבנים:

אביזרים: 

2 תמונות של קבר רחל )בחלק הנספחים. אפשר לצלם עוד ולהגדיל את מספר המשחקים(.. 1

קוביית משחק שעל פאותיה מסומנות כמויות )גיל 4-3: הכמויות 4-1, גיל 6-5: הכמויות 6-1(. 2

מלבנים מבריסטול חום בגודל המתאים לאבנים של קבר רחל.. 3

מטרת המשחק: 

למלא את כל הלבנים בציור קבר רחל. 

את הלבנים הגזורות מניחים לפני המספר שיצא בקובייה.

המנצח - מי שסיים ראשון למלא את כל הלבנים על לוח קבר רחל שברשותו.

קיר "צילומים" של מעשים טובים - הילדים יידרשו לחשוב על כותרת למעשה הטוב שהם מציירים.

גילאי 5–6 ינסו לכתוב משמיעה 2–3 מילים המבטאות את המעשה הטוב ש"צילמו". 

ארגון סביבה חינוכית - מרכז חשבוני

מרכז אורייני ומוכנות לקריאה ולכתיבה

י-י

י-י

י-י

י-י

אביזרים ועזרי לימוי

אביזרים:

קובייה לסימון הכמויות בהתאם לשכבת הגיל. 

נספחים:

ציור קבר רחל . 1

מצלמה דמיונית . 2

אביזרים מופקים:

פלקט עם העולם עומד על שלש רגליים + כיתוב: "על שלושה דברים העולם עומד"

תמונת אישה סוחבת סלים . 3

תמונת ילד קטן עומד ליד ברז המים אך אינו מצליח לשתות ממנו כי הברז גבוה מדי.. 4

"קול ברמה נשמע.."

שירים שונים בנושא אהבת ישראל

שיר / ניגון
י-יי-י

אביזרים: מספר משחקים אהובים על כל ילדי הגן.

רעיון: בחרי משחק "נחשק" מאוד ממשחקי הגן או החצר. הילדים ישבו במעגל וברקע תושמע מוזיקה. 

x על  בכל פעם שהמוזיקה נעצרת הילד שמשחק במשחק עומד דום כמו פסל ואומר: "אני מוותר ל - 

המשחק". )בהדרגה אפשר להוסיף חפצים נוספים כך שהמשחק ייעשה מורכב יותר(. לאחר שאמר למי 

הוא מוותר יוכל הילד שעצר ממשחקו לנוע לכיוון הילד שוויתר לו על המשחק. 

משחק - אני מוותר
י-יי-י
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נספחים י
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ינספחים
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נספחים י


