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גננות יקרות מאוד,
'מספרים בפיוט' היא תוכנית הנותנת מענה למשימה החשובה שאליה התגייסנו  -הנגשת סיפורי התורה
והנביאים ,אגדות חז"ל ופיוטים לילדי הגנים ומשפחותיהם.

ברכה
לגננת

החיבור בין סיפורים ,פיוטים וניגונים נעשה בהרבה לב ודעת.
התוכנית 'מספרים בפיוט' תעשיר את ספריית הגן ותרחיב את פס הקול בגני החמ"ד.

הקדמה

4-5

דגשים ומיומנויות
שעומדים בבסיס
התוכנית:
5

מבנה
'מספרים בפיוט'

מספרים בפיוט/
רבי עקיבא ורחל  -אבנים שחקו מים
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צליל
ראשון

12-13

הילדים הצעירים אוהבים סיפורים .הם רוצים סיפור ,ומחכים לשמוע את הקול המוכר .הם מצפים
להתרחשות ומזדהים עם הדמויות ,ממחיזים אותן ומדברים בקולן ובשפתן.
הסיפור הוא חלק משמעותי מסדר היום ומשגרת החיים בגן הילדים.
הדמויות שלאורן אנו הולכים מלוות את הילדים הצעירים בגדילתם ,וכפי שמסופר במדרש על בנ"י
במדבר ,הבגד גדל עמם ,נשמר ומתאים עצמו לאורך השנים.
הילדים גדלים עם דמויות רבותינו  -הן מלוות אותם ויוצרות חיבור ראשוני בבחינת 'גרסא דינקותא',
ונעשות לנכסי צאן ברזל.
'חוני המעגל' הוא הסיפור הראשון בסדרה .נפגוש בו בחודש חשוון ,נתפלל ,נחוג מעגל ,נעמוד בתוכו
ונשאל גשמים.
בחן ובכישרון רב הצליח צוות ''לב לדעת'  -מכללת הרצוג' לייצר תוכנית המותאמת ללוח השנה
העברי ומלווה את הילדים לאורכו.
המתנה הנפלאה שתוכנית זו מעניקה לנו מאפשרת יצירתיות ,ביטוי אישי של הילדים ,ומגוון אופני
פעילות בגן ואף מחוצה לו ,עם הקהילה.
אתן מוזמנות לספר את הסיפורים האהובים ,להזמין את הילדים להמחזה ,לשירה ,לפעילות בתנועה,
ביצירה ,בנגינה ועוד.
אשרינו שאנו זוכים להחיות את הסיפורים מכונני הזהות הללו ולהפגיש את הילדים עמם.
אבקש להודות לצוות 'לב לדעת' על התוכנית.

צליל
שני
8-9

10-11

חלק א׳

חלק ב׳

בברכה,
שושנה נגר  -ממלאת מקום ראש החמ"ד
אסתר חטב  -מפקחת ארצית גני חמ"ד

רבי עקיבא ורחל
אבנים שחקו מים
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הקדמה

"דע לך שלכל רועה ורועה יש ניגון מיוחד משלו"...

בחודשי השנה גנוז מעגל שלם של סיפורים וניגונים .הם עולים ומפציעים בזמנם ובמקומם המתאים -
בבתי הכנסת ,בשולחן השבת ,במהלך הלימוד ,ולעיתים רק בזיכרון המילים והמנגינות הנטוע בלב.
בתכנית 'מספרים בפיוט' ביקשנו לתת מקום בגן הילדים לסיפורי החודשים ולניגוניהם .ניסינו ליצור חיבור
מחודש באמצעות אריגת סיפור מסיפורי התנ"ך או מאגדות חז"ל הקשור לחודש ,יחד עם פיוט שנקשר
גם הוא לסיפור ולחודש .בדרך זו נהנים ילדי הגן ממפגש מחודש עם החודש ,ממפגש מחודש עם הסיפור
וממפגש מחודש עם הניגון .החיבור בין הטקסט ,הניגון והזמן מגלה פנים חדשות ומאפשר למידה מגוונת,
שופעת שילובים ומרובת השפעות.
כל 'מספרים בפיוט' מפגיש בין סיפור חז"ל או סיפור תנ"ך לפיוט ,ויוצר שיח ביניהם; שיח בין תקופות
ומסורות שונות .אל השיח הזה אנחנו מזמינים את ילדי הגן ,ומעודדים אותם להצטרף אליו ולהרחיבו.
הילדים לומדים את הסיפור והניגון ,ואת חיבורם למעגל השנה ולחיים שלהם.

דגשים ומיומנויות
שעומדים בבסיס
התוכנית:

התכנית 'מספרים בפיוט׳ מציעה לילדי הגן חוויה רב
חושית המפעילה אותם ומעודדת הקשבה ,האזנה
ותנועה .דרך פעילויות אלו יזכו הילדים לשכלול
מיומנויות המשמעותיות לגילאי הקדם יסודי:

 ///שפה > סיפורים ושירים
מעשירים את אוצר המילים ומסייעים
בשכלול דרכי ההתבטאות וההבנה ,גם
בשפה הדבורה וגם בשפה הכתובה.
העשרה זו מלווה בהפנמה ובפיתוח
מודעות עצמית.
 ///דמיון > סיפורים ושירים
מעוררים את הדמיון שלנו .מכיוון
שהמילים הן מושגים מופשטים  -צריך
כל קורא לדמיין את מה שעומד בבסיס
המילה.
 ///ידע > הסיפורים והשירים
בתוכנית מקנים לילדים מידע על
המסורת שלנו ,ומפגישים אותם עם
תכנים רבים נוספים הנוגעים לשלל
תחומי החיים.
 ///העמקת המיומנויות החברתיות
רגשיות > בכוחם של הסיפור והשיר
לעורר בנו שלל תחושות  -לתת לנו
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כוח ,להלהיב אותנו ,לגרום לנו לבכות
ולצחוק ועוד .הסיפור מביא אתו גם
צד רגשי ,ודרכו ניתן לעיתים 'להיכנס
לעורו' של האחר.
המוזיקה מביאה עמה פן נוסף של
תקשורת רגשית ,בהיותה כלי ביטוי
רגשי מופשט ובעלת תפקיד חברתי,
תרבותי ופסיכולוגי.
חוץ מחשיבותה העצומה של המוזיקה
בפיתוח כישורי הפרט ,לפעילות
המוזיקלית משמעות חברתית חשובה
ביותר .הנגינה והשירה בקבוצה,
ההקשבה האקטיבית והפעולה הגופנית
התואמת מחדדות ומעמיקות את כישורי
הקבוצה.
 ///מיומנויות מוזיקליות > רכישת
מיומנויות מוזיקליות והעשרה בגיל הרך
מפתחות אצל הילד את יכולות השירה,
הקצב ,התנועה והאלתור המוזיקלי
התורמות להתפתחותו התפיסתית
והרגשית בעתיד.

 ///כישורי חיים > יסוד כל
הפעילויות הללו הוא היכולת לחשוב
ולהבנות מהם
ְ
ולהרגיש דרך צלילים,
משמעויות תודעתיות ורגשיות
מורכבות .הפעילויות ממנות חוויה
אסתטית ,המחזקת את הרגשות הטבעית
הטמונה בכל אחד ואחת .חוויה זו
מאפשרת פיתוח יכולות הערכה
ושיפוט תוך שימוש במערכת סמלים
ייחודית .הפעילות המוזיקלית
והספרותית מצריכה יכולות מורכבות
ביותר ותובעת שילוב של כישורים
קוגניטיביים ,רגשיים ופסיכו-מוטוריים.

 ///אקלים > בזכות סגולתם של
המוזיקה והסיפור לעצב אווירה
ולהשפיע על רגשות ,בכוחם גם
להשפיע על האקלים הרגשי של
יחידים ושל קבצות ואף של מעגלים
רחבים יותר  -משפחה ,יישוב או
קהילה.
שימוש מושכל בפעילויות אלו יסייע
בתיעול רגשות ,במיתון דחפים ,בהפ־
חתת מתחים ובניתוב אנרגיות לכיוונים
חיוביים ובונים.

מבנה 'מספרים בפיוט'
'מספרים בפיוט' מורכב משני חלקים -
שני צלילים:

 ///צליל ראשון > להתנגן עם הסיפור.
הצעה לגננת ללימוד ולשהות עם הניגון
והסיפור לפני הכניסה לגן .בחלק זה
מופיעה התייחסות לסיפור החודש,
מוצג מבט על החודש ,ומצוינים דגשים
ל'מספרים בפיוט' הנבחר .בנוסף תוצע
הזמנה לעיון וללימוד המקור דרך שאלות
מנחות ,קריאה ולימוד ובמחשבה תחילה -
דגשים בקריאת המקור.

 ///צליל שני > לנגן את הסיפור.
הצעות לסיפור ה'מספרים בפיוט' בגן
ועבודת המשך והעמקה בקבוצות קטנות
ובמפגש אישי.
חלק זה נפתח בהזמנה לקשב ומפגש עם
מיקוד מוזיקלי בחקר ובתנועה ,ומיקוד
טסקטואלי בהאזנה קשובה לסיפור.
לאחריו מופיעות הצעות למפגש אישי
בניגון שלי ,לעבודה בקבוצה קטנה בכלי
הנגינה שלי ,ולבסוף בפעילות עם הקהילה
בתזמורת.
אנו תפילה שיכנסו הסיפורים והניגונים אל
הלב ,וייצרו סיפורים וניגונים חדשים.
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רבי עקיבא ורחל

אבנים שחקו מים

להתנגן עם הסיפור
לימוד מקדים לגננת

צליל
ראשון:

גננת יקרה ,חלק זה מיועד בעבורך.
את מוזמנת ללמוד ולהעמיק
ב'מספרים בפיוט' בטרם תגיעי לגן.

מבט לחודש | חודש אייר > חודש אייר הוא החודש השני לחודשי השנה בלוח העברי ,והוא החודש
השמיני כאשר מונים את חודשי השנה מחודש תשרי .כשמות החודשים האחרים ,מקור השם אייר הוא
בבלי ' -אארו' ,ומשמעותו הוא זיו ,אור ,על שם זיוה של השמש .בתנ"ך (מלכים א' ו' א') הוא אף
נקרא בשם 'ירח זיו' .פירוש נוסף למילה 'זיו' הוא ניצן ,על שם הניצנים הנראים בשדות בתקופה זו
של השנה  -אמצע האביב .סיפורו של רבי עקיבא ,שמדגיש את היכולת להתחדש ,מתאים לסיפורו
של חודש זה שבו האביב מספר סיפור של התחדשות העולם לאחר ימי החורף .דמותו של רבי עקיבא
נקשרת לחודש זה גם בל"ג בעומר הנחגג בחודש אייר.
שילובים נוספים במהלך השנה >
סיפורו של רבי עקיבא ,העוסק בהתחדשות ,מתאים גם למועדים אחרים במהלך השנה:
תחילת השנה אחרי החגים .תוך הדגשת היכולת להשתנות ולהתקדם.
סביב 'התקבעות' תפקידים בגן ("הוא תמיד מציק!") .שיח על האפשרות לשינוי והשתנות.
בעת לימוד ועיסוק במים ובתכונותיהם.
לפני חג השבועות ,חג מתן תורה ,כשנדבר על אהבת התורה ועל היכולת ללמוד.
בשלהי הקיץ ,כשהעדרים יוצאים לרעות ומגיע שלב הגז.
לקראת סוף השנה בגן החובה ,בסמוך למסיבת אותיות ,ובהמשך לקראת כיתה א.

°
°
°
°
°
°

רקע לסיפור > רבי עקיבא בן יוסף חי מזמן חורבן בית שני ועד למרד בר כוכבא .הוא היה תלמידם
של רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה .רבי עקיבא ישב בעיקר בבני ברק ,והוא נמנה על
גדולי בית הדין הגדול ביבנה .לפי האגדה החל רבי עקיבא את לימודיו בגיל ארבעים.
הסיפור על אודות תחילת לימודו של רבי עקיבא מופיע במקורות שונים ,ובכל מקור מסופר באופן
מעט שונה; אך בכל המקורות מודגשת בסיפור היכולת לשנות ולתקן .באבות דר"נ (פ"ו) מתואר רבי
עקיבא כשהוא עומד על פי באר ,ורואה אבן חקוקה מן המים הנופלים עליה .במעמד זה מחליט רבי
עקיבא ללמוד ,ומבקש שגם דברי התורה ייחקקו בלבו .בעת ההיא כבר היה רבי עקיבא אב לבן ,ויחד
אתו הלך לבית הספר ללמוד ,והוא בן ארבעים שנה .בנוסח ב' של אדר"נ (פי"ב) הבאר הייתה בלוד,
אולי שם היה רועה את צאנו של כלבא שבוע .לפי הסיפור התלמודי (נדרים נ ).בתו של כלבא שבוע
רצתה בו כי ראתה בו מעלות טובות ,ועודדה אותו ללכת ללמוד .אחרי שנים רבות שב אליה ,ואמר
לתלמידיו "שלי ושלכם  -שלה הוא" .נראה כי דמותו של רבי עקיבא בוחרת באפשרות לשנות ולתקן -
'גם דבר קשה יכול להפוך לרך'.

הסיפור במקור >
אבות דר' נתן ,נוסח א ,ו; שם ,נוסח ב ,יב
ָמה ָהיְ ָתה ְת ִּח ָלּתֹו ׁ ֶשל ַר' ֲע ִק ָיבא?
אר ָב ִּעים ׁ ָשנָ ה ָהיָ ה וְ ֹלא ׁ ָשנָ ה ְכּלּום.
אמרּוֶ :בּן ְ
ְ
עֹומד ַעל ִפּי ַה ְב ֵּאר ְבֹּלד,
ַאחת ָהיָ ה ֵ
ַפ ַּעם ַ
אמרִ :מי ָח ַקק ֶא ֶבן זֹו?
ַ
"א ָבנִ ים ׁ ָש ֲחקּו
קֹורא ֲ
אתּה ֵ
אמרּו לֹוֲ :ע ִק ָיבאִ ,אי ָ
ְ
ּנֹופ ִלים ָע ֶל ָיה ָת ִּדיר
ַמיִ ם" (איוב יד ,יט) – ַה ַמּיִ םֶ ׁ ,ש ְ
ְב ָּכל יֹום.
אמר ַר' ֲע ִק ָיבא :וְ ִכי ִל ִבּי ָק ׁ ֶשה ֵמ ָה ֶא ֶבן? ֵא ֵלְך וְ ֶא ְל ַמד
ַ
ּתֹורה.
ַאחת ִמן ַה ָ
ָפ ָּר ׁ ָשה ַ
ּלּוח הּוא
קֹורא ְב ַ
ָה ַלְך לֹו ֶאל ֵבּית ַה ֵס ֶּפר וְ ִה ְת ִחיל ֵ
ְּובנֹו.
ּלּוח
אחז ַר' ֲע ִק ָיבא ְ ּברֹאׁש ַה ַ
ַ
ּלּוח
ְּובנֹו ְ ּברֹאׁש ַה ַ
ָאלף ֵבּית – ְּול ָמ ָדּה.
ָכ ַּתב לו ֶ
אלף ָתּיו – ְּול ָמ ָדּה,
ֶ
ּתֹורת ֹכ ֲּהנִ ים – ְּול ָמ ָדּה.
ַ
ּתֹורה כֻ ָּלּּה.
הֹולְך ַעד ׁ ֶש ָל ַּמד ָכּל ַה ָ
לֹומד וְ ֵ
ָהיָ ה ֵ
תלמוד בבלי ,כתובות ,דף סב ,עמוד ב  -דף סג,
עמוד א; תלמוד בבלי ,נדרים ,דף נ ,עמוד א
ׂבּוע ָהיָ ה.
רֹועה ׁ ֶשל ַכ ְּל ָבּא ָש ַ
ַר' ֲע ִק ָיבא ֶ
נּוע
ׂבּוע ׁ ֶשהּוא ָצ ַ
ָר ֲא ָתה ָר ֵחל ִבּּתֹו ׁ ֶשל ַכ ְּל ָבּא ָש ַ
ּומעֻ ֶלּה,
ְ
אמ ָרה לֹוִ :אם ֶא ְת ַק ֵדּׁש ְלָך ֵת ֵּלְך ְל ֵבית ַה ִמ ְּד ָרׁש?
ְ
אמר ָלּהֵ :הן.
ַ
נִ ְת ַק ְד ׁ ָּשה לֹו ְב ִּצנְ ָעא.

ּירּה ֲהנָ אה
הֹוציאּה ִמ ֵבּיתֹו וְ ִה ִד ָ
ׂבּוע וְ ִ
ׁ ָש ַמע ַכ ְּל ָבּא ָש ַ
ִמ ָכּל נְ ָכ ָסיו.
ָה ְל ָכה וְ נִ ֵ ּשׂאת ְל ַר' ֲע ִק ָיבא.
ִבּימֹות ַהח ֶֹרף ָהיּו יְ ׁ ֵשנִ ים ְב ַּמ ְת ֵבּןָ ,היָ ה ְמ ַל ֵקּט ֶת ֶּבן
רֹות ָיה.
ִמּתֹוְך ַש ֲׂע ֶ
נֹותן ָלְך
אמר ָלּהִ :א ְל ָמ ֵלי ָהיָ ה ְבּיָ ִדי ָהיִ ִיתי ֵ
ַ
רּוש ַליִ ם ׁ ֶשל זָ ָהב.
יְ ׁ ָ
אדם וְ ָק ָרא ַעל ַה ֶפ ַּתח
ָבּא ֵא ִליָ ּהּו וְ נִ ְד ָמה ָל ֶהם ְכ ֶּבן ָ
אמר ָל ֶהםְ :תּנּו ִלי ְק ָצת ֶת ֶּבןֶ ׁ ,ש ִא ׁ ְש ִתּי יָ ְל ָדה וְ ֵאין
וְ ַ
ּיבּה.
ִלי ְב ָּמה ְל ַה ׁ ְש ִכ ָ
אדם זֶ הֶ ׁ ,ש ֲא ִפּלּו
אמר ַר' ֲע ִק ָיבא ְל ִא ׁ ְשּתֹוְ :ר ִאי ָ
ַ
ֶת ֶּבן ֵאין לֹו.
אמ ָרה לֹוֵ :לְך ְּול ַמד ְב ֵּבית ַה ִמ ְּד ָרׁש.
ְ
ָה ַלְך וְ יָ ׁ ַשב ׁ ְש ֵתּים ֶע ְש ֵׂרה ׁ ָשנָ ה ְב ֵּבית ַה ִמ ְּד ָרׁש ִל ְפנֵ י
הֹוש ַע.
ַר' ֱא ִל ֶיעזֶ ר וְ ַר' יְ ׁ ֻ
ְלסֹוף ׁ ְש ֵתּים ֶע ְש ֵׂרה ׁ ָשנָ ה ָע ַמד וְ ָחזַ ר ְל ֵביתֹו וְ ֵה ִביא
ִעּמֹו ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂר ֶא ֶלף ַת ְּל ִמ ִידים.
יָ ְצאּו ַה ֹכּל ִל ְק ָראתֹו
ָאדם גָ ּדֹול ָבּא ָל ִעיר.
אב ָיה ׁ ֶש ָ
ׁ ָש ַמע ִ
אמרֵ :א ֵלְך ֶא ְצלֹו ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶשיַ ִּתּיר נִ ְד ִרי.
ַ
ָאמר לֹו ַר' ֲע ִק ָיבאִ :א ְל ָמ ֵלי יָ ַד ְע ָ ּת ׁ ֶשיְ ֵּהא
ָבּא ֶא ְצלֹוַ .
ּירּה?
אדם גָ ּדֹול ָהיִ ָית ַמ ִד ָ
ָ
ַאחת.
אמר לֹוֲ :א ִפּלּו ֶפ ֶּרק ֶא ָחדֲ ,א ִפּלּו ֲה ָל ָכה ַ
ַ
אמר לֹוֲ :אנִ י הּוא.
ַ
נָ ַפל ַעל ָפּנָ יו ּונְ ׁ ָשקֹו ְל ַר' ֲע ִק ָיבא ַעל ַרגְ ָליו וְ נָ ַתן לֹו
ֲח ִצי ָממֹונֹו.

שאלות מנחות ,קריאה ולימוד

°
°
°
°
°
°
°

קראי את שני המקורות המספרים על תחילתו של רבי עקיבא.
שני המקורות מתארים את תחילת השינוי שעובר רבי עקיבא ,מרועה צאן עם הארץ
לרבי עקיבא ,מגדולי התנאים שאנו מכירים .מה השונה בשני הסיפורים ומה הדומה?
אילו שינויים עוברים רבי עקיבא ורחל בכל אחד מהסיפורים?
מה המניע לשינוי בכל אחד מן הסיפורים ומה מניע אותו?
אילו תכונות/כוחות נפש את מזהה אצל רבי עקיבא ואצל רחל בכל אחד מהסיפורים האלו?
מי עוד עובר שינוי בסיפורים?
"וכי לבי קשה מהאבן?"  -שבי רגע עם עצמך וחשבי על שינוי שרצית לעשות ולא
הצלחת .מה 'הקשה את ליבך'? איזו מתכונותיו של רבי עקיבא שזיהית בסיפור הייתה
יכולה לעזור לך לחולל את השינוי?
נסי להיזכר בשינוי שעבר אחד מילדי הגן .מה היה תפקידך בשינוי? מה קידם את
היכולת של הילד לעשות את השינוי? אילו תכונות וחוזקות שלו ושלך היו לעזר?

°
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במחשבה תחילה  -דגשים בקריאת המקור
איך מתמודדים עם קושי ועם אתגר? גישתו של רבי עקיבא היא האמונה שהשינוי יקרה .יש
להשקיע התגייסות ,עמל והשתדלות ,לצד הבנה עמוקה שהשינוי המיוחל יגיע .דרך הסיפור
נתנסה במחשבה על שינויים ובאמונה ביכולת להשתנות.
פיוט :אל לבי פתח
אל לבי פתח
בתורתך י  -י תחכמני
גדל יה מעלתי למענך
דברי לימודים תלמדני
השיבני אליך ואשובה
ואקראך ותענני
זכה י  -י נשמתי
חכמה יקרה תחכמני

טוב יש תנחילני
ישרני ולמדני דתך
כבוש פשעי
לבי מלא דעת
מכל מכשול
נקני והצלני נא
סמוך מפלתי כי
עליך י  -י נשענתי

פנה אלי
צדיק דרכיך ישרני
קרבני ומעושק פדני
רועה ישראל שמרני
שמור י  -י נשמתי
תמיד יומם ולילה תצרני ותענני

לשמוע את הרגש >
°
האזינו לרצועות
מספר  - 2כלבא שבוע מארח
(מדקה )1:09
מספר  - 3כלבא שבוע מתפלל
(מדקה )1:51
מספר  - 6כלבא שבוע כועס
(מדקה )6:44
נשאל את הילדים  -אילו רגשות עולים בכם כשאתם שומעים את המוזיקה ברצועות השמע השונות?
נזמין את הילדים לבנות סיפור סביב המוזיקה שאנחנו שומעים  -ולאפשר לצלילים ולדמיון לקחת אותם
לטיול .עודדו את הילדים לשתף בסיפור .שקפו לילדים רגשות/מחשבות/אתגרים/אפשרויות שעלו
מהשיתופים בעקבות ההאזנה החשובה הזו .שאלו אותם  -מתי אתם שמים לב שהמוזיקה משתנה? מהו
השינוי להרגשתכם?
האזנה וחקר
היכרות עם הכלים > בצלילים המלווים את הסיפור מושם דגש רב על הקצב .דרכו אפשר לשמוע,
°
להרגיש ולדמיין את רגשותיהן של הדמויות השונות .במוזיקה משתתפים מגוון כלי הקשה כגון תוף מרים,
תוף דהול (צלילו נמוך) ,דרבוקה ,כד וורדו ,כפיים וקלאווה .שימו לב לאפשרויות חקר בכלים השונים:
מקלות קלאווה  -הקשה במקלות באורכים שונים ובעובי משתנה .מדוע הצליל משתנה? מה יקרה אם
נקיש במקל חלול? שימו לב לצלילים המשתנים.
דרבוקה  -תיפוף במקומות שונים על הכלי מפיק צלילים שונים.
תוף דהול  -בעבור מה השתמשו בו בעבר? לקריאה על תוף הדהול

לנגן את הסיפור

צליל
שני:

גננת יקרה ,לפנייך הצעות לסיפור
ה'מספרים בפיוט' בגן .שימי לב לשלבים
השונים המוצעים לך לפנייך.

הזמנה לקשב לסיפור

חלק ראשון  -קשב ומפגש
בשלב זה נציג אפשרויות לפעילויות עם המוזיקה המלווה ועם הסיפור ,ובסוף המפגש נשלב ביניהם
ב'מספרים בפיוט'.
הזמנה לקשב למנגינה
האזנה ותנועה
לשמוע ולנוע >
°
נאזין לרצועה מספר ( 1מדקה )0:00
המשקפת את המוזיקה של רועה הצאן .ננוע ונרקוד במרחב
באופן חופשי.
אפשר להמשיך לרצועה מספר ( 5מדקה )4:17
שמספרת על רבי עקיבא כרועה צאן.
כאן אפשר להשתמש בדמיון מודרך ולשאול את הילדים מה הם
שומעים/מריחים בטבע וכו' .מומלץ לחלק לילדים חליליות
(או דמויי חליליות) בפעילות זו.
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לספר סיפור > נספר את הסיפור עצמו ללא המוזיקה המלווה .בסיפור מופיע משפט חוזר; האם
°
שמתם לב למשפט החוזר? מדוע הוא חוזר כמה פעמים? מה המשפט מלמד אותנו? המשפט החוזר הוא
"גם דבר קשה כמו אבן יכול להיות רך" .אילו דברים קשים אנחנו מכירים?
נאזין למוזיקה ונשים לב שהמשפט מופיע בחזרתיות ובעלייה בסולם המוזיקלי המשדרת עצימות הולכת
גוברת (מודולציה).
הזמנה לקשב ל'מספרים בפיוט'
בשלב זה נפגוש את ה'מספרים בפיוט' המלא לראשונה ,במפגש בין המוזיקה לסיפור .במהלך ה'מספרים
בפיוט' יופיעו הצעות לדגשים ולדרכים לפגוש בהן את ה'מספרים בפיוט' באופן מיטבי ,תוך שימת לב
למפגש בין הסיפור למוזיקה.
בתקופה זו מומלץ לפתוח כל מפגש בשירת הפיוט השזור ב'מספרים בפיוט' .בגנים שבהם מייחדים זמן
ללימוד אותיות ניתן להוסיף את הפיוט כפתיח בשגרה.
נפתח בשירה משותפת של הפיוט .לאחר השירה נאזין ברוב קשב לסיפור ולמוזיקה כשהם משולבים זה
בזה .במהלך ההאזנה נזהה עם הילדים את הפיוט החוזר ,ונצטרף בשירה ובתנועות.

תרגול נגינה 1
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כלי הנגינה שלי >

חלק שני  -הצעות לעבודת המשך והעמקה
ב'מספרים בפיוט' בגן בקבוצות קטנות ובמפגש אישי

הניגון שלי >

דרך 'מספרים בפיוט' ננסה לזהות את
הניגון הפרטי .נתור אחר החיבור האישי
ל'ניגון סיפור' במפגש אישי עם הגננת.
מדרש תמונה >
°
נציג לילד מבחר תמונות של אתגרים
(רעיונות לתמונות של סיטואציות שמזמנות
אתגר לילדים :ילד אוכל ,ילד בכניסה לגן,
ילד בסדנת חומרים ,ילד בארגז חול ,ילד
שרוצה להצטרף למשחק של קבוצת ילדים,
ילד מציג מול קבוצה ,מובילי תפילה ,ילד
מצביע במפגש וכו') .הילד יבחר תמונה אחת
מתוך התמונות ,וישתף את ילדי הגן בתיאור
האתגר של הילד בתמונה.
נמשיך את השיחה ונשאל  -איך מרגיש הילד
בתמונה? מה האתגר שהוא מתמודד מולו?
מה הוא היה רוצה ולא מתרחש עכשיו?
מה התגובה שלו לכך שמה שהוא רוצה לא
מתרחש?

היא עבודה בגוש סבון  -מגרדים במגרדת
את גוש הסבון לפתיתים ,ומניחים במרכז
השולחן קערה ובה מעט מים .כל ילד
מטפטף בקצה אצבעותיו מים לתוך הקערה
שלו ,מה שמאפשר עבודה בחומר ויצירה
ממנו .כל ילד יוכל לכייר צורה שונה ,לחוש
את התרככות החומר והתגבשותו ,ולצפות
בשינוי שאצבעותיו מחוללות בגוש הסבון
בעזרת טיפת מים .גם סבון קשה כאבן
משתנה לרך( .פעילות זו יכולה להתאים גם
בעבודה בגוש חמר).
נציג לילדים אבנים מסוגים שונים (ניתן
°
לאסוף אבנים בזמן הטיול)  -אבני גיר ,אבני
צור ,אבני בזלת ,אבני חצץ ,אבני טוף ,גושי
כורכר וכו' .נשאל  -כיצד לדעתכם ניתן
לשנות את צורת האבן? נציע מגוון דרכים -
בעזרת מים ,פטיש ,אבן אחרת ,מישוש רב
וכו' ,ונעקוב אחר השינויים באבן.

נחפש את כלי הנגינה הפנימיים שלנו,
וננסה לכוון אותם יחד בעבודה משותפת
בקבוצה קטנה.
האזנה נובעת > נשוחח עם הילדים
°
ונשאל מה היו רוצים להצליח לעשות,
אבל אף פעם לא ניסו או שחוששים
לנסות( .פעילות ספורטיבית  /טעימה של
אוכל שאף פעם לא טעמו וכו') .נבקש
מהם לחשוב על הסיטואציה ולדמיין אותה
קורית .נפעיל את רצועה מספר  6שמדמה
את הרצון האדיר של רחל להתחתן עם
רבי עקיבא ,והרצון של רבי עקיבא ללמוד
תורה ,ונאזין לה .במהלך ההקשבה נשים
לב למודולציות  -עלייה במנגינה לסולם
גבוה יותר .נאזין לעלייה ,ונעלה עם הגוף
בדרכים מגוונות (כדור מגולגל מהרגל
למעלה ,ידיים מטפסות ,נשב וכשהמוזיקה
תעלה גם נעלה לאט את איברי הגוף).
נשוחח על הרצון ועל יכולתו להעלות
אותנו למעלה ,ועל האמונה בשינוי.
הצגה > נביא ארגז ובו פרטי לבוש
°
ואביזרים ,ונאפשר לילדים לבחור מה הם
רוצים להיות .ניצור מרחב להצגת הסיפור.
נבחר את אחת הסיטואציות בסיפור,
ונבקש מהילדים להרחיב אותה ולהוסיף
לה דברים שלא כתובים בסיפור.

התזמורת >

נאסוף את הקולות והצלילים שהושמעו
בגן ,ונשתף בהם (ובתהליך שעברנו
בלימוד ה'מספרים בפיוט') את הקהילה
שסביב הגן.
מפגש בין דורי או בין גני  -עבודה
°
על מקצב :העבודה המוזיקלית והרגשית
סביב הסיפור מזמנת לנו עבודה מעניינת
על מקצבים שונים .אתן מוזמנות
להשתמש בקובץ המצורף ,ולהיעזר בו
לנגינת מקצבים שונים בתזמורת יחד עם
הגן השכן או עם ההורים/הסבים.
נבחר מרחב בגן שברצוננו לשנות.
°
נתכנן את השינוי הרצוי ואת שלבי הפ־
עולה .נחפש שותפים שיעזרו לנו בשינוי,
ונתעד את מהלך השינוי .לדוגמה  -חצר
פעילה .הקמת גינה .מרחבי משחק/
עבודה/יצירה בגן .אפשר לחשוב על
שינוי של משהו שמפריע לנו סביבנו
בקהילה ,או על הוספת דבר נצרך שחסר
 שלט 'סעו בזהירות' ,שלטי שמותלעצים סביבנו כדי שאנשים יכירו אותם
וישמרו עליהם ,או כל שינוי אחר
בסביבת הילדים.

הזמנה לשיח > בשיח האישי נדבר על
°
האתגרים שאנחנו פוגשים .באיזה אתגר
אנחנו פוגשים? איך אנחנו מרגישים במצב
מאתגר? איך אנחנו מגיבים? האם יש דברים
שאנחנו רוצים לשנות?
התו שלי >
°
הסיפור מזמן לנו עבודה במגוון חומרים
שמשתנים במהלך ההתעסקות בהם .אחת
האפשרויות הלקוחה מעולמם של הילדים

10

תרגול נגינה 2

11

ר' עקיבא ורחל
עקיבא היה רועה צאן פשוט למדי.
הוא אהב לטייל עם העיזים בהר ובגיא,
למצוא להן כרי דשא גדולים ורעננים,
ולנגן בחליל לגדיים הקטנים.
עקיבא לא ידע לקרוא או לכתוב
ולא למד תורה מעולם,
הוא רעה את הצאן והשגיח טוב-טוב
ודאג וזכר וספר את כולם,
מראש וקרניים ועד קצה זנב,
כאילו היו העיזים ילדיו.
אבל העדר לא היה שייך לעקיבא.
העדר היה שייך לאיש אחד עשיר מאוד
ושמו כלבא שבוע.
ביתו של כלבא היה פתוח לכול,
כל עניי הארץ ישבו אצלו לאכול.
היה בו תמיד אוכל בשפע,
ומי שנכנס תמיד יצא משם שבע.
לכלבא הייתה בת אהובה
טובת עין ולב ,ומלאת ענווה
וכלבא שבוע כל חייו התפלל
למצוא חתן תלמיד חכם לבתו ,לרחל.
אבל רחל ,בתו הקטנה,
רקמה לה בלב תכנית קצת שונה.
היא אהבה להתבונן בעקיבא כשהיה יוצא
למרעה,
וידעה שהוא איש מיוחד ומעולה.
היא חשבה" :אבא לא יסכים שאנשא לרועה
צאן"...
אבל זכרה שאין דבר העומד בפני הרצון
ולכן יום אחד מצאה פתרון!
היא שאלה את עקיבא בקול מבויש:
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"אם אתחתן איתך ,תסכים ללכת לבית המדרש
לשקוד ,לשנן וללמוד תורה?"
עקיבא התרגש וענה "כמובן ,בשמחה!"
אבל עמוק בלב הוא חשש נורא...
הרי מעולם לא למד לקרוא או לכתוב,
איך יקיים את ההבטחה? איך יהיה תלמיד טוב?
והנה פעם אחת ,כשעצר ליד פלג מים להשקות
את הגדיים,
הוא הביט בחלוקי הנחל היפים ,העגולים,
וחשב לעצמו כך:
מי עיגל את האבנים האלה?
מי נתן להן צורה יפה כל כך?
כשהגיע הביתה שאל זאת את רחל ,ורחל ענתה
בלי לחשוב פעמיים:
עקיבא ,בתורה כתוב "אבנים שחקו מים"
והסבירה :מי הפלג העדינים שזורמים על האבנים
הם שעושים את הסלע לעגול ורך,
והם שהופכים את האבנים ליפות כל כך.
עקיבא הקשיב ושמח.
הוא שינן" :אבנים שחקו מים"
ואמר לעצמו :עקיבא ,אל תשכח,
גם דבר קשה יכול להפוך לרך.
ואם אבנים יכולות להתרכך,
בטח שהלב גם יצליח להיפתח,
ודברי התורה ייכנסו אליו בקלות
ועוד איך...
הוא דמיין את עצמו שם,
בבית המדרש,
ובלב התנגן לו שיר מתוק וחדש:
אבל כששמע כלבא שבוע שללא רשות
רחל בתו בחרה להתחתן עם רועה פשוט,
הוא כעס ,הוא רתח ,הוא כל כך התעצבן

רחל ועקיבא נאלצו למצוא להם בית חדש,
ובינתיים ,בלילה ,ישנו במתבן.
בבקרים היה עקיבא מתיר קש שהסתבך בשיער
של רחל,
ואומר לה" :את יודעת ,רחל שלי ,בעזרת הא-ל
כשיהיה לנו כסף אקנה לך תכשיט נפלא ממש
על ראשך אענוד 'ירושלים של זהב' במקום קש"
רחל חייכה אליו ואמרה חרישית:
לא חסר לי זהב ,ואני לא רוצה תכשיט...
יש לי הכול ,כי יש לי אותך
לך ללמוד תורה ,עקיבא,
זכור את הבטחתך.

וכששמע כלבא שבוע שאל הכפר בא רב חשוב
הוא חיכה לו ,נרגש ,בפתח היישוב.
וכשהגיע סופסוף ,וראה את פניו
הוא לא האמין למראה עיניו.
הוא חיבק אותו ושאל בפליאה:
"תגיד לי עקיבא ,איך זה קרה?
איך הפכת פתאום לגדול בתורה?"...
רבי עקיבא חייך וענה:
"מרחל בתך למדתי כך -
גם דבר קשה כמו אבן יכול להפוך לרך!"

עקיבא זכר ,אבל דאג קצת ,עדיין
אז רחל לחשה לו" :עקיבא ,אבנים שחקו מים!"
זכור תמיד ואף פעם אל תשכח -
גם דבר קשה כמו אבן יכול להפוך לרך
עקיבא הלך לבית המדרש
ובלבו התרונן לו שיר מתוק מדבש:
הוא שקד ושינן וחזר וקרא
עד שלמד את כל התורה,
ליבו של עקיבא התרכך ונפתח
באור התורה הוא האיר וזרח
וכבר לא היה רק עקיבא רועה הגדיים,
הוא היה רבי עקיבא  -ולו אלפי תלמידים!
ואחרי שנים רבות ,כשאל רחל הוא שב
על ראשה ענד 'ירושלים של זהב',
ולחש" :תראי ,רחל שלי ,קיימתי את הבטחתי לך
וכל התורה שלמדתי היא בזכותך ,ושלך"
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תודה לכל השותפים באפשרות לרקום מחדש יחד הפיוטים והסיפורים,
ליצירה שמתחדשת וממשיכה.
שוש נגר ,ממלאת מקום ראש החמ"ד
אסתר חט"ב ,מפקחת ארצית גני החמ"ד
הפקה ,כתיבה :הודיה סמט הר שפי
כתיבת הסיפור :רוני אלדד
צוות כתיבה :ורד נוישטטר ,יהודית פלוט ואריאלה רנאל
עריכת לשון :אפרת בן ארזה
עיצוב :מיה ויין
איור :רינת גלבוע
הלחנה עיבוד והפקה מוזיקאלית :אורי פרידמן
מילות הפיוט :מסורת תימן
קריינות -דורין דר
שירה -ישי יפעתי
קולות -אורי פרידמן ואריק שיפמן.
חלילית סופראן וצ'לו -אורי פרידמן
עוד -יאיר חמו
כלי הקשה -עמית שרון
סקספון טנור וסקספון סופראן -חובב לנדוי
גיטרה קלאסית וגיטרה בס -אריק שיפמן
הקלטה מיקס ומסטאר -אריק שיפמן
אל לבי פתח

רבי עקיבא ורחל  -מוזיקה וקריינות

רבי עקיבא ורחל  -מוזיקה בלבד

הוקלט באולפן של אריק שיפמן.
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