
 

  

w  n e  x y b  z l i dz e c q ei k e p i g  m id i z a  z x k f n  zyw   

"í Èa Èz Àø Ça Äã Àå "ïåéìéâ5 
ÈêéÆð Èá Àì í Èz ÀðÇp ÄLÀå í Èa Èz Àø Ça Äã ÀåÈê Æîe÷ Àáe Èê Àa Àë ÈL Àáe Àê Æø Æc Çá Èê Àz Àë Æì Àáe Èê Æúé Åá Àa Èê Àz Àá ÄL Àa : דברים פרק ו פסוק ז, שמע ישראל 

dgtynl r eayd zyxt 2006בר בנובמ 17 * ז" תשסוןו חש"         כ 

 

מאז שדה עפרון ועד שדות עקרון
,1934מבר  ב  בנו2,  ד"ד  בחשון  תרצ"בכ

דמונדנפטר  הברון  א,  שרה-ערב  שבת  חיי

כמה  סמלי  שזה  אירע.  דרוטשיל בנימין  דה

דווקא  בשבוע  בו  אנחנו  קוראים  על  רכישה

הידועה,  בארץ  ישראל ראשונה  של  קרקע

ַוָּיָקם  ְׂשֵדה:  "על  ידי  אברהם  ,  אז  בשמה  כנען

:ִלְפֵני  ַמְמֵרא,  ֲאֶׁשר,  ֲאֶׁשר  ַּבַּמְכֵּפָלה ,ֶעְפרֹון

ָהֵעץ  ֲאֶׁשר-ְוָכל,  ּבֹו-ֲאֶׁשר ְוַהְּמָעָרה,  ַהָּׂשֶדה

ְלַאְבָרָהם.ָסִביב ְּגֻבלֹו-ֲאֶׁשר  ְּבָכל,  ַּבָּׂשֶדה

זהו בדיוק תמצית מפעלו של הברון".  ְלִמְקָנה

יהמצטייר  בהיסטור כפי  שהוא,  רוטשילד

בכלל.  פדיון  אדמות  בארץ  ישראל:  תיהציונ

עם  הקמתה  של הציבור  הוא  מזוהה  בעיקר

דרכהכרון  יעקב  ושמו  גם  קשור  לתחילת  יז

 אבל  תחילת  השקעתו.  של  ראשון  לציון

מני'ית  אדמות  מאת  השליט  העותיבקנ

ה  הראשונהיוהקמת  מושבות  בזמן  העלי

אחרי,  במזכרת  בתיה התבצעה  דווקא

ששכנע  אותו  הרב  מוהליבר  להשקיע

 בפרויקט  הקמת  מושבה  יהודית  בארץ

  .ישראל

  

:לתגובותרעיונות  ול  המערכת  ל"דוא
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 פרשת חיי שרה
 

 : הנושאים בפרשה
משתרעת  על  פני  שלשה  פרקים  בלבד  מסופר  על  קנייתפרשה  קצרה  זו  הב

על  השליחות,  מערת  המכפלה  מידי  עפרון  החתי  כדי  לקבור  בה  את  שרה
הפרק  האחרון  מספר  מעט  על,  של  עבד  אברהם  לחרן  למצוא  אישה  ליצחק

על  מותו  וקבורתו  על  ידי  בניו  יצחק  וישמעאל,  ה  של  אברהםהגניאולוגי
 . ולבסוף על מות ישמעאל, יחד

 
 בדמותה של רבקהבלימוד השבת נתמקד 

פרק  הארוך  ביותר  בספר  בראשית  והשני  הארוך  ביותרשהוא  ה  ,ד"פרק  כ
.  את  שליחות  עבד  אברהםתנובלה  המתאר,  פור  בפני  עצמויינו  סה  ,ך"בתנ

 . למרות ההיסוסים של אחיה, ה ללכת עם העבדנתמקד בנחישות רבק
 

 )סז בעמוד הבא-פסוקים נג(ד " כל פרק כך את"קראו מהתנ
 

 שאלות לחשיבה ולשיתוף 
 :ביניהם. פרק סיפורי זה מזמן נושאים מגוונים לשיחה במשפחה

  מן  המקום  רקלמה  לדעתכם  אברהם  רצה  אישה  לבנו  יצחק .1
 ? מבנות כנעןולא רצה שיצחק יקח אישה, שממנו הוא בא

מה  דעתכם  על  דרך.  חשבו  על  הדרך  שבה  יצחק  ורבקה  נפגשו .2
 ? איך נפגשו זוגות במשפחה שלכם? זו

מה  אתם  הייתם  עושים?  מה  אפשר  ללמוד  על  רבקה  מקטע  זה .3
 ?ולמה? במקומה

 
בסיפור  מקראי  זה  יש  רמזים  המקשרים  בין  דמותה  של  רבקה  כפי

 ?ומה המשותף לשניהם, מי הדמות. שעולה בפרק לבין דמות קודמת
 

הלכו  ואת  ארצם  ומולדתם,  שניהם  עזבו  את  בית  אביהם.  הכוונה  לאברהם
ד"  פעמים  בפרק  כשבעמופיע  .  ך.ל.  השורש  ה.למקום  לא  מוכר  להם

  מארצך  ממולדתךלך  לך:  "ונראה  כי  הוא  מהדהד  את  הקריאה  לאברהם
לעורר  בנו  את  האסוציאציהומבקש  ,  "ומבית  אביך  אל  הארץ  אשר  אראך

.אברהם  ורבקה  נתברכו  עם  צאתם  לדרך.  להליכה  הבוטחת  של  אברהם
."ואעשך  לגוי  גדול  ואברכך ואגדלה את שמך והיה ברכה:  "לאברהם  נאמר

  היי  לאלפי  רבבה  ויירש,אחותנו  את:  "את  רבקה  מברכים  אחיה  ואמה
 ."זרעך את שער שונאיו

'לך  לך'ב  מסופר  על  מהדורה  מחודשת  של  סיפור  "ב  פרקים  לאחר  פרק  י"י
  להגשים את הברכה של אברהם  על מנת.שהיא –והפעם במרכז הסיפור 



 

   

 !זהירות קונצנזוס 
 

 תי  אורהסיכון  בכיתה  מעורבת  חילוניים  ודתיים  הוא  לא  שִּב

.זורנה  בשאלהתחזור  בתשובה  ושחברותיה  הדתיות  תח

ליצור  קונצנזוס ,הסיכון  האמיתי  הוא  להישאב  למצב  אמצע

מעין  ממשלת  אחדות  לאומית  שלא  מאפשרת  לנוע,  מרדים

מלמד  את  הילדים  לקבל  את  השונה  לא מצב  כזה.  לאף  כיוון

 .טושטשו אלא כי הגבולות, בגלל שהוא שונה ממך

 יש  לדון,  כדי  שלא  ניפול  לבור  החמים  של  הסכמה  לאומית

.דברים  ולחשוף  את  העצבים  החשופים  בחברה  הישראליתב

קיום  מצעד  הגאווה ?גבולות  תנכיים  או  ויתור  על  שטחים

קיום ההלכה כלשונה או? בירושלים  או  קבלתה כעיר קדושה

,ולהתנגד,  להתווכח,  יש  לדון?  שינויים  על  פי  זמננו הכנסת

את  נקודות  הגשר נוכל  לחפש,  ורק  אחרי  שנעשה  את  זה

תשאלו  .ו  אותנו  לקבל  את  האחר  בלי  להסכים  איתושיוביל

כל  כך ידונו  בדברים'  האם  את  מצפה  שילדים  בגן  ובכיתה  א

  .התשובה היא כמובן כן? מורכבים

שהסברתי  הגזענות  כפי"לון  'בספר  היפה  של  טאהר  בן  ג

 גזענות מספר טאהר לבתו במילים פשוטות מה היא ,"לבתי

'שונה'שאותו  אנחנו  מכנים   לאדם  ":וכך  הוא  אומר  לה

,הוא  מדבר  בשפה  זרה  לנו,  יש  צבע  עור  אחר  משלנו

יש  לו  מנהגים  אחרים  ודת,  מאכלים  שונים  משלנו מבשל

בחזות  גופנית   לידי  ביטויאקיים  שוני  שב  ...שונה

באמונה,  במנטליות,  וקיימים  הבדלים  בהתנהגויות

לשאול  והוא  עונה  על  כל בתו  ממשיכה..."  וכדומה

 . ותיה באופן בהירשאל

,הוא מענה  לקבלת  השונה  באשר  אמורה  לתת"  קשת"

בעל  העדפה,  יהודי  יוצא  אתיופיה,  ערבי,  דתי,  חילוני

 .ממלזיה מינית שונה או פועל

רק  דיון  משמעותי  עם  הילדים  וקבלתם  כברי  שיח

יאפשר  להם  חוויה  יוצאת  דופן  במערכת אמיתיים

יהיה פליקטיםהימנעות  מדיון  בקונ  .החינוך  הישראלית

  .בליווי יידישקייט, פרווה, עוד מאותו דבר

 ?האם כבר קראתם לילדכם את הטקסט הזה

גלית כספי כהן
קשת' אם לתלמידה בכיתה א 

בית ספר בן גוריון

בבחינת  מעשה,  רבקה  הולכת  בדרכו,  לעשותו  לגוי  גדול
אשר  היא  קובעת  אתן  נחוש  באופ.  אבות  סימן  לאמהות

הולכת  בעקבותובית  אמה    ארצה  ואת  עוזבת  את,  יקרה  לה
 .העבד

 )4המשך בעמוד  (
 

 )להורים (ולסיום
.'מהבית  א'ך  מופיע  הצירוף  "נבלבד  בתבשלושה  הקשרים  

--ְלֵבית  ִאָּמּה,  ַוַּתֵּגד,  ַהַּנֲעָר,  ַוָּתָרץ":  הראשון  הוא  בפרקנו
בית(רוף  השונה  יצמסביר  את  ה  יש"ר  ."ָהֵאֶּלה,  ַּכְּדָבִרים

יתהי  דרך  הנשים  ה–לבית  אמה  "  ):אם  לעומת  בית  אב
ואין  הבת  מגדת  אלא,  להיות  להן  בית  לישב  בו  למלאכתן

 ".לאמה
:ביטוי  זה  נאמר  גם  על  ידי  נעמי  במגילת  רות  א  ח

ִאָּׁשה  ְלֵבית,  ֵלְכָנה  ּׁשְֹבָנה,  ִלְׁשֵּתי  ַכּלֶֹתיָה,    ָנֳעִמיַוּתֹאֶמר"
ההקשר  השלישי  בו  מופיע  ביטוי  זה  הוא  שיר..."  ּהִאָּמ

  .השירים
  כותבת קרולFeminist Companion to Ruth   Aבספר

:  לכתבים  אלו  הוא  נקודת  המבט  הנשיתףמאיירס  שהמשות
בכל  אחד  מהם  יש  לאישה  ,בשלושתם  מסופר  על  אישה

ומדובר  בהתקשרות,  החלטה  והשפעה  על  גורלה  ועתידה
  .המביאה לנישואין

 סז-פרק כד פסוקים נג
)âð  (ä È÷ Àá Äø Àì  ï ÅzÄiÇå  íé ÄãÈâ Àáe  á ÈäÈæ  é Åì Àëe  ó Æñ Æë  é Åì Àk  ã Æa Æò Èä  à ÅöÉåiÇå

d Èn Äà Àìe  Èäé Äç Èà Àì  ï ÇúÈð  ú Éð Èc Àâ Äîe:  )ãð  (  àeä  ez ÀLÄiÇå  eì ÀëàÉiÇåíé ÄLÈðÂà ÈäÀå
é Äð Éãà Çì  é Äð Ëç Àl ÇL  ø ÆîàÉiÇå  ø Æ÷ Éa Çá  eîe÷ÈiÇå  eðé ÄìÈiÇå  Éån Äò  ø ÆLÂà:  )äð  (ø ÆîàÉiÇå

Àê Åì Åz  ø Çç Çà  øÉåN Èò  Éåà  íé ÄîÈé  eð Èz Äà  ÈøÂòÇp Çä  á ÅL Åz  d Èn ÄàÀå  Èäé Äç Èà:  )åð(
äÇå  é Äú Éà  eøÂç Çà Àz  ì Çà  í ÆäÅìÂà  ø ÆîàÉiÇå'  é Äk Àø Çc  Ççé Äì Àö Ää  ä Èë Àì ÅàÀå  é Äðeç Àl ÇL

é Äð Éãà Çì:  )æð  (Èäé Ät  ú Æà  ä ÈìÂà ÀL Äð Àå  ÈøÂòÇp Çì  à Èø À÷ Äð  eø ÀîàÉiÇå:  )çð  (eà Àø À÷ÄiÇå
Àê Åì Åà  ø Æîà ÉzÇå  äÆf Çä  Lé Äà Èä  í Äò  é Äë Àì ÅúÂä  Èäé Æì Åà  eø ÀîàÉiÇå  ä È÷ Àá Äø Àì:  )èð(

ã Æá Æò  ú ÆàÀå  d Èz À÷ Äð Åî  ú ÆàÀå  í Èú ÉçÂà  ä È÷ Àá Äø  ú Æà  eç Àl ÇLÀéÇåú ÆàÀå  í Èä Èø Àá Çà  
åé ÈLÈðÂà:  )ñ  (é Åô Àì Çà Àì  éÄé Âä  Àz Çà  eð Åú ÉçÂà  d Èì  eø ÀîàÉiÇå  ä È÷ Àá Äø  ú Æà  eëÂø ÈáÀéÇå

åé Èà ÀðN ø Çò ÇL ú Åà Àê Åò ÀøÇæ L ÇøéÄé Àå ä Èá Èá Àø: 
)àñ  (äÈð Àë Çì ÅzÇå  íé Äl Çî Àb Çä  ì Çò  äÈð Àá Çk Àø ÄzÇå  Èäé Æú ÉøÂòÇð Àå  ä È÷ Àá Äø  í È÷ ÈzÇå

ÄiÇå  Lé Äà Èä  é ÅøÂç ÇàÀê ÇìÅiÇå  ä È÷ Àá Äø  ú Æà  ã Æá Æò Èä  ç Çw:  )áñ  (àÉåa Äî  à Èa  ÷ Èç ÀöÄé Àå
áÆâÆp Çä  õ Æø Æà Àa  á ÅLÉåé  àeäÀå  é Äà Éø  é Çç Çì  ø Åà Àa:  )âñ(ÇçeNÈì  ÷ Èç ÀöÄé  à ÅöÅiÇå  

íé Äà Èa  íé Äl Çî Àâ  äÅp Ää Àå  à ÀøÇiÇå  åéÈðé Åò  à ÈOÄiÇå  á Æø Èò  úÉåð Àô Äì  ä Æã ÈO Ça:  )ãñ(
Æà  ä È÷ Àá Äø  à ÈO ÄzÇåì ÈîÈb Çä  ì Çò Åî  ì Ét ÄzÇå  ÷ Èç ÀöÄé  ú Æà  à Æø ÅzÇå  ÈäéÆðé Åò  ú:

)äñ  (ä Æã ÈO Ça  Àê Åì Éä Çä  äÆæ Èl Çä  Lé Äà Èä  é Äî  ã Æá Æò Èä  ì Æà  ø Æîà ÉzÇå
ñ Èk Àú ÄzÇå  óé Äò Èv Çä  ç Çw ÄzÇå  é Äð ÉãÂà  àeä  ã Æá Æò Èä  ø ÆîàÉiÇå  eð Åúà Èø À÷ Äì:  )åñ(

é Äø Èá Àc Çä  ì Èk  ú Åà  ÷ Èç ÀöÄé Àì  ã Æá Æò Èä  ø Åt ÇñÀéÇåä ÈN Èò  ø ÆLÂà  í:  )æñ  (Èä Æà ÄáÀéÇå
ä ÈM Äà Àì  Éåì  é Ää ÀzÇå  ä È÷ Àá Äø  ú Æà  ç ÇwÄiÇå  Éån Äà  ä Èø ÈN  ä ÈìÁä Éà Èä  ÷ Èç ÀöÄé

Éån Äà é ÅøÂç Çà ÷ Èç ÀöÄé í ÅçÈp ÄiÇå Èä Æá ÈäÁàÆiÇå.  



 

  

 

  .הזולתוחמלה כלפי הכנסת אורחים 

  אספה,"עיונים  בספר  בראשית"בספרה  ,  נחמה  לייבוביץ

רבים  המתעמקים  בטיבו  של  המבחן פירושים  ומדרשים

  .ובמידת עמידתה של רבקה בו

ם  לומד  בהרחבה  תוך  שהוא  מדקדק  בכל  מילה"המלבי

עומד"הוא  מציין  במפורש  שהוא  .  בתפילתו שאומר  אליעזר

לא  תשתה  מןמה  ל:  "רצה  לבחון  האם  תאמר  לוכי  "  על  העין

שאף  שכבר  הרימה  כדה  והוא  מבקש  כי;  "המים  אשר  לפניך

תפנה  אותו  לאחרת  או  תבקש  ממנו  שיקל לא,  תטה  אותו

 שתה  וגם  גמליך"ובאמירה  ;  עליה  ויטה  בעצמו  את  כדה

  שבהבינה  שאין  לו  כוח,יש  כדי  ללמד  גם  על  חכמתה"  אשקה

  . גם לגמליו וודאי שיש לדאוג, לשאוב לעצמו

צוע  של  רבקה  ניתן  להבחין  כי  היא  עמדה  במבחןמאופן  הבי

ורק,  ראשית  היא  ממהרת  להשקות  את  אליעזר.  מעל  ומעבר

גם  לגמליך  אשאב  ":היא  אומרת אחרי  שהוא  מסיים  לשתות

היא  ממהרת  לרדת  אל  המעין,  שוב".  עד  אשר  כלו  לשתות

בהשקותה  את  כל  הגמלים,  בריצה,  עולה  ממנו  שוב  ושובו

כל  זאת  כאשר .ר  כלו  לשתותעד  אש,  )עשרה  במספר(

מכל  הפירוט.  אליעזר  והאנשים  אשר  אתו  עומדים  מן  הצד

על,  הפרשנים  על  תבונתה  של  רבקה הנדיר  הזה  למדים

   לשאוב-לא  רצתה  להלחיצו  שעוד  עבודה  בפניה  (עדינותה 

למרות  המאמץ  הפיזי,  ועל  טוב  לבה  ומסירותה)  לגמלים

  . ללא סיוע בכךהכרוך

יצחק  נבחר  במפורש  על  ידי,    דברינוכפי  שראינו  בתחילת

כבר  ברדת  יצחק  ואברהם  מהר,  עשויה 'לדעת  ר.  ה"הקב

 לאור  סמיכות(המוריה  נקבע  הזיווג  של  רבקה  ויצחק  

הפרשיות  של  סיפור  העקדה  לקבלת  הבשורה  על  הולדת

,תפילתו  של  אליעזר ,אולם).  וביניהם  רבקה,  צאצאי  נחור

מעידים,  בו  רבקהוהדרך  המיוחדת  שעמדה  ,  המבחן  שהעמיד

המשכיותה  של  דרכו  שהזיווג  ביניהם  אכן  ראוי  להיות על  כך

יצא'  מה  ":של  רבקה אף  בחירתה,  ואכן,  של  אברהם  אבינו

 ).נ ,כד" (הדבר

רנה נשר
קשת' אם לתלמיד בכיתה א

בית ספר בן גוריון

  האם הראויה
פרשת  חיי  שרה  מביאה  לנו  את  חילופי  הדורות

 .והאמהות הראשונים של האבות

  פרשתנו  פותחת  בסיפור  מותה  של–בתחילה  האמהות  

,קנין  הקבר  במערת  המכפלה,  עליה האבל,  שרה  אמנו

,ירתה  של  רבקה  אמנווממשיכה  לבח,  וקבורתה  בו

ויביאה  יצחק  "–וכדברי  הכתוב  ,  לאשה  ליצחק הבאתה

 לו  לאשה-האהלה  שרה  אמו  ויקח  את  רבקה  ותהי

 ). סז,כד" (ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו

  סיפור  מותו  של  אברהם.  האבות–ואחרי  האמהות  

קבורתו  במערכת  המכפלה,  "ושבע בשיבה  טובה  זקן"

 ויהי  אחר  מות  ":מידו,  אשתו  האהובה,  לצדה  של  שרה

  ). יא,כה..." (את יצחק בנו' אברהם ויברך ה

בחרנו  להתמקד  בסיפור  בחירתה  של  רבקה  לאשה

אנושית  שנעשתה  על  ידי בחירה,  לכאורה,  ליצחק

בעוד  בחירתו  של  יצחק  נאמרת,  עבד  אברהם,  אליעזר

לליעזר  נשלח  עא,  "את  יצחק  בנו'  ויברך  ה"במפורש 

עבדו  הנאמן,  ואליעזר,  נוי  אברהם  לבחור  אשה  לביד

מתפלל,  ")זקן  ביתו  המושל  בכל  אשר  לו  (" אברהם של

עם  אדוני ועשה  חסד נא  לפני  היום-הקרה  ":'לה

נא  כדך-והיה  הנערה  אשר  אומר  אליה  הטי...  אברהם

אשקה  אותה  הוכחת ואשתה  ואמרה  שתה  וגם  גמליך

 ,כד"  (אדוני-לעבדך  ליצחק  ובה  אדע  כי  עשית  חסד  עם

 ).יד-יב

מפרשים  והמדרשים  נחלקים  בשאלה  האם  אליעזרה

ם  הקובע"כדברי  הרמב"  (ניחוש  "קבע  לעצמו  סימן  או

 אסור  להסתמך  על  קביעת  סימנים  שרירותייםש

או,  ")  אעשה  דבר  פלוני–אם  יארע  לי  כך  "וניחושים 

הדור  הבא  של שמא  מדובר  במבחן  ענייני  לבחירת

 ?האמהות

  אכן  מדובריה  אצל  רוב  המפרשים  היא  לומר  כייהנט

  אופיה  של  המיועדת  להיותגביל ,במבחן  מהותי  וענייני

  אליעזר  מבקש  למצוא  את  הנערה  בעלת.האומה  אם

,גמילות חסדים –הקיימות אצל אברהם אבינו  תכונותה



 

  

 

 

  השבוע בגן קשת
נתחיל בהקדמה על חשיבות הכרת האותיות מתוך תוכנית הלימודים 

'       תשתית לקראת קריאה וכתיבה'
tochniyot_li/units/educationcms/il.gov.education.cms://http

htm.krihaktiva/kdamyesodi/tochniyotlimudim/portal/mudim
 
בתוכנית  זו.  משמעויות  שונות]  LITERACY['  אוריינות'למושג  "

  לשימוש  מושכל  בשפה  הכתובה  והדבורהמתייחס  המונח  אוריינות
שליטה,  אוריינות  כוללת  פיענוח  כתב  והבנת  הנקרא.    ובמערכת  הכתב

התפתחות  האוריינות  איננה  פועל  יוצא  של  חשיפה  מזדמנת  של...  בכתיב
היא  מצריכה  תיווך  מושכל  ואינטנסיבי  על  ידי.  הילד  לסביבה  אוריינית

.  להתפתחותו  האורייניתמחנכים  אשר  רואים  עצמם  מעורבים  ואחראים
מחנכים  כאלה  יכולים  לעורר  בילד  סקרנות  לגבי  הכתב  השפה  והספר

ביתי  על  מנת  להביא-ולקדם  מיומנויות  רלוונטיות  להבנת  העיקרון  האלף
 ".את הילד לשליטה בכתב כמערכת רישום

 
מחקרים  שנעשו  בקרב  דוברי  עברית.    אבני  היסוד  של  הכתב  הן  האותיות"

מראים  באופן  עקבי,  ב  דוברי  שפות  שונות  בארצות  אחרותוכן  בקר,  בארץ
הידע  של  אותיות  בגיל.  כי  יש  חשיבות  לשליטה  של  ילדי  גן  בידע  אותיות

,ב"הגן  בא  לידי  ביטוי  בהכרת  שמות  האותיות  והסדר  שלהן  ברצף  הא
".ובהכרת הצליל שמייצגת כל אות, ביכולת לשיים אותיות המוצגות בכתב

 :2המשך מעמוד 
" è Çò Àî àÈð é Äðé Äàé Äî Àâ Çä ø ÆîàÉiÇå d Èúà Èø À÷ Äì ã Æá Æò Èä õ ÈøÈiÇå 

Àê Åc Çk Äî íÄé Çî:  ã Æø ÉzÇå ø Åä Çî ÀzÇå é Äð ÉãÂà ä Åú ÀL ø Æîà ÉzÇå 
eä Å÷ ÀL ÇzÇå d ÈãÈé ì Çò d Èc Çk: Çë ÀzÇå ø Æîà ÉzÇå Éåú É÷ ÀL Çä Àì ì

ú Éz ÀL Äì el Äk í Äà ã Çò á Èà ÀL Æà Èêé Æl Çî Àâ Äì íÇb : ø Åä Çî ÀzÇå
ø Åà Àa Çä ì Æà ãÉåò õ Èø ÈzÇå ú Æ÷ ÉM Çä ì Æà d Èc Çk ø Çò ÀzÇå

åé Èl Çî Àb ì Èë Àì á Çà ÀL ÄzÇå á Éà ÀL Äì:" 
 

 . קראו את שירו של לוין קיפניס
 במה הוא מוסיף למסופר: שאלו את הילדים

 ?מה הוא מדייקבבפרק ו

 אליעזר ורבקה
 לוין קיפניס:                               מילים
 אדמון. י:                              לחן

 ,נערה טובה יפת עיניים
 .השקיני מים ,הטי כדך

 כדי לפניך ,אדוני, שתה
 .אחר אשאב גם לגמליך

 ,בת חיל, נא הגידי? מי את
 ?היש מקום ללון בליל
 ,יש בית לנו,אני רבקה
 גם מספוא, גם תבן
 ,בוא .רב עמנו
 ,פנוי ביתנו ,הברוך
 – תשתה, תאכל

 !תהיה אורחנו
 ,יפת עיניים נערה, חן-חן

 .על כי השקית אותנו מים
 ,הא לך ניזמי פז לאוזניך
 .וצמד צמידים על ידיך

עליה  מניחים,    התצוגה  במוקד  הספריה  בגן
הילדים  חפצים  המתחילים  באותה  אות

 

ישנן  כמובן  מיומנויות  רבות  ותחומים  רבים  נוספים  של  האוריינות  בהם
אבל,  ]ראשית  כתיבה  ועוד  ועוד,  מודעות  פונולוגית[נחנו  עוסקים  בגן  א

 .הפעם נתמקד בהכרת האותיות ובחיבורן לצלילים אותן כל אות מייצגת
 

דקלום'תחילה  הוא  מדקלם  את  ,  בדומה  לדרך  שבה  לומד  ילד  למנות
  הרבה  לפני1-2-3-4-5כמעט  כל  פעוט  יודע  לדקלם  ['  המספרים

 .'שיר האותיות'כך חשוב להכיר את ]  הכמותשהתפתחה אצלו תפיסת
ישנם  שירים  שונים  במנגינות  שונות  ומכולם  אנחנו  לומדים  את  סדר

בסרגל.  [דבר  שיעזור  לנו  מאד  בשימוש  בסרגל  האותיות,  האותיות
והוא,  ו  על  פי  הסדר  כמובן"ף  ועד  ת"ב  מאל-האותיות  מצויות  אותיות  הא

 ].מצוי באופן חופשי במוקדי הגן השונים
 

.כל  אות  מתארחת  בגן  לשבוע  וביום  שלישי  מפנה  את  מקומה  לאות  הבאה
לשם  כך  אנחנו.  באותו  שבוע  אנחנו  מחפשים  מילים  המתחילות  באותה  אות

 GAAAAAA GIIIIIIIIIמאריכים  את  הצליל  הפותח  למשל
GOOOOOO טרה.....גי,  מל.....ג:    ומחפשים  לצליל  זה  המשך,

 .יאבה......גו
 

,ב-מילון  אוצר  בתוכו  אוצר  מילים  נפלא  המאורגן  על  פי  סדר  האגילינו  שה
רצוי  כמובן[קוראים  את  ההגדרה  :  ואנחנו  משתמשים  בו  כספר  חידות

 .ומנסים לגלות מהי המילה המסתתרת] ממילוני ילדים בחרוזים
של  רינת  הופר  מסייע  לנו  במציאת"  אותיות  במיץ  שטויות"גם  הספר 

אנחנו  מתבוננים.  ני  עמודים  לכל  אותבספר  זה  מוקדשים  ש,  מילים
לסיום  אנחנו.  באיורים  בהם  מסתתרות  מילים  רבות  ומנסים  למצוא  אותן

 ?האם מצאנו הכול, משווים עם רשימת המילים בעמוד שממול לאיור
במוקד  הספרייה  הקמנו  תצוגה  קטנה  ועליה  מניחים  הילדים  חפצים

 .המתחילים באותה אות

 נים לדעת יותר ימעוני
  "גשר" תעל קהיל

 המשותפת לדתיים וחילונים 
 ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו
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