חכמי חלם והירח
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הצעות לצוות הגן

גננת יקרה,
בכל חודש "נעלם" הירח מהשמיים ותושבי חלם נאלצים לצעוד בלילה
ברחובות חשוכים .האם הם יצליחו למצוא ירח שמאיר לאורך כל החודש
כולו? עיבוד חדש ומשעשע לאחד מסיפורי חכמי חלם מציג לפנינו פנינה
של הומור יהודי ומתאר את טבעו של הירח.
ה ָרוֹא ֶה א ֶת ה ַל ְּב ָנָה בְּח ִד ּו ּׁש ָ ּ
ה אוֹמ ֵר "ב ָּרוּך ְמְח ַד ֵּׁש חֳד ָׁש ִים"
(תלמוד ירושלמי ,ברכות י"ג ע"ד)
הירח ,הנקרא גם "לְבָנ ָה" או "סַהַר" ,מתחדש ומשתנה בכל יום .למחזוריות הירח תפקיד חשוב במסורת
היהודית ,שכן לוח-השנה העברי הוא לוח ירחי .תחילת כל חודש עברי" ,ראש חודש" ,מצוינת על פי
מולד הירח (וזו הסיבה שהחודש נקרא גם "יֶרַח") ומועדי החגים היהודיים נקבעו על פי הירח .במסורת
היהודית יוחדו להתחדשות הירח מדרשים ,פיוטים וברכות.

רעיונות לשילוב הספר בגן
•המאייר עומר הופמן הוסיף פריטים מצחיקים לאיורים שמלווים את הסיפור .אפשר לחלק את היל־
דים לקבוצות קטנות ולבקש מכל קבוצה להתמקד בדף אחר בספר .כמה דברים מצחיקים מצאו
הילדים בכל דף? בהמשך קבוצות הילדים יכולות לצייר תמונות משותפות של החיים בעיירה חלם,
עם פרטים נוספים שמצחיקים אותם.
•אפשר לעצור את קריאת הסיפור לאחר שחכמי חלם מנסים למצוא פתרון לחושך ברחובות
העיירה .מה יכולים הילדים להציע לאנשי חלם כפתרון? (אין בחלם חשמל).
•אפשר לשוחח עם הילדים :מה מצחיק אותנו? האם לכולנו אותו חוש הומור? כדאי להזכיר
שחכמי חלם הם דמויות דמיוניות ,ואין באמת עיירה שבה כל תושביה אינם חכמים.
•במהלך החודש הקרוב אפשר לבקש כל יום מילד אחר לחפש עם הוריו את הירח מבעד לחלון
בשעות הערב ,לצייר אותו על דף ולהביא את הציור לגן .תוכלי להקצות לנושא לוח קיר וכל
בוקר לתלות ציור נוסף .האם היו לילות מעוננים ,בהם לא הצליחו לראות את הירח? האם
הילדים מזהים את ראש חודש לפי הציורים? אחרי כמה ימים הופיע ירח מלא? בסוף החודש
תקבלו "ציור משותף בהמשכים" – מחזור שלם של הירח.
המשך בעמוד הבא

•בהצעות להורים בסוף הספר הצענו למשפחות לצאת יחד לטיול לילי .תוכלי לעודד את הפעילות
ולאסוף מהילדים חוויות :האם הרחוב שלהם נראה שונה בלילה? מה הם ראו? אילו קולות הם שמעו?
•האם הסיפור הצחיק את הילדים? אפשר לבקש מהם לחפש בבית או בספריה עוד סיפורים על חכמי
חלם (למשל ,נעלי הזהב של המלך) ,אגדות על ג'וחא או הרשל'ה ,או ספרי בדיחות .תוכלו לערוך
תצוגת ספרים תחת הכותרת "זה מצחיק אותי!" ,לעיון עצמאי של הילדים ולקריאה במליאה.
•איזו מילה מסתתרת במילה חודש? שורש המילה חודש היא ח.ד.ש ובאמת בכל חודש משהו חדש
מתחדש .אפשר להכין בגן לוח ולציין בו את שם החודש העברי ,מי נולד בחודש הזה ומהם האירועים
המיוחדים שנציין החודש .האם וכיצד אתם מציינים את ראש חודש בגן? האם חוגגים ימי הולדת על-
פי לוח השמש או לוח הירח?
•את יכולה לספר לילדים על חלליות ועל אסטרונאוטים שנחתו על הירח (ממש לא יאמן!) אתם מוזמ־
נים לצפות באסטרונאוט הולך על הירח וללמוד שכוח המשיכה על הירח שונה מאשר על הארץ ולכן
אפשר קצת לרחף על הירח .נסו לרחף בעצמכם וללכת בגן ב '-הליכת ירח'

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

