
על הספר
אבא של אור מנגן בחליל לפני השינה ומספר לבנו את סיפור המנגינה המלווה אותו מאז 
היה ילד קטן, כשרעה כבשים בכפר באתיופיה, סיפור על כבשה מיוחדת שידעה לרקוד ועל 
געגועים לירוסלם, הלוא היא ירושלים של זהב, אשר ליוו את קהילת ביתא ישראל לאורך 
שנים. אבא של אור ממשיך ומספר גם על העלייה לארץ ועל המפגש עם ירושלים. הסיפור 
והמנגינה הופכים לחלק מהסיפור של אור ולמעשה לחלק מהסיפור הישראלי של כולנו, 

אשר מורכב מסיפורי משפחות וקהילות, מתפילות וממנגינות. 

להעשרה - זרקור יהודי: אתיופיה - אתר בית התפוצות

כיתה ב׳ 

ספר 3

החליל המכשף 
והכבשה הרקדנית

כתבה: אילנה זיידמן  //  איירה: דיאנה פרוקופץ 
הוצאת הקיבוץ המאוחד  

מפגש ושיחה - עולים ועלייה 
סיפור המסע ְמזַמן שיחה על עלייתה של קהילת ביתא 
ישראל ועל עלייה מארצות אחרות. אם יש בכיתתכם 
תלמידים שעלו מארץ כלשהי, תוכלו להזמין אותם לספר 
את סיפור עלייתם ולשתף בהרגשתם כשעזבו את הארץ 
מגוריהם, באופן שבו דמיינו את ארץ ישראל, באתגרים 
שנאלצו להתמודד איתם, ובמה שהקל עליהם את ההסתגלות 
לישראל. את ילידי הארץ ניתן לשאול איך, לדעתם, אפשר 
לעזור לעולים חדשים, ומאין ההורים או הסבים שלהם עלו.

נוסף על כך ניתן לעודד את התלמידים לראיין קרובי משפחה 
שעלו ארצה או להזמין אותם לשתף בסיפור עלייתם. 

מה בספר? 
ביתא ישראל    אתיופיה    

ירושלים של זהב    מנגינה    
געגועים    זיכרונות    חלומות    

כמיהה    עלייה    חליל 

https://www.pjisrael.org/book/halil_mehashef_kivsa_rakdanit/
https://spotlight.anumuseum.org.il/ethiopia/he/about


מנגינת החליל  
במהלך השיעור ניתן להשמיע לתלמידים צלילי חליל ולבקש 
מהם לעצום עיניים, לנשום עמוק, לרפות את גופם ולהתמלא 

במנגינה. 
אפשר גם לצאת לחצר, להאזין לצלילי החליל, להתבונן 
בעננים ולחשוב למה הם דומים. אולי תצליחו לראות שם 

כבשה רוקדת...

להאזנה  

חליל אתיופי קלסי

חליל קראנטיק הודי

חליל פאן בניגון של המוזיקאי האקוודורי לוס רויאס

פעילות 
בעקבות החליל שבסיפור תוכלו לחקור בכיתתכם את כלי 
הנגינה המיוחד הזה. ניתן לבקש מהתלמידים לאתר חלילים 
מסוגים שונים, להאזין לצלילים שהם מפיקים, לחשוב על 
משמעות המילה "חליל" ולהאזין ל"שיר החליל" שכתבה 

לאה גולדברג או לערוך מפגש עם חלילן.  

להאזנה
"החליל" - מאת לאה גולדברג בביצוע יהודית רביץ ועפרה חזה 
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מכירים כלֵי נגינה אתיופיים? 
ִסרקו את הקוד ושתפו את 

המשפחות!

מנגינות וסיפורים - כדאי להזמין בני משפחה 
לספר את סיפורם סביב תצלום או חפץ וליצור 

תערוכה מקוונת משותפת לקהילת הכיתה. אפשר 
גם לבקש מכל משפחה לבחור שיר שיקר לליבה 

וליצור שירון כיתתי.

במיוחד לבית

הצעות לפעילות ולהעשרה 
בלוח "החליל המכשף 

והכבשה הרקדנית" 
בפינטרסט של 
ספריית פיג'מה 

https://www.pjisrael.org/book/halil_mehashef_kivsa_rakdanit/#sirtonim
https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.pjisrael.org/book/halil_mehashef_kivsa_rakdanit/#sirtonim
https://www.youtube.com/watch?v=I_kRLb-qvjU
https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig
https://www.youtube.com/watch?v=drNZyfxUSFQ
https://www.youtube.com/watch?v=zYPjrzf2bYc
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%A3-%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA/
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