
 קבלת שבת בדגש מוזיקלי
  
 כללי .1

רצוי ליצור אווירה שונה  . יום שישי בגן שונה משאר ימי החול במעשה ובתוכן

בבחירת תכנים המעניינים את ילדי  , שתתבטא בהכנות לקבלת השבת, וחגיגית

 .  'בקישוט הגן וכד, הגן

  

.  שבה מרכיב קבוע ומרכיב משתנה, חשוב ליצור מסגרת קבועה לקבלת שבת

,  שיר פתיחה, התכנסות משותפת בצד סמלי השבת, המרכיב הקבוע יכלול הכנות

 –סיום בכיבוד בממתקים ועיסוק בתוכן מהמקורות , קידוש על היין, הדלקת נרות

המרכיב המשתנה תלוי במה  . אגדה או דברי חכמים, פרשת השבוע, סיפורי תורה

הן מבחינת הרפרטואר והן מבחינת ההתנסות  , שהילדים בוחרים מדי שבוע

 (.  או ריקוד עם המוזיקה/נגינה ו, שירה)

,  פעילות מוזיקלית המתבטאת ברפרטואר ייחודי היא חלק בלתי נפרד מחוויה זו

 .  ומזמנת מפגש עם התרבות הישראלית ועם מגוון המסורות של קהילות ישראל

 



 היערכות מומלצת. א

  מומלץ להיעזר  )שירון לשבת מתוך רשימת הזמר העברי המומלץ לגן נכין 

 הכולל מוזיקה  ', גוונים'וברפרטואר המופיע בערכה ( שירים ופיוטיםרשימת ב   

 .ישראל השונותמקהילות    

  או ריקודים מקהילות ישראל  /פיוטים ו, זמירות, תקליטור שיכלול שיריםנכין 

 (.'קבלת שבת בדגש מוזיקלי' 'נט-נט בוסת-גנ'ראו באתר )השונות    
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  קודםפעילות זו תתבצע יום )העורכים את האירוע , את בן ובת שבתנראיין 

 ונאפשר להם לבחור את הרפרטואר מתוך התקליטור שהכנו ואת  , (לכן    

 (.'קבלת שבת בדגש מוזיקלי' 'הגננת'ראו באתר )מדי שבוע מחדש תפקידם    

 בכתב ילדי או בכל  , את הפרטים שבחרו בכרטיסיות נפרדות בציור נרשום 

 (.או פיוטים/ זמירות ו, הבחירה תכלול שירים)אחרת שיציעו הילדים דרך    

  שבחרו ברצף שבו נשמיע  ( שירים ויצירות)את הפריטים המוזיקליים נסדר 

 (.רצף זה ישמש כתכנייה)בקבלת שבת אותם    
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 הצעות לביצוע. ב

  סידור פרחים, חגיגית ותרבותית באמצעות מפה לבנה, אווירה נינוחהניצור, 

 .'יין לקידוש וכד, חלות שבת, פמוטים   

  שלידו ישבו בן  , את הכיסאות במעגל או בחצי גורן סביב שולחן אחדנסדר 

 .ובת השבת   

  בצד  )שבמשך הזמן יהיה סימן פתיחה , את קבלת השבת בשיר קבוענפתח 

 (.הערוךהשולחן    

  פי הרצף שנקבע  -על, לבן ובת שבת להנחות את הפעילות לסירוגיןניתן 

 עלהקידוש , הקטעים המוזיקליים יופיעו לסירוגין אחרי הדלקת הנרות)מראש     

 (.  הקריאה מן המקורות ועוד, בציעת החלה, היין    

  שבתקבלת ' 'הגננת'ראו באתר )את קבלת השבת בריקוד או בשיר משותף נסיים 

 (.'בדגש מוזיקלי   

  ההוריםשיבצעו שירים מבית , להזמין לגן מדי פעם הורים או סבים וסבתותמומלץ 

 .או בשירה/שלהם בנגינה ו   
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