חומש במדבר

במדבר · נשא · בהעלותך · שלח לך ·

חצוצרות
...וְאֶת ּפ ִינְחָס ּבֶן ֶאלְעָז ָר הַּכֹהֵן לַּצָבָא ּוכְל ֵי
לגננות

בפרשת מטות מוזכרות חצוצרות התרועה .הפרשנים נחלקו אם הכוונה לחצוצרות ממש או לשופרות.
אנו נתמקד בלימוד בגן בחצוצרות הכסף כדי שגם אנחנו “נריע לצור ישענו”.

הרִיעו ּ לִפְנ ֵי הַמּ ֶ ל ֶך ְה’”
שוֹפָר ָ
בַחֲצֹצְרוֹת ו ְקוֹל ׁ
“ ּ
בדור שלנו ,ילדים חשופים לאמצעי תקשורת רבים ואינם יודעים שבעבר היה קושי להעביר הודעה להמון
רב .כדי שהילדים יבינו את תפקיד החצוצרות ,נתחיל בשיחה על העברת הודעה בימינו.
כשהגננת רוצה למסור הודעה לכל ההורים – איך היא עושה זאת?
אם נרצה למסור הודעה חשובה לכל עם ישראל – איך נעשה זאת?

לאחר שהילדים יציעו את אמצעי התקשורת המוכרים להם ,נוכל לספר להם שלפני שנים רבות ,לא היו
קיימים אמצעי התקשורת שיש בימינו (לפרט על פי התשובות שהילדים ענו) .לאור הבהרה זו ,נוכל לשאול
אותם:
איך הודיע משה לכל עם ישראל שצריכים לצאת למסע?

מתוך ההבנה שקשה מאוד להעביר הודעה לעם רב ,תוכל שאלה זו להניב תשובות יצירתיות .בסופו של
הדיון נוכל לספר שהתורה מצוה להכין שתי חצוצרות כסף כדי למסור הודעות לעם באמצעות תקיעה בהן.
אילו הודעות חשובות ,לדעתכם ,הודיעו באמצעות תקיעה בחצוצרות?

לאחר שנשמע את תשובות הילדים ,נוכל
להזכיר את האירועים השונים – בעת שמחה
ובעת צרה – שתקעו בחצוצרות:
הודעה על יציאה לעוד מסע במדבר.
ביציאה למלחמה.
בבית המקדש בחגים ובמועדים.
בכניסת השבת בירושלים (תקיעה זו
הוזכרה גם בספרו של יוסף בן מתתיהו ואף
נמצאה כתובת חקוקה באבן“ :לבית התקיעה
להכריז” בחפירות שנערכו בכותל הדרומי).
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קרח

חוקת · בלק · פינחס · מטות · מסעי

פרשת מטות

התרועה
הַּקֹדֶׁש וַחֲצֹצְרֹות ַהּתְרּועָה ּבְי ָדֹו (במדבר לא ,ו)

תקיעה בחצוצרה באירועים

הורים יקרים!

מה אתם מרגישים כשאתם שומעים את קול
החצוצרה?

בשבתם ליד שולחן השבת ,יזכיר
הציור לילדים את הלמידה על
התרועה בחצוצרה בעת שמחה
ובעת צרה.
פרשת מטות

כדי לחוות את התשובה לשאלה זו ,כדאי להציג
לילדים כלי נגינה דומים לחצוצרות ולתת לילדים
להריע בהם .התרועה לבטח תגרום לילדים לסתום
את אוזניהם .כך הם יבינו שהחצוצרה נבחרה בשל
הצליל הרם הבוקע ממנה.
חשוב גם להשמיע תקיעה בחצוצרה אמיתית
באמצעות הקודרים (ברקודים) המצורפים ולשאול
את הילדים:

איך אפשר לצייר תרועת חצוצרה
על מעמד? ילדי הגן מומחים
בזה ...בעקבות השיחה וההאזנה
לקול החצוצרה נציע להם להביע
באופן אומנותי את חוויות הלימוד
וההאזנה לחצוצרה.
שבת שלום!

למה נבחרה דווקא החצוצרה מכל כלי
הנגינה למסירת הודעות חשובות?

פרשה על המפה

“...וְ ֶאת ִפ
ּינְ ָחס ֶבּן ֶאלְ ָעזָ
ר ַהכֹ ֵּהן לַ ָצ ָּבא
בפרשת
ּוכְ לֵ י ַהקֹ ֶּדׁש וַ ֲח
צ ְֹצרֹות ַה ְת ָ
מטות שנקרא ה
ּרּועה ְבּיָ דֹו”
דיברנו
שבת מוזכרות
עם
חצו
(במדבר לא ו)
היל
צרות התרועה ב
דים) .הפרשנים
קשר למלחמה ב
נחלקו אם ה
לשופרות .אנו
בגן התמקדנו
מדיין (שעליה לא
כוונה ב”חצוצרות
בלימוד על חצו
התרועה” לחצו
בחצו
צרות הכסף כדי
צרות ממש או
צרה תקעו גם
באירועי שמחה
שגם אנחנו “נריע
הללו:
לצור ישענו”.
וגם בעת צרה.
יציאה למסע
אתם מוזמנים
במדבר ,תקיעה
להמחיז עם יל
בבית המקדש,
“נצטוו בת
דיכם את הזמנים
בכניסת השבת
אל הדב קיעת החצוצרות ב
ובנגינת הלויים
רים,
עתים אלה – לפי
בבית המקדש.
כי הטבע ,מבלי
שהאדם ,מהיותו
בעל חומר ,צריך
החצוצרות ,מעיר ,יעמוד כישן,
ואין דבר יעוררהו כמו קולות התעוררות גדולה
הוא הקול ה
הניגון,
גדול שבכל כלי
וכל שכן קול
הניגון( ”.ספר
החינוך ,שפד)

בַחֲצֹצְרוֹת”...
הרִים קוֹל ּ
“כ ְ ָ

תשובות הילדים יעזרו להבין שקול החצוצרה
חזק ומעורר את הלב .כדי להבין את הבחירה
בחצוצרה לעורר לבבות ,נוכל להזכיר לילדים
תרועה המוכרת להם מאוד – קולות התקיעה
בשופר בראש השנה.

פרשת מטות

"נצטוו בתקיעת החצוצרות בעתים אלה –
לפי שהאדם ,מהיותו בעל חומר ,צריך התעוררות גדולה אל הדברים,
כי הטבע ,מבלי מעיר ,יעמוד כישן ,ואין דבר יעוררהו כמו קולות הניגון,
וכל שכן קול החצוצרות ,הוא הקול הגדול שבכל כלי הניגון"
(ספר החינוך ,שפד)
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