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צו פיוס - סיפור הצלחה ישראלי

עמותת צו פיוס מקימה ומלווה מסגרות חינוך המשלבות ילדים 

חילונים, דתיים ומסורתיים ללימוד וחיים משותפים – מסגרות 

חינוכיות של גנים ובתי ספר.

עמותת צו פיוס פועלת בשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך והרשויות המקומיות להפצת המידע אודות החינוך המשותף, 

לעידוד חשיבה חדשנית והובלת שינוי בתוך מערכת החינוך ולהקמת מסגרות חדשות ברוח זו.

צו פיוס פועל לקידום החינוך המשותף בתחומים הבאים:

ייעוץ וליווי לקבוצות הורים המעוניינים בהקמת בית ספר משותף ביישוב.	•

ייעוץ וליווי לרשויות המקומיות בתהליך בחינת ההיתכנות ובשלבי ההקמה.	•

הנחיה, ליווי והשתלמויות למנהלים,מורים וגננות לחינוך ולהוראה בכיתה מרובת זהויות.	•

פיתוח והנגשת תכניות לימודים למורים בחינוך המשותף.	•

גיבוש קהילה בית ספרית פעילה ותוססת בתחום התרבות היהודית- ישראלית ביישוב.	•

עקרונות פדגוגיים מנחים

חינוך בין-קבוצתי: יצירת מסגרות חינוך פורמאלי למפגש קבוע ומתמשך בין חילונים, דתיים ומסורתיים.

מפגש בין שווים: שמירה על הזהות הייחודית של כל תלמיד/ה מתוך כבוד לאורחות חיים שונים.

מפגש בין שונים אך שווים: מפגש בין זהויות מגוונות השומר על ייחודה של כל אחת מהן.

שפה תרבותית ישראלית-יהודית משותפת: תוך שמירה וכבוד לזהותו של הפרט ושל משפחתו. 

פלורליזם - ריבוי קולות: דגש על תרבות ומסורת יהודית תוך התייחסות לקולות השונים בתרבות היהודית.

לימוד מגוון: לימוד תרבות ומסורת יהודית במגוון אמצעים – שיר, מדרש, סיפור, יצירה פלסטית, דרמה, פעילות 

קהילתית, לימוד הורים-ילדים ועוד.

שתי עגלות מלאות: עגלה חילונית ועגלה דתית. 

מעטפת פדגוגית: ליווי והנחיה הוליסטית הדואגת לשיפור דרכי ההוראה והאווירה החינוכית. 

לפרטים נוספים ולהתקשרות:
02-6215353

mail@tzavpius.org.il

כל הזכויות שמורות לצו פיוס

תכני הלימוד המופיעים בחוברת זו נועדו לשימוש חינוכי של צוותי הגנים ובתי הספר

2014 - קיץ תשע”ד 
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רציונל ‘בוקר שיר’ - שירה עברית, תכנית לקבוצת מפגש 
כתות א’-ב’

- נכתב בהשראת תכנית מפגשי בוקר לכתות יסוד בביה”ס ‘קשת’ ירושלים ומזכרת בתיה -

למי מיועדת התכנית?

התכנית מיועדת לילדי כיתות א’-ב’, כחלק מתכניות מפגש הבוקר. המפגשים כוללים היכרות עם עולמות ידע 

החדשים לילדים מתוך חיבור לחיי היום יום שלהם, לתחושות ורגשות המלווים אותם ולזהותם האישית. מפגשים 

אלו עוסקים במגוון נושאים הקשורים לתרבות ישראל, תרבות עברית, ונושאי ידע כללי – כל אלה יחד יוצרים 

עולם תוכן ייחודי לקבוצת המפגש. 

שיתוף ילדי קבוצת התפילה: בימי שישי, מומלץ לקיים מפגש משותף לילדי שתי הקבוצות בו, בין השאר, ישנה 

התייחסות לתכנים שנלמדו בנפרד כאשר כל קבוצה מעשירה את המפגש בתכנים הייחודיים לה. מומלץ להביא את 

השיר הנלמד לקריאה/ שירה משותפת. 

סיכום השנה: מומלץ להוציא בסוף השנה אלבום שירים /שירון/ דיסק ועליו שירים מולחנים, ובו גם עבודות 

היצירה של הילדים, בליווי מכתב להורים המתאר את תהליך הלמידה והיצירה של קבוצת המפגש. 

מדוע בחרנו בשירה עברית?

שפה כזהות: השפה העברית, על שלל ביטוייה הישנים והחדשים, היא אחד מביטויי החידוש של החיים היהודים-

ציוניים: שפת קודש ש-’שוב התחילה מתעוררות ומדברת ומדברת’ )כדברי ‘שיר השיירה’ של עלי מוהר( הפכה לא 

רק לשפת דיבור, אלא לשפת יצירה מרשימה המהווה ביטוי לזהות הישראלית.

OECD מדגישים את חשיבות הקריאה של  שפה כעושר תרבותי: מחקר בנושא קריאה והרגלי קריאה שערך ה-

מקורות מסורתיים ותרבותיים. שכן חוויית הקריאה מחזקת אצל הקוראים את הרצון לקרוא והם מפתחים הרגלי 

קריאה חיוביים. 

OCD מביאים, בין השאר את תפישתו של אלן בלום1, אינטלקטואל מוביל מאוניברסיטת  החוקרים במחקר ה-

שיקגו, המתייחס לתרומתם של הטקסטים המסורתיים לחיי הרוח בכלל, וטוען כי מקורות אלו משמעותיים עבור 

הקוראים ומשקפים את תפיסות עולמם, יותר מאשר מקורות אחרים.

“בתחילת הספר מספר בלום שבראשית הקורס שלימד, הוא נהג לבקש מתלמידיו להצביע על חמישה ספרים 

המשקפים את תפיסת העולם שלהם. לפי הדיווח שלו, רוב התלמידים התקשו להצביע אפילו על ספר אחד כזה. 

במסגרת הדיון של בלום על אודות הסיבות למציאות זו באמריקה, הוא תוהה על דפוס הקריאה שהתקיים בבית 

סביו ואף טוען כי היעדר דפוס שכזה מסביר לא רק את הירידה ברמת הקריאה אלא גם את הירידה בחיי הרוח 

בכלל.”

אלן בלום, דלדולה של הרוח באמריקה, 1989 , הוצאת עם עובד.  1
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ukslim :צילום

בלום מסביר כי הוא “מבקש לאמץ דפוס קריאה בספרות המקשר אותה לחיפוש אחר אמת ולקשר ישיר עם 

החיים”, הוא מתייחס ישירות ללימוד תנ”ך ומקורות הדומים לו, וטוען כי “החיים המבוססים על התנ”ך קרובים 

יותר לאמת, וכי הוא מספק חומר לחקר מעמיק יותר בטבעם האמיתי של הדברים ומאפשר גישה אליהם.” 

לימוד שירה מעשיר ומגוון את שפתם של הילדים: היכרות עם מבנה השיר, סוגי חריזה והעשרת אוצר המילים 

כמו גם פיתוח יכולת הביטוי בע”פ והעמקת היכולת הפרשנית של הילדים: שכן, ברבים מהשירים ישנם ביטויים 

שאינם חד משמעיים – כמעט חידות, המאפשרים פרשנויות שונות ודורשים חשיבה והעמקה.

יצירה כחלק מתרבות מתמשכת וחיה: היוצרים וההוגים של התרבות העברית המתחדשת, כדוגמת אחד העם 

וח”נ ביאליק, ראו ביצירה החדשה בעברית המתחדשת בארץ ישראל חלק בלתי נפרד משרשרת היצירה היהודית 

לאורך הדורות, ובכלל זה גם השירה העברית. 

לימוד יצירות עבריות הוא, אם כן, עוד חוליה בעושר היצירה העברית לדורותיה.

לחן: חלק מהשירים זכו להיות מולחנים, והשמעתם מאפשרת תזכורת נוספת למסרים שנלמדו - הפעם במישור 

נוסף - ועיבודם. במידה והצוות מחליט על פיתוח מערכים לשירים נוספים, מומלץ להביא בחשבון שירים 

שהולחנו.
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כיצד בנויה התכנית?

התכנית תילמד במפגשים שיתקיימו בתחילת היום, לכל שיר יוקדשו שני מפגשים שיתקיימו במשך יומיים רצופים 

בשבוע:

במפגש הראשון המוקד הוא השיר עצמו על תכניו, המילים, המקצב והאווירה שבו. תערך היכרות עם השיר: 

המורה תקריא את השיר בקול ובאופן המותאם לתוכנו ]הפתעה, סוד, עלילה וכד’[. לאחר מכן היא תוודא את 

הבנת התוכן ופירושן של מילים קשות. 

ההיכרות עם השיר ותוכנו כוללת בדרך כלל גם היכרות עם סוגת השירה וייחודה.

במפגש השני נפגוש את השיר שוב, מתוך עיסוק רחב יותר בנושאים העולים מתוכו ולקשר שלהם לחיי הילדים. 

במוקד השיעור עומדים מחשבות הילדים, תחושותיהם וביטויים בחיי היום יום. נבדוק איך נידון הנושא המדובר 

בשיר וכיצד אותו נושא בא לידי ביטוי בחיי הילדים. 

אנו רואים חשיבות רבה בחזרה על השיר הן משום היכולת להעמיק בתכנים וברלבנטיות שלהם והן משום 

האהבה שילדים רוכשים לחזרה – הפעם הם מכירים את השיר ופוגשים בו כפי שפוגשים במכר וותיק. 

ראוי להדגיש, כי הכוונה אינה ללימוד המקובל בחינוך הלשוני, אלא להתייחסות לשיר כאל מוקד השראה 

להרחבה ולעיסוק בנושאים הקשורים לעולמם הרוחני והפיסי של הילדים. 

תוכן

גיוון תוכן: כיצד נבחרו השירים? – כאמור, השירים שנבחרו מיועדים לילדים ומתייחסים לעולמם ולנושאים 

שונים ומגוונים: סיטואציות נפוצות כמו - ילד האוסף ומחביא גרוטאות או ילדה החולמת על כובע קסמים, 

רגשות והתייחסות לבני משפחה – סבא, סבתא וכד’. חגים ואירועים במעגל החיים המקיפים את הילדים וכדומה.

השירים עוסקים בחוויות וברגשות המשותפים לילדים רבים ומתוך כך ניתן לדון בהם. הדיון בחוויות וברגשות 

מאפשר לילדים מפגש עם עצמם עם תחושותיהם ודעותיהם.

כדרכו של שיר, גם השיר הנבחר מציג התייחסות מסוימת, ויתכן כי הילדים בכיתה יעלו רגשות והתייחסויות 

אחרות ביחס לאותו נושא או מצב.

גיוון יוצרים וסגנונות כתיבה: התכנית מציגה שירים של יוצרים שונים. בכך היא חושפת את הילדים להיכרות עם 

יוצרים שונים ועם סגנונות כתיבה שונים: שורות ארוכות וקצרות, חריזה בכל זוג שורות, חריזה ב”קפיצות” או 

ללא חריזה כלל, ועוד. התייחסות שונה למצבים שונים: בקלות ראש ובצחוק, או בכובד ראש ורצינות, ועוד.
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פורמט עבודה

מודולריות: התכנית המוצעת כאן הינה מודולרית. מלבד הקשר בין שני המפגשים העוסקים באותו שיר, אין 

חשיבות בלימוד השירים בסדר מסוים. המורה יכולה לבחור את הסדר הנראה לה על פי שיקולים שונים. 

התאמה לחיי הקבוצה וללוח השנה: כאמור, בבחירת סדר השירים כדאי להתאים בין תוכן השיר לתקופת השנה 

– בין אם לתכני לימוד אחרים, בין לתכני לימוד מתחום תרבות ישראל ובין אם למהלך השנה בחיי הקבוצה והכתה. 

השראה לפיתוח עצמאי: ניתן להתייחס לשיעורים אלו כהצעות בלבד והמורה תוכל לפתח מפגשי בוקר נוספים 

משלה, בהתאם לשירים המועדפים עליה ולצרכים המשתנים של קבוצת המפגש הספציפית. 

ניתן להתייעץ עם מנחת ‘צו פיוס’ במידה ויש צורך.

על-מנת לסייע בהכנת מפגשי בוקר נוספים אנו מביאים הצעה לפורמט עבודה, שהוא הבסיס לתכנית שלעיל )גם 

הוא כאמור נתון לשינויים של מורה לפי הצרכים שלה ושל הקבוצה(:

כיצד להכין מערך 

חיבור אישי של המורה: כדי למשוך ולעניין את הילדים, חשוב שהמורה עצמה תעבור תהליך של חיבור רגשי 

לשיר: מה מסקרן בו? מה מעניין בו? כיצד היא עצמה מתחברת אליו.

’הדביק’ את התלמידים בהתלהבות – שכן, כנות והתלהבות הן תחושות העוברות ללומדים  בירור זה יסייע ל

ומשפיעות על האווירה במפגש ועל העברת התכנים. 

רציונל ומבנה

המערכים שבתכנית ‘שיר בוקר’ בנויים על-פי מבנה קבוע. אנו ממליצים לעבוד במבנה זה כדי להקל על המורה 

הקורא ומכין את הפעילות ולהפגיש אותו עם מבנה קבוע ומוכר. 

מבנה היחידה:

עמוד פותח א. 

ב.  השיר 

ג.  פירוט מפגש 1

ד.  פירוט מפגש 2
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א. עמוד פותח - רציונל מפורט, ותיאור קצר של הפעילות.

למה בחרנו בשיר הזה – הסבר לגבי הבחירה בשיר והקריטריונים לבחירתו. למשל, כיצד נושא השיר קשור לחיי 

הילדים ]חברות, משפחה, דמיון, רגש, סביבה חיצונית וכד’[ או מהו ייחודו הלשוני. 

פירוט זה חשוב כיוון שהוא מסייע לכוון את המורה לאותו מרכיב ומסייע לה להתמקד ולכוון אליו התלמידים. 

לדוגמה השיר “גמדים גרים בסיפורים” מתייחס לשאלה להיכן עוברים הגמדים כשסיפורים נגמרים? המורה 

יכולה לנסות לדמיין את עצמה כילדה ולחשוב – “באמת, מה קורה לגמדים אחרי שמסיימים להקריא סיפור?” 

“האם הם ישנים בין הדפים?” “האם הם מרחפים באוויר?”, “האם אני, כילדה, דמיינתי היכרות עם גמדים?” - אנו 

מאמינים כי חיבור אישי וחווייתי לשיר יסייע בלימוד השיר ובהעברת האווירה שבו, לילדים.

פירוט המפגש הראשון 

מיני רציונל – מגדיר אילו תכנים יועברו במפגש הראשון. 

פתיחה – מטרת הפתיחה היא לפתח גירוי ועניין, להפתיע, לסקרן את הילדים ולגרום להם לרצות לדעת יותר. 

במפגשים השונים השתדלנו להשתמש בפתיחות שונות ומגוונות, יתכן שפתיחה מסוימת תתאים לקבוצה אחת 

אך לא לקבוצה אחרת. הפירוט מאפשר למורה לבחור מבין סוגי הפתיחה השונים, באלה המתאימים יותר לה 

ולתלמידיה.

הצעות לפתיחות שונות:

קריאת השיר עצמו ללא הקדמות בקריאה דרמטית ומעניינת.	•

הצגת שם השיר ושאלות בעקבותיו. לדוגמה: במה לדעתכם יעסוק השיר? - יצירת ציפיות והשערות לגביו.	•

‘שמש אסוציאציות’ סביב מילה הקשורה לנושא השיעור.	•

סיפור אישי	•

הצגת שאלה הנוגעת לחיי הילדים. 	•

דמיון מודרך 	•

הצגת ציור, סרטון או קומיקס.	•

חידה, סיפור על הפתעה / סוד / פריט מוסתר המושך את תשומת ליבם של הילדים. 	•

פירוט הפעילות: לאחר הפתיחה מפורטים שלבי המפגש השונים. אלה כוללים לרוב הפעלות המלוות בדיונים 

קצרים. במערך השיעור מפורטות שאלות לדיון; כמובן שהן יכולות להוות בסיס לתוספות ושינויים. 

בהמשך מפורטים שלבי המפגש השונים הכוללים בדרך כלל הפעלה המלוות בדיונים קצרים.
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jcarlosn :צילום

סיום וסיכום: היחידה מסתיימת בדרך כלל ביצירה או משחק המאפשרים לילדים הפנמה והבאה לידי ביטוי של 

המסרים שנלמדו ביחידה ושל רעיונות שהוצפו בה. 

חשוב לסכם בכמה משפטים את התהליך שעברנו בשיעור, וליצור את הקשר הלוגי בין החלקים השונים, לדוגמה: 

“זוכרים שפתחנו בשמש אסוציאציות על סבא וסבתא?.... ולאחר מכן קראנו את השיר.... וסיפרתם על סבא 

וסבתא שלכם ועל הקשר שלכם איתם.... וכעת לסיכום ניצור מתנה שתייצג את היחס שלנו לסבא וסבתא.”

הסבר כזה מעניק לפעילות האחרונה “כותרת”, מקשר אותה לשאר הפעילויות ויוצק בה תוכן ומשמעות. 

משפטי הסיכום יכולים להתבצע גם באמצעות שאלות של המורה והשלמות של התלמידים.

הערה – מסמך זה הוא לצרכים פנימיים-חינוכיים של צו פיוס בלבד. אין לשכפל, לעתיק או להפיץ את תוכן 	•

המסמך. 

מקווים שתיהנו מהשירים ומהפעילויות,

נשמח לשמוע תגובותיכם

בברכת הצלחה

צוות החינוך המשותף, צו פיוס
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 courosa :צילום

‘בוקר שיר’ - מערכים לשירים 
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Eilam Gil :צילום

ִסּיּפּוִרים” / ֵלָאה ָנאֹור ִרים ְבּ ִדים ָגּ ָמּ “ַגּ

רציונל - 

למה בחרנו בשיר זה? השיר החמוד הזה של לאה נאור על גמדים מתייחס לדמויות המופיעות בסיפורים כדמויות 

” אותנו ומגרה  אמיתיות. הוא מדבר על כך שבסוף הסיפור הדמויות צריכות מקום לשהות בו ובכך הוא “מבלבל

אותנו לבחון את הגבול בין המציאות לדמיון. 

רגשות ועולמם של הילדים: כוכבי השיר – הגמדים, הם יצורים הקטנים אף מהילדים עצמם, דבר זה מעורר 

תחושת הזדהות והבנה למעשיהם ורגשותיהם. בנוסף הם חיים בעולם של קסם ואפשרויות שונות מסקרנות 

ומושכות. 

השיר מציף גם את נושא המחבואים ואת האפשרויות למחבואים שונים – פעולה החביבה על ילדים. 

פעילות בעקבות השיר: בפעילויות המלוות את השיר נשתמש בו כטריגר לגירוי ופיתוח הדמיון, ונזמין את הילדים 

לדמיין את “חייהם” של הגמדים, לצייר את עצמם במצבים דמיוניים ולהתבונן במציאות סביבם בצורה שונה 

ומחודשת. 

לאה נאור נולדה ]1935[ וגדלה במושבה הצעירה הרצליה, בבית עם גן ירק תרנגולות אפרוחים ופרה. למדה 

ספרות כללית באוניברסיטת ת”א. כתבה עשרות ספרים, שירים וגם תרגמה ספרים רבים. רבות מיצירותיה עובדו 

להצגות וסדרות טלוויזיה. עבודתה הספרותית זיכתה אותה בפרסים שונים: פרס זאב לספרות ילדים, עיטור 

אנדרסן לתרגומי מופת, פרס רשות השידור ובפרס אקו”ם על יצירתה לילדים 
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ִסּיּפּוִרים / ֵלא�ה נָאֹור דִים גִָּרים ְבּ גַָּמּ

ּפּוִרים. ִסּי ָלל ְבּ ֶדֶרְך-ְכּ ִרים ְבּ ִדים ָגּ ָמּ ַגּ

ּפּוִרים ִנְגָמִרים,  ּי ַהִסּ ֶשׁ ֲאָבל ִלְפָעִמים, ְכּ

ֵהם עֹוְבִרים ִלְמקֹומֹות ֲאֵחִרים.

ַרח, ל ֶפּ ִביַע ֶשׁ ָגּ

ְפּתֹור, ל ַכּ אֹו חֹור ֶשּ

ל ֻחְלָצה, יס ֶשׁ אֹו ִכּ

ל ִצּפֹור, אֹו ֵקן ֶשׁ

ָדִפים ֵריִקים, אֹו ְצ

אֹו ְסָדִקים.

ַחת ַלֲאָבִנים ם ִמַתּ ַגּ

ִנים ֵיׁש ְמקֹומֹות ַמֲחבֹוא ְמֻצָיּ

ים. ִדים ְקַטִנּ ְלַגָמּ

ַרח אֹו ֵקן, ֲאִני רֹוָאה ֶפּ ֶשׁ ָלֵכן ְכּ

ָדִפים ָיִפים, אֹו ְצ

ים, ִקּ ּלו ֲהִכי ַדּ אֹו ְסָדִקים, ֲאִפּי

אֹו ֲאָבִנים,

ק, ֶצֶרת ִלְבדֹּ ִמיד עֹו ֲאִני ָתּ

ְפִנים. ׁש ִבּ ַמה ֵיּ
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מפגש 1

מיני רציונל - בפעילות זו נקרא את השיר ונבין את תוכנו. נבחן את ה”דילוג” בין המציאות לדמיון המוצג בו. 	•

בנוסף, נתייחס לנושא המחבואים אצל גמדים ואצל ילדים.

לילדים: 	• תאמר  היא  פנימה.  ותציץ  בזהירות  אותם  תפתח  ארנק,  או  קופסה  לכיתה  תביא  המורה   – פתיחה 

“אתם יודעים יש לי כאן משהו קטן מאוד, אתם יודעים מה?” הילדים ינסו לנחש ]מומלץ לסייע להם במספר 

דוגמאות במידה והם מתקשים[: האם הוא קטן או גדול? האם הוא מאכל? האם משחקים אתו? וכד’. לאט 

” בו “תדבר אליו” ותשתף את הילדים בתיאורו )מה הוא  ”גמד” לצאת, היא “תסתכל לאט המורה “תעזור” ל

לובש וכדומה(.

דיון קצר - המורה תשאל את הילדים: איפה גרים גמדים? 	•

קריאת השיר – קוראים רק את הבית הראשון של השיר.	•

דיון: 	•

האם באמת ישנם גמדים?

איפה, לדעתכם, ישנם גמדים?

לאן, לדעתכם, עוברים הגמדים מהסיפורים?

האם מה שבדמיון קיים או לא קיים?

דיון - ניתן לפתח יותר את הדיון בגבול שבין המציאות לדמיון ולדון עם הילדים: 	•

מה קורה לדמויות כשאנחנו סוגרים את הספר? 

על  השנייה  עם  אחת  מדברות  הן  האם  )למשל  אחרים?  חיים  להן  יש  האם  בהצגה?  שחקנים  כמו  הן  האם 

דברים אחרים?....(.

הגמדים. 	• של  המסתור  מקומות  תיאורי  מוצגים  השיר  בהמשך   – סופו  ועד  מתחילתו  השיר  המשך  קריאת 

תיאורים אלו מעוררים אותנו לפתח את הדמיון ביחס למציאות סביבנו, להתבונן בהתבוננות חדשה בחפצים 

המוכרים ולדמיין את הגמד שמתחבא בהם. אפשר לשאול את הילדים:

מדוע הגמדים מתחבאים? 

איזה מבין המחבואים של הגמדים מצא חן בעינכם? באיזה מבין המחבואים הייתם רוצים להתחבא? 

הציעו מקומות נוספים בהם יכולים להתגורר הגמדים.

האם אתם אוהבים להתחבא? מתי אתם מתחבאים והיכן? מי עלול למצוא אתכם? 

האם קרה לכם שהתחבאתם כל כך טוב שלא מצאו אתכם?

אילו הייתם גמדים להיכן הייתם רוצים להיכנס ולבדוק מה יש בפנים? 
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מפגש 2

הכנה: לצלם לפני השיעור את דף הפעילות לפי מספר ילדי הקבוצה )מצורף בסוף המערך(.

5-6 חפצים קטנים לעבודה בקבוצות: פרח, כפתור, צדף או חולצה עם כיס. להביא 

וכן 	• ותחושות,  קולות  מראות,  מבחינת  הדמיון  את  לפתח  כתמריץ  בשיר  נשתמש  זו  בפעילות   – רציונל  מיני 

לעודד הסתכלות מזווית ראיה חדשה על חפצי היום יום שסביבנו.

פתיחה – מקריאים את השיר.	•

עבודה בקבוצות סביב חפצים – מחלקים את הילדים לקבוצות, כל קבוצה מקבלת חפץ: פרח, כפתור, צדף 	•

או חולצה עם כיס. אפשר גם להוסיף חפצים שאינם מופיעים בשיר.

המורה מבקשת מהילדים להסתכל על החפץ “שלהם” מקרוב ולדמיין: 	•

איך בדיוק הגמד יתחבא בו? 

האם זהו מקום מחבוא טוב? 

האם הוא יהיה “נוח” לגמד או לא? 

הם יכולים לנסות לדמיין את עצמם באותו מחבוא: 	•

מה יחסי הגודל בין הגמדים לבין אותו החפץ? האם צפוף לי במחבוא? או מרווח? האם זהו מחבוא נוח? 

מה הם רואים סביבם? מה הם שומעים? מריחים? מה תחושת המגע של אותו החפץ? אפשר להתייחס 

קולות  שמעתם  האם  הרחתם?  מה  לכם?  ונח  נעים  היה  הפרח  של  המרקם  האם   - המסוים  לחומר  גם 

מבחוץ? אלו קולות? 

כיצד הם מרגישים במחבוא?

המורה תבקש מהילדים לרשום את כל מה שדמיינו כדי שלא ישכחו.

בהתאם לקבוצה ולמורה אפשר גם לערוך דמיון מודרך - ראו הצעה בעמוד הבא.	•

אסיף - המורה תרכז את הילדים במליאה ותשמע את תשובותיהם.	•

פעילות יצירה - כל ילד/ה מקבל/ת דף עם תמונות של חפצים שונים. יש “להחביא” את הגמד בתוך הציורים. 	•

בריבוע הריק ניתן לצייר מקום מחבוא שלא מוזכר בשיר.

במידה והילדים מנוסים בכתיבה, אפשר להציע לילדים ליצור עבור הגמד בלון דיבור בו הוא מספר מדוע בחר 	•

במקום הזה, או סתם מידע שהוא רוצה שכולם ידעו עליו ועל גמדים נוספים...
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jaci XIII :צילום

הצעת הנחיה לדמיון מודרך

)ברקע - מוסיקה קלאסית עדינה ורכה. האזנה דמומה במשך דקה, לפני ההתחלה(

הרכינו את ראשיכם... )שתיקה( עצמו את עיניכם... )שתיקה( הרגישו את כל הגוף שלכם רפוי... )שתיקה( שקט... 

נינוח... )שתיקה( נסו להתרכז בדמיון שלכם... )שתיקה( דמיינו שאתם עומדים ביער... )שתיקה( מסביבכם המון 

עצים... )שתיקה( אתם שומעים את צפצוף הציפורים.... )שתיקה( מרגישים את הרוח הקלה שנושבת )שתיקה( 

מרגישים את העשבים מתחת לרגליים שלכם... )שתיקה( ופתאום אתם מרגישים שאתם מתכווצים... )שתיקה( 

אתם נהפכים להיות מאוד מאוד קטנים... )שתיקה( העצים שסביבכם הופכים להיות ענקיים...והעשבים גבוהים 

יותר ממכם... )שתיקה( אתם קצת חוששים ובוחנים היכן תוכלו להסתתר במקרה הצורך... )שתיקה( אתם רואים 

אבן ומתחבאים לידה, אתם מלטפים אותה, מה אתם מרגישים? )שתיקה( אתם רואים סדק באדמה שנראה לכם 

כמו תעלה ענקית, אתם נכנסים לתוכו... )שתיקה( איך נראים קירות האדמה שסביבכם? איך נראית הסביבה? איך 

אתם מרגישים? )שתיקה( יוצאים מהסדק ורואים על האדמה לידכם פרח גדול שנשר מהעץ... באיזה צבע הוא? 

)שתיקה( אתם מתלבטים האם כדאי להתקרב? האם זהו מחסה בטוח? )שתיקה( אתם פוסעים לאט לאט לתוך 

הפרח... )שתיקה( אתם מלטפים את דפנות הפרח... )שתיקה( איך אתם מרגישים? רגועים? שמחים? חוששים?..... 

)שתיקה( ועתה הרימו לאט לאט את ראשיכם... )שתיקה( לאט לאט... )שתיקה( ומבלי לדבר אף מילה, כתבו 

במחברת בדיוק, בפרטי-פרטים - כל מה שראיתם ושמעתם בדמיונכם עכשיו...
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more_pi-dah :צילום

ֲחרּור י ׁשַ י ְסִפיָנה” / ִצִפּ ִלּ ֶ ה שׁש ָטּ “ַהִמּ

רציונל -

למה בחרנו בשיר הזה? השיר מדגים את יכולתם של ילדים להפעיל את הדמיון, לראות בחפצים סביבם עולם 

ומלואו ולהתנתק מהמהות השימושית של אותו החפץ. דמיון זה, שרבים מאתנו המבוגרים מתקשים להתחבר 

אליו, הוא הפתח לחשיבה מקורית. חשיבה כזו, ‘מחוץ לקופסה’ היא הפתח ליצירתיות, סקרנות ויכולת המצאה 

וחקר. 

פעילות בעקבות השיר: ניזכר עם הילדים במקרים בהם הם עצמם ראו את המציאות בצורה אחרת. ונתרגל איתם 

הסתכלות חדשה על חפצים מחיי היום היום וראייתם באור חדש. 

ציפי בן יאיר שחרור - נולדה ]1953[ בתל-אביב. למדה ספרות באוניברסיטת בר-אילן. פרסמה 25 ספרים, 

ביניהם ספרי שירה וסיפורים. שימשה כדירקטורית במועצת הרשות השנייה ובחברת החדשות. כיום היא עורכת 

ותסריטאית מטעם המועצה לשימור אתרים, מנחה סדנאות לכתיבה יוצרת בשנת 1987 זכתה בפרס אקו”ם וכן 

בפרס היצירה ע”ש ראש הממשלה לוי אשכול.
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ֲחרּור י ַשׁ י ְסִפיָנה / ִצִפּ ִלּ ה ֶשׁש ָטּ ַהִמּ

י ְסִפיָנה ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

ה. י ֲחָלִלית ְקַטָנּ ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

י ַאְרמֹון ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

י ִהיא ָהמֹון ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

ר ַחת ַלָכּ ֻגּלֹות ִמַתּ

ָלר. ְזָרן אֹו ַחת ַלִמּ ּוִמַתּ

ָבן ַחְרּגֹול ּוְנָמָלה ִדין ַהָלּ ַעל ַהָסּ

ה ֲאֻדָמּ

ִית י ַבּ ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ה. ַהִמּ ֻתָמּ ִמיָכה ַהְכּ ׂ ּוָמַעלי שֹוֶמֶרת ַהְשּ

י ְצִריף ַקִיט ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

אְרק י לּוָנה-ַפּ ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

ל ֲעָנק ִעם ְסַחְרֵחָרה ְוַגְלַגּ

ִסים ֵדּ ְר י ַפּ ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

ֲעׁשּוִעים. ן-ַשׁ י ַגּ ִלּ ה ֶשׁ ָטּ ַהִמּ

ת, ַאְמנֹון,  ֶשׁ א ִלְפָעִמים ְמַבֶקּ ִאָמּ ֲאִפּלּו ֶשׁ ַו

ן! ֵלְך ִלישֹׁ ה ְו ָטּ ָך ַעל ַהִמּ ח ֶאת רֹאְשׁ ַהַנּ
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מפגש 1

מיני רציונל – בפעילות זו נתרגל עם הילדים את כוח הדמיון שלהם. לאחר מכן נקרא את השיר ונראה שגם הילד 

בשיר משתמש בכוח הדמיון. 

פתיחה חווייתית – המורה תזמין את הילדים לקום ממקומם, להתכופף ולהסתכל במהופך על חפץ כלשהוא 

סביבם: הכיסא שלהם, התיק או פח זבל קרוב. המורה תבקש מהם להסתכל בשקט ולענות בלב על השאלות שהיא 

שואלת: 

האם החפץ שאתם מסתכלים עליו יכול להיות משהו אחר? איזה? 

האם זהו מבנה כל שהוא? בעל חיים? או משהו אחר? 

האם אתם מדמיינים שיש לו חלקים נוספים: ידיים, רגליים או עיניים? 

לאחר כמה דקות מזמינים את הילדים להרים לאט לאט את הראש, ומתכנסים לשיחה.

דיון קצר – המורה תזמין את הילדים לספר למה הפך החפץ שהסתכלו עליו, ואילו חלקים “נוספו” לו במהלך 

ההתבוננות. 

דיון קצר סביב שם השיר – מספרים לילדים שהיום נקרא שיר ששמו “המיטה שלי ספינה”,

ושואלים: 

מה פירוש השם הזה? 

במה, לדעתם, יעסוק השיר?

איך המיטה יכולה להיות ספינה?

קריאת השיר 

דיון: 

לאילו חפצים מדמיין הילד שבשיר את המיטה שלו? 

האם גם המיטה שלכם היא אחד החפצים האלה או אחרים?

האם קרה לכם שראיתם פעם חפץ ודמיינתם שהוא חפץ אחר? 

המורה תעודד אותם לספר על כך לשאר הילדים.	•
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מפגש 2

הכנה: לצלם לפני השיעור את דף הפעילות )מצורף בסוף המערך( לפי מספר ילדי הקבוצה.

מיני רציונל – בפעילות הקרובה יהווה השיר נקודת פתיחה לשימוש בדמיון, ולהסתכלות מחודשת על חפצים 

דוממים. מתוך כך נצעד עם הדמיון צעד נוסף קדימה ונכיר את המושגים ‘האנשה’ ו-’הנפשה’.

האנשה – יחוס תכונות אנושיות לחפצים דוממים.	•

הנפשה – יציקת “נפש” לחפצים אנושיים.	•

פתיחה – מקריאים את השיר.

 Luxo Jr. (1986) הקרנת סרטון - מקרינים סרטון הנפשה קצר של מנורות שולחן. שם הסרטון 

בסרטון זה נראות שתי מנורות שולחן - האחת גדולה והאחת קטנה, הן נראות כהורה וילד/ה. הסרטון עצמו ללא 

דיבור, והדמויות ללא פנים, ובכל זאת הסיטואציות השונות ברורות: ה”ילד-מנורה” המשחק בכדור, ה”הורה-

מנורה” הכועס וכדומה. היוצרים היטיבו ליצור שפת גוף הבנויה על הקבלה בין חלקי המנורה לחלקי הגוף 

האנושי, וכן ליצור מצבים אנושיים המקובלים בין מבוגר לילד, ובין הורה לילדו.

דיון  המורה תפתח עם הילדים דיון סביב הסרטון: 

תוכלו לספר במילים שלכם מהו תוכן הסרטון? 

כיצד גרמו היוצרים לחפצים להראות אנושיים? 

מה ההבדל בין המנורות האלו למנורות שיש לכם בבית? 

מה ההפתעה שיש בסרטון?

כדאי להקרין את הסרטון שוב ולשאול שאלות תוך כדי ההקרנה: 	•

הן  האם  ידיים?  לדמויות  יש  האם  החלקים?  שאר  מייצגים  חלקים  אילו  המנורה?  ראש  מייצג  חלק  איזה 

חסרות לנו?

כיצד ה”ילד-מנורה” זז? מה הוא עושה עם הכדור?

בשלב מסוים ה”הורה-מנורה” כועס על ה”ילד-מנורה” וזה בתגובה נעלב, אפשר לעצור אחרי החלק הזה 

ולשאול את הילדים: איך יודעים שה”הורה-מנורה” כועס? איך יודעים שה”ילד-מנורה” נעלב? 

זו ההזדמנות להכיר לילדים את שני המושגים: “האנשה” ו”הנפשה”.	•

יצירה  כל ילד/ה מקבל/ת את דף הפעילות ובו תמונות של חפצים שונים. המורה תבקש מכל ילד/ה לבחור 	•

דמות אחת ולהפוך אותה ליצור חי: להוסיף לה עיניים, פה, ידיים, וכדומה. אם הדבר אפשרי, כדאי “להדביק” 

לידיים, הפנסים של   - איברים אלו על חלקים של החפץ שכבר נמצאים. למשל: להפוך את הענפים של העץ 

הרכב ל- עיניים וכד’. ניתן להמציא ‘יצורים’ חדשים או ליצור חפץ חדש על בסיס חפץ קיים. )אפשר כמובן 

לבחור גם בחפץ אחר(

19

https://www.youtube.com/watch?v=wYfYtV_2ezs
https://www.youtube.com/watch?v=wYfYtV_2ezs


משימה לבית – ליצור עם אותה הדמות קומיקס קצר בו הדמות פועלת )אפשר יחד עם חפצים נוספים שעברו 	•

האנשה(. במידה והילדים טרם רכשו את מיומנויות הקריאה והכתיבה, ניתן להכין קומיקס ללא מילים.

דף פעילות - “המיטה שלי ספינה”
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sean dreilinger :צילום

“השיר על סבתא יוכבד” / יהונתן גפן

רציונל 

למה בחרנו בשיר הזה? שיר זה, כמו רבים משירי הילדים של יהונתן גפן, מתאפיין בכנות היוצרת הזדהות. השיר 

מתאר בשפה פשוטה את הקשר בין סבתא יוכבד ובין הנכדה ענת, ולכן הוא יכול להוות פתיחה לשיחה על מהות 

הקשרים בין סבא–סבתא לבין נכדות ונכדים. 

אחד הדברים המיוחדים בשיר, טמון בדברים שמייחסת ענת לסבתא, דברים מציאותיים אך גם דמיוניים; מהם 

אפשר להסיק כי ענת חושבת שסבתא שלה היא אדם מיוחד, כמעט אגדי. 

השיר מדגיש את הדאגה של סבתא לענת. מתואר כי סבתא דואגת לענת בכמה מישורים: דאגה כללית לבריאות, 

דאגה לאושר וגם להתקדמות בחיים, וכל אלה בשפה פשוטה ובגובה עיניים של הילדים.

אין פלא שהשיר מסתיים בהכרזה של ענת, שמכל הסבתות, את סבתא יוכבד היא הכי אוהבת!

פעילות בעקבות השיר: השיר פותח עבור הילדים הזדמנות לספר על הקשרים שלהם עם סבא וסבתא, במה הם 

מתאפיינים ומה ייחודם. חשוב להיות רגישים לכך שלא תמיד קשר זה הוא מיוחד או חיובי.

יהונתן גפן - נולד ]1947[ בנהלל. בגיל 19 פרסם את ספרו הראשון ‘שירים שענת אוהבת במיוחד’ ומאז כתב 

מאות יצירות מסוגים שונים: שירים, סיפורים, מחזות, סאטירות ורשימות עיתונאיות. ‘ אין אצלי הבדל בין כתיבה 

לילדים ובין כתיבה למבוגרים’ אמר גפן, ‘אני כותב קודם כל את המילה, את המשפט. הנושא חשוב בעיני מכל. אני 

.’ משתדל לכתוב בשפה פשוטה מאוד, לחפש דקויות של אמת. רוב השירים שלי הם תמונות מילדותי
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השיר על סבתא יוכבד / יהונתן גפן 

היא יודעת לרקום בתוך המפית

דובה ודב שמדברים רק אנגלית.

לעשות ריבה משזיפים ולפעמים גם מחבושים.

ולעשות לא סתם מרק

אלא מרק עדשים.

ופעם היא הביאה לענת צעצוע של קוף

שדי ללחוץ על כפתור וכבר הוא מכה בתוף

וענת אומרת שהוא יודע גם לחלום

וכשאף אחד איננו, הוא אפילו אומר תודה ושלום.

סבתא יוכבד נוסעת ברכבת מתל-אביב עד נהלל

לראות את ענת ואם היא בריאה ובכלל

לראות אם היא צוחקת או בוכה

ולדעת מה היא זוכרת ומה היא קצת שכחה

ולהסתכל אם הדובים לא יצאו פתאום מין המפית,

לבדוק אם נשארה עוד ריבת שזיפים

ובסוף –

לראות אם הקוף עוד מכה בתוף.

מה הפלא שענת אומרת

מכל הסבתות שאני זוכרת –

אני הכי-הכי אוהבת דווקא ובעיקר

את סבתא יוכבד.
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מפגש 1

הכנה: לצלם לפני השיעור את דף הפעילות )מצורף בסוף המערך( לפי מספר ילדי הקבוצה.

מיני רציונל - בפעילות זו נקרא את השיר ונבין את תוכנו. נבין את הסיבות לכך שענת אוהבת את סבתא שלה, 

ונבדוק עם הילדים מדוע הם אוהבים את סבא וסבתא שלכם. כאמור, חשוב להיות רגישים ולתת לגיטימציה גם 

לילדים שאין להם יחסים מיוחדים עם סבא וסבתא. כמו כן חשוב לגלות ערנות למצב בו יש ילדים שאין להם סבא 

וסבתא. אם ילד/ה הכיר/ה את הסבא או הסבתא שנפטרו, ראוי לתת לכך לגיטימציה: אפשר להתייחס בכמה 

משפטים לאובדן וגם להזמין להיזכר ‘מה אתה זוכר מסבא/סבתא? ‘מה אהבת לעשות אתו/ אתה?’ וכדומה.

פתיחה – קריאת השיר.

דיון קצר – המורה תשאל את התלמידים: 

לפי המסופר בשיר, מדוע ענת אוהבת את סבתא שלה? 	•

מה מבין כל הסיבות שענת מונה נראית לכן הסיבה החשובה ביותר? 	•

קוראים שוב חלק אחד מהשיר – את הבית השלישי בלבד )מהשורה: “סבתא יוכבד נוסעת ברכבת מתל-אביב עד 

נהלל...” עד “לראות אם הקוף עוד מכה בתוף”(

דיון קצר – 

ענת אומרת שסבתא באה לראות “אם היא צוחקת או בוכה”, למה הכוונה? מה סבתא באה לבדוק? 	•

ענת מתארת סיבות שונות לבואה של סבתא יוכבד לנהלל. האם תוכלו לחשוב על סיבה אחת עיקרית לביקור?	•

למה לדעתכם ענת מתארת סיבות נוספות? האם לדעתכם באמת סבתא באה כדי לראות אם הריבה נגמרה 	•

וכדומה? 

נעמוד על כך שאולי אלו הסיבות שסבתא אומרת, ואולי הסיבות האלו מייצגות את דמותה של הסבתא כפי 	•

שרואה אותה ענת: כסבתא שאוהבת ודואגת לכל העולם אפילו לדובים במפית... 

על 	• או  סבא  על  אחד  כרטיס  למלא  מהם  ותבקש  העבודה  דפי  את  לילדים  תחלק  המורה   - אישית  פעילות 

סבתא.

שיתוף ודיון במליאה - המורה תזמין את הילדים להקריא את מה שכתבו. ולאחר מכן תשאל אותם: 

מה יודעים לעשות סבא וסבתא שלכם? 	•

האם הם באים לבקר אתכם? מה קורה בזמן הביקורים הללו?	•

האם גם סבא או סבתא שלכם שואלים שאלות ובודקים דברים – אלו דברים?	•
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מפגש 2

הכנה: לבקש מבעוד מועד מהילדים להביא תמונות משותפות שלהם ושל סבא וסבתא. אם ההודעה תאמר 

לילדים מספיק זמן מראש, גם אם אין להם תמונה כזו – יוכלו לנסות לארגן תמונה כזו. 

לחילופין אפשר גם להביא תמונה רק של הילד עצמו.

בהכנת היצירה אפשר לקשט את המסגרת בחתיכות בדים צבעוניות, סרטים וכפתורים מיוחדים או בצבעים 

זוהרים וחומרי יצירה שונים. אפשר לבקש מהילדים להביא את החומרים ליצירת הבדים.

מיני רציונל - בפעילות זו נתמקד בנקודת המבט של ענת – כיצד ענת רואה את סבתא שלה. נבין כי הדבר הכי 

חשוב לסבא ולסבתא מצד הילד הם האהבה והערכה. כדי להביע את אלה ניצור בסוף השיעור מתנה סמלית של 

מסגרת לתמונה משותפת של נכד, סבא וסבתא. 

פתיחה – מקריאים את השיר

דיון קצר בנושא הדמיון בשיר – המורה תקדים: בשיר מוצגים שני סוגי עובדות על הסבתא: דברים מציאותיים, 

ודברים דמיוניים. 

את 	• תזמין  המורה  הכותרות.  שתי  את  הלוח  על  תכתוב  המורה  הקריאה,  יכולת  את  רכשו  והילדים  במידה 

הילדים למנות מתוך השיר את התיאורים השונים, ותרשום כל אחד מתחת לכותרת המתאימה. 

במידה והילדים טרם רכשו מיומנויות קריאה – תערך החלוקה בעל-פה.	•

במהלך הדיון כדאי לעמוד על מורכבותם האגדית של חלק מהתיאורים למשל – יתכן כי סבתא באמת רוקמת 	•

דובים - אך העובדה שהם מדברים אנגלית היא כמובן דמיונית...

מדוע לדעתכם ענת מספרת על סבתא דברים דמיוניים? מה אפשר להבין מכך על איך שהיא רואה את סבתא 	•

יש להוביל את הילדים להבנה שהתיאורים האלו מעידים על כך שענת חושבת שסבתא שלה באמת   - שלה? 

מיוחדת וכי הסבתא מבינה את עולמה של הילדה – היא יכולה להתחבר ולהיות חלק גם מעולמה הדמיוני.

דיון קצר בנושא הנתינה - המורה תקדים ותספר כי בשיר מסופר על דברים שסבתא של ענת עושה בשבילה, אך 

האם מסופר מה ענת עושה בשביל סבתא שלה? 

האם לדעתכם ענת משמחת את סבתא שלה? אם כן – כיצד? 	•

מה משמח את סבא וסבתא שלכם? 	•

נעמוד על כך שיש סוגי נתינה שונים: מתנות, אוכל, סיפור, וגם להיות יחד ולהקדיש זמן זה לזה זו שמחה ונתינה. 

כל אחת ואחד מאתנו נותנים לקשר משהו חשוב – גם אם אי אפשר להחזיק בו ולמשש אותו.

פעילות יצירה - המורה תחלק לתלמידים לוחות קרטון ביצוע, גדולות מעט יותר מהתמונות, הילדים יתכננו היכן 

תודבק התמונה וִיצרו לה מסגרת )המסגרת יכולה לגלוש לתחום התמונה בסופו של דבר תודבק התמונה מעליה(. 

כדאי גם להשאיר מקום למשפט כמו: סבא וסבתא אני אוהב אתכם! / סבא אין כמוך! וכדומה, בהתאם לניסוחם 

ולבחירתם האישית של הילדים.
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אפשר ליצור את המסגרת משאריות בדים צבעוניות וליצור כמעין קולאז’ שבו משולבים סרטים וכפתורים, 

לחילופין אפשר לקשט את המסגרת בחומרי יצירה ובחומרים ממוחזרים מסוגים שונים. 

דף פעילות - “השיר על סבתא יוכבד”
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babymellowdee :צילום

ל ִמי? / ִרּמֹוָנה ִדי-נּור  ְרצּוף ֶשׁש ַפּ

רציונל

למה בחרנו בשיר הזה? רובנו מסתכלים במראה – מי יותר מי פחות. אצל רבים מהילדים הצעירים ההסתכלות 

היא פונקציונלית )למשל כדי לנקות את הפנים...( ועם הזמן ילדים הופכים מודעים יותר ויותר לצורתם החיצוני 

ולאפשרויות שפותחת בפניהם המראה: ‘לעשות פרצופים’, וכד’. 

המראה מאפשרת לנו להסתכל על כל הגוף בבת אחת וגם לראות את החלק היחיד בגופנו שאיננו רואים – את 

הפנים. שיר זה מתמקד בפרטי הפנים ומאפשר לראות את המיוחד לנו. השיר פותח אפשרות להביט במראה 

ולבדוק האם היא משקפת את המציאות וכיצד ומה עוד משקפים לנו הדברים הניבטים במראה. זו הזדמנות 

להתבוננות חיצונית ופנימית כאחד.

פעילות בעקבות השיר: בפעילות המלווה את השיר נתמקד בפרטי הפנים המיוחדים לכל ילד/ה ומתוך כך נזכיר 

כי גם כל אחד ואחת מאתנו שונה גם באופי ובתכונות. כמו כן נתייחס למראה כמשקפת מציאות. 

רמונה די נור- נולדה ]1943[ בתל אביב. ילדותה עברה עליה בתל אביב ליד הים. כתבה פזמונים ללהקות צבאיות 

וכן שירי ילדים וספרי ילדים עליהם היא מעידה שנכתבו ו”גדלו” יחד עם ארבעת ילדיה. כמו כן תרגמה ספרי 

ילדים רבים מאנגלית ומצרפתית
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ל ִמי? / ִרּמֹוָנה ִדי-נּור ְרצּוף ֶשׁש ַפּ

י ְעִתּ ּסֹוף סֹוף ֵאָליו ִהַגּ ֶשׁ ְכּ

ַנֲחׁשּו ֶאת ִמי ָמָצאִתי

ל ִמי? ְרצּוף ַמְצִחיק – ֶשׁ ִמין ַפּ

ל ַעְצִמי: ם? ֶשׁ ֶתּ לֹא ִנַחְשׁ

ה ְוַאף, ֶפּ

ּבֹות, ַגּ

ֵעיַנִים,

ִים ֲחֵסרֹות ַנּ י ִשׁ ֵתּ ְשׁ

ה ִג’יְנִגים, ָמּ ַכּ

זּוג ָאְזַנִים

ָערֹות. ּוִמיְליֹוִנים ְשׂ

ֶזה ֲאִני ְולֹא ַאֵחר

ַצח ַעד ַסְנֵטר ֵמַהֵמּ

נּו ִנְמָצִאים ְוֻכָלּ

ֵאיֹפה?

תֹוְך ָה... אן, ְבּ ָכּ

ְרִאי
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מפגש 1

מיני רציונל – בפעילות זו נקרא את השיר ונבין את תוכנו. נתייחס למאפיינים המיוחדים לילד שבשיר ומתוך כך – 

למאפיינים המיוחדים לכל ילד/ה.

הכנה: מראות קטנות מפלסטיק כמספר ילדי הקבוצה )אפשר להשיג בחנויות יצירה במחיר פעוט יחסית(. 

לחילופין, ניתן להכין כמעין מראות בעזרת נייר כסוף המודבק לקרטון. ניתן לבקש מהילדים להביא מראה קטנה 

מהבית, לקראת השיעור.

המורה תצלם לפני השיעור את דף הפעילות לשיעור זה )מצורף בסוף המערך( לפי מספר ילדי הקבוצה.

פתיחה – מקריאים את השיר.

דיון קצר – המורה תזמין את הילדים לפרט: מה רואה הילד בראי? 

’. חשוב לרשום את הפירוט  המורה תרשום על הלוח או תחזור בעל-פה על הפריטים שמזכירים הילדים: פה אף וכו

שמונה הילד בשיר: “שתי שיניים חסרות” וכדומה.

המורה תשאל את הילדים: 

האם כל מה שמתאר הילד כחלק מהפרצוף שלו קיים גם בפרצוף שלכם? 

מהו ‘פרצוף מצחיק’ – תוכלו להדגים?

האם אתם נוהגים להציג ‘פרצופים’ מול המראה? 

פעילות: חלוקת מראות ודפי שירים חתוכים - המורה תחלק לתלמידים את השירים ה”חתוכים” היא תשאל מה 

חסר בשיר – והילדים יגלו שמתוך השיר הוסרו השורות הייחודיות לילד הדובר בשיר. 

המורה תחלק לילדים את המראות ותזמין אותם להסתכל במראות על בבואתם ולמלא בשירים ה”חתוכים” שתיים 

או שלוש שורות שמתאימות רק להם )גם אם מתאימות לעוד ילד או שניים(.

אסיף לאחר הפעילות - המורה תזמין כל ילד/ה להקריא אילו שורות כתב על עצמו.

המורה יכולה לסכם את הפעילות באמירה שכולנו דומים, בכך שיש לנו את אותם איברים; אבל למעשה, כל אחד 

ואחת מאתנו שונה ומיוחד/ת: אפילות תאומים הם כמעט לעולם לא לגמרי זהים. 

בסיום הפעילות המורה תאסוף את המראות לשימוש במפגש הבא.

אם נותר זמן, ניתן להזמין את הילדים לצייר את דיוקניהם ולתלות את היצירות על לוח קבוצת המפגש.
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מפגש שני

הכנה: להשתמש במראות מהמפגש הקודם

מיני רציונל – בפעילות זו נתייחס אל המראה כמשקפת מציאות, ומתוך כך נתייחס גם לאנשים סביבנו כמשקפים 

את התנהגותנו ותכונותינו.

פתיחה באמצעות הצגה – המורה תביא מראה וכמה אביזרים נוספים כראות עיניה: עגילים, שרשרת, איפור, 

מברשת, כובע, צעיף וכד’.

המורה “תתארגן” מול המראה, תבדוק את השתקפותה במראה. היא יכולה לעשות כמה פרצופים ובסוף לחייך 

ולומר - “מזל שיש לי מראה!”.

דיון  

למה, לדעתכם, מזל שיש לי מראה? 

מה היה קורה אילו לא הייתה לי מראה?

האם החפצים שסידרתי בעזרת המראה יכולים לשמש רק אותי?

האם ניתן להשתמש בהם באופן אחר מהאופנים בהם אני השתמשתי?

פעילות  הילדים, כל אחד בתורו, יבחרו חפץ ויסדרו אותו מול המראה לפי ראות עיניהם – הם יכולים להחליט 

לעשות בו שימוש פונקציונלי ומקובל, ויכולים ליצור מראה שונה ומפתיע. 

קריאת השיר

בזמן הקריאה יחזיקו הילדים במראה ויעקבו אחרי חלקי הפנים המופיעים בשיר, כפי שהם בפנים שלהם. 

במידה והתיאור אינו קיים בפנים הפרטיות, יתבקשו הילדים להביט בפרט אחר שייחודי להם.

פעילות בזוגות - לאחר מכן, יתבקשו הילדים ‘למצוא את עצמם’ במראה – למצוא את עצמם שמחים, עצובים, 

דאוגים, מצחיקים, למצוא משהו שהם אוהבים במראה שלהם, משהו שבו הם דומים למישהו ]חבר/ה, בן או בת 

משפחה[. מומלץ לערוך פעילות זו בזוגות, כשהילדים משתפים זה את זה במה שהם ‘מצאו’ במראה.

משחק - ניתן ליצור משחק מראה בזוגות – אחד הילדים הוא ה’מראה’ והוא משקף את ההבעות והמראות של 

היל/ה המביט/ה ב’מראה’.
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monettenriquez :צילום

monettenriquez :צילום

דיון  מה לא ניתן לראות במראה והוא בכל זאת חלק מאתנו? 

האם ניתן לראות מחשבות, תכונות – אם כן, היכן וכיצד זה מתבטא?

האם היינו רוצים לראות את עצמנו כל הזמן? מדוע?

האם היינו רוצים לראות את עצמנו חלק מהזמן – מתי ומדוע?

מסע במראה - לסכום נצא למסע ב’מראה’: נבחר מספר פריטים ונבחן כיצד הם נראים ב’מראה’: המראה 

בפעילות זו, היא העיניים שלנו, ואנו מביטים בחצר, בפינות שונות בכתה או בביה”ס בעיניים חדשות – בתשומת 

לב לפרטים. 

לבחירה – לצייר את המראה.

דיון - 

מה ראינו?

מה היה חדש לנו?

האם הבחנו בפרטים שלא ראינו קודם?

במה ההתבוננות הייתה שונה מהסתכלות יומיומית – הרי עברנו במקום פעמים רבות?

סיכום – המורה תציין מהן הנקודות שעברנו במהלך הלימוד במבט רפלקטיבי – מה גילינו, מה משותף ומה שונה, 

מה ניתן לראות אם מביטים היטב ומה משותף ושונה במראה ובאופן בו אנו מביטים על המראות שסביבנו. 
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דף פעילות -”פרצוף של מי?” - מפגש 1

ה ִדי נּור ל ִמי? / ִרמֹוָנּ ֶ צּוף שׁש ְרּ ַפּּ

י ְעִתּ ּסֹוף סֹוף ֵאָליו ִהַגּ ֶשׁ ְכּ

ַנֲחׁשּו ֶאת ִמי ָמָצאִתי

ל ִמי? ְרצּוף ַמְצִחיק – ֶשׁ ִמין ַפּ

ל ַעְצִמי: ם? ֶשׁ ֶתּ לֹא ִנַחְשׁ

ה ְוַאף, ֶפּ

ּבֹות, ַגּ

ֵעיַנִים,

..................................

.................................

זּוג ָאְזַנִים

ָערֹות. ּוִמיְליֹוִנים ְשׂ

ֶזה ֲאִני ְולֹא ַאֵחר

ַצח ַעד ַסְנֵטר ֵמַהֵמּ

נּו ִנְמָצִאים ְוֻכָלּ

ֵאיֹפה?

תֹוְך ָה... אן, ְבּ ָכּ

ְרִאי
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Funchye :צילום

“הכלנית” / פניה ברגשטיין 

רציונל 

למה בחרנו בשיר זה? הילדים מכירים את הכלנית הבולטת בצבעה האדום ובדרך כלל אף יודעים שהיא פרח מוגן 

)אף אם לעיתים מבלבלים אותה עם פרחים דומים - הנורית והפרג( ילדים המטיילים בארץ יכולים לפגוש במרבדי 

כלניות באזורי חורש ויער, זהו מראה מקסים ומיוחד המושך את העין ואת הלב.

בשיר הקצר והפשוט הזה “מאנישה” המשוררת את הכלנית ומייחסת לה תכונות אופי. בעיקר את תכונת הביישנות 

המתחברת יפה עם צבעה האדום. האנשה כזו נפוצה למדי ביצירות אומנות ולילדים קל להתחבר אליה. 

פעילות בעקבות השיר: בפעילויות המלוות את השיר נתייחס לפעולת ההאנשה. נתמקד בהבדלה בין תיאור 

חיצוני ותיאור תכונות. בנוסף נשתמש בשיר כטריגר לשיחה על תכונות שונות )חיוביות ושליליות(, ונבדיל בין 

תכונות – אדם ביישן, אדם כעסן וכד’, ובין פעולה חד פעמית או נדירה יחסית – של כעס או בושה בגלל אירוע 

מסוים. לסיום, נזמין את הילדים להגדיר את תכונותיהם האישיות ותכונות )חיוביות בלבד!( של חברים לכיתה.

פניה ברגשטיין - נולדה ]1908[ בבלארוס. למדה עברית בילדותה מאביה שהיה מורה. בהיותה בת 22 עלתה 

ארצה והתיישבה בקיבוץ גבת. בגלל מחלת לב שבה לקתה, עסקה בקיבוץ בעבודות קלות, והרצתה בנושאי ספרות. 

נפטרה בהיותה בת 42 בלבד. פניה כתבה בעיקר סיפורים לילדים ושירים לפעוטות, שהפכו לנכסי צאן ברזל של 

השירה העברית לילדים, ביניהם הספר ‘בוא אלי פרפר נחמד’.
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ֵטין ְרְגְשׁ ִנית / ַפְנָיה ֶבּ ָלּ ַהַכּ

ִנית ָלּ ִנית, ַכּ ָלּ ַכּ

ִנית! ָשׁ ֶנְחָמָדה ּוַבְיּ

ַנִיְך י ֵאׁש ָאְדמּו ָפּ ִמִנּ

ִיְך. י אֶֹדם ַעְלָעַל ִמִנּ

ִנית ָלּ ִנית, ַכּ ָלּ ַכּ

ִנית. ָשׁ ה ּוַבְיּ ְקַטְנַטָנּ

י, ִשׁ ְיּ ְתַבּ ִנית, ַאל ִתּ ָלּ ַכּ

! י ְך ֶאת רֹאִשׁ ט ָבּ ֲאַקֵשּׁ

ר ָכל ַהֵזּ מֹוְך ְבּ ֵאין ָכּ

ִלְפֵאר! ְלִתְפֶאֶרת ְו

ִנית ָלּ ִנית, ּכַ ָלּ ַכּ

ִנית! ָשׁ ְיּ ֶמת ַבּ ֲאַדְמֶדּ
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מפגש 1

הכנה: תמונה צבעונית של כלנית שיהיה ניתן להציג לילדים )ראו תמונה בסוף המערך(, פתקים, סלסלה או כובע.

מיני רציונל – בפעילות זו נקרא את השיר ונבין את תוכנו. נכיר את הכלנית ונעמוד על התיאורים הבלתי צפויים 

בשיר: תיאורי תכונותיה של הכלנית ולא רק תיאור חיצוני. נבדיל בין תיאור חיצוני לפנימי. ניגע במושג ‘האנשה’.

פתיחה – המורה תספר לילדים כי היום נקרא שיר שכותרתו “כלנית”. היא תשאל את הילדים: 

על מה לדעתכם ידבר השיר?

האם אתם יודעים מהי כלנית ואיך היא נראית?

אם כן, היכן ראיתם כלנית?

קריאת השיר

.’ ַנִיְך י ֵאׁש ָאְדמּו ָפּ הבהרת מילים קשות, כמו – ‘ ִמִנּ

דיון 

כיצד מתוארת הכלנית בשיר – מה מתואר בה?

נעמוד על כך שישנם שני סוגי תיאורים – תיאור חיצוני ותיאור של תכונות.כדאי להדגיש שלעיתים קרובות 

אין קשר בין שני התיאורים, חשוב להכיר את האחר לפני ששופטים אותו לפי מראהו. 

מדוע, לדעתכם, המשוררת בחרה להציג דווקא את תכונות האופי של הכלנית? 

אם הילדים למדו כבר את היחידות העוסקות בשיר “המיטה שלי ספינה”, אפשר להזכיר להם את הסרטון 

שמחה,  כמו:  אנושיים  רגשות  דוממים  לחפצים  מיוחסים  הן  בה  השולחן,  מנורות  של  האנשה  מופיעה  בו 

כעס בושה וכדומה.

תוכלו לחבר תכונה לפרח אחר – לו היה הנרקיס בעל תכונות, איזו תכונה הייתה לו? ואיזו תכונה הייתה 

לחמנייה? לרקפת?

האם אתם מכירים קשר בין הצבע האדום לביישנות?

או  כשמסמיקים,  מרגישים  מה   – להסמיק  נוטים  בהם  במצבים  אותו  ונקשור  ‘להסמיק’  המושג  על  נעמוד 

מחווירים. מתי זה קורה וכד’. 

מה עושים כשמתביישים?

מה גורם לנו להתבייש? 
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מפגש 2

מיני רציונל - בעקבות תכונת הביישנות המצוינת בשיר, השיעור יעסוק בתכונות שונות, והילדים יתבקשו 

להתמקד ולהגדיר תכונות שלהם ותכונות של אחרים.

מקריאים את השיר.

פתיחה – שמש אסוציאציות - המורה תזכיר לילדים כי בשיעור שעבר דיברנו על התכונה העיקרית שייחסה 

המשוררת לכלנית – ביישנות. 

המורה תכתוב על הלוח את המילה “ביישן” ותבקש מהילדים להעלות מושגים הקשורים אליו. 

נעמוד על ההבדל בין התכונה - ‘ביישנות’ לבין הפועל ‘מתבייש’ - ביישנות היא תכונה המלווה את האדם ברוב 

ההתנהלות שלו בעולם. מתבייש – פעמים רבות גם אדם שהוא לא ביישן – מתבייש במצבים מסוימים.

דיון קצר – המורה תפתח ותסביר כי בעקבות תכונת הביישנות של הכלנית נעסוק בתכונות נוספות.

הילדים יציינו תכונות שונות שהם מכירים.

נשאל – האם אלו תכונות חיוביות או שליליות?

תוכלו לתת דוגמאות?

הייתכן שלפעמים טוב להיות ביישן ולפעמים פחות? – תנו דוגמאות.

פעילות אישית וקבוצתית - לילדים קוראים וכותבים - 

כל ילד יקבל שני דפים: על דף אחד יכתוב שתי תכונות טובות שלדעתו מייחדות אותו	•

על דף שני יכתוב שתי תכונות טובות שמייחדות את הילד היושב מימינו.	•

בראש העמוד יכתבו הילדים את שמם ואת שם הילד/ה אליהם הם מתייחסים.	•

בסיום הזמן הנתון, כל ילד יקפל את שני הפתקים שלו וישים אותם בשקית או סלסלה שהכינה המורה.	•
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monettenriquez :צילום

אסיף

המורה תשלוף פתקים באופן מקרי ותקריא אותם, והילדים יצטרכו לנחש במי המדובר. המורה יכולה לציין 	•

האם הפתק נכתב על-ידי הכותב על ילד אחר או על עצמו.

זו ההזדמנות לשבח ולחזק ילדים בעקבות ציון התכונות הטובות שלהם )“גם אני חושבת שאתה באמת ילד 	•

אחראי / טוב לב / חבר טוב” וכד’.(

חשוב לדאוג לאווירה מכבדת ומכילה ולהדגיש כי אנו פוגשים זה את זה ואת עצמנו מתוך עיסוק בלתי פוסק, 	•

ולא תמיד מבחינים בטוב שבנו ובאחרים; הפעילות היא הזדמנות לעשות זאת.

יש לבדוק מראש שכל הילדים מסכימים שדבריהם יוצגו בפני הקבוצה. 	•

פעילות אישית וקבוצתית - לילדים שאינם קוראים וכותבים - 

נקיים את הפעילות במעגל, כשהילדים מקדישים זמן למחשבה ומציגים את תכונותיהם ואת תכונות 

חבריהם בסבב.

36



צילום: MathKnight ויקישיתוף

צילום: Adiel lo ויקישיתוף

פרגנוריתכלנית

כלנית

הכלנית, נורית והפרג דומים מאוד זה לזה. מעניין לבחון את ההבדלים ביניהם:
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DigitalTribes :צילום

“ּבּול” / עֹוֵדד ּבּוְרָלא 

הערה כללית – שיר זה מיועד לילדים שיודעים לקרוא

רציונל 

למה בחרנו בשיר זה? בשיר החמוד הזה, המשורר והסופר עודד בורלא משחק ומלהטט עם השפה העברית, 

כדרכו. השימוש בחריזה ובמילים הומופוניות* יוצר יחס קליל ומהנה אל השפה. מוקד התוכן של השיר הוא 

המשחק עם השפה, וכך הוא משדר מסר שמותר להתנסות ב”משחק” עם מילים וצליליהן ולא רק להתייחס אליהן 

“ברצינות” כאמצעי להעברת מסרים. המשחק והיצירתיות השפתית מאפיינים ילדים, ובורלא נותן לגיטימציה 

והעצמה ליכולת זו.

מעבר לכך, המודעות להימצאותן של “מלים הומופוניות” יכול לסייע רבות בלימוד קריאה וכתיבה, בזיהוי וכתיבת 

מילים הנשמעות זהות אך הן בעלות איות ומשמעויות שונות לגמרי.

פעילות בעקבות השיר: בפעילויות המלוות את השיר יכירו הילדים את המושגים ‘חריזה’ ו-’מילים הומופוניות’. 

בכל אחד מהמפגשים נתרכז במושג אחד: במפגש אחד הילדים יתנסו ביצירת חרוזים, ובשני הם יתוודעו לזוגות 

שונים של מילים הומופוניות. 

*מילים הומופוניות – מילים כמו: כר וקר, לא ולו, כן וקן, וכדומה. אלו מילים הנשמעות זהות אך בעלות 

משמעות שונה, לעיתים הן נכתבות בצורה זהה ולעיתים בצורה שונה.

עודד בורלא - נולד ]1915[ בירושלים. בילדותו התגורר בתל אביב, עם חתול וכלב שחיו בשלום זה עם זה. עודד 

מכונה אבי הנונסנס )אי-הגיון( בספרות הילדים העברית. ספריו גדושים הומור מתוחכם וצירופי מילים מפתיעים 

ומשעשעים. הוא אייר את כל ספריו במו ידיו. עודד בורלא נפטר בשנת 2009.
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ּבּול / עֹוֵדד ּבּוְרָלא

ה ַהזֹּאת: ּבּול. ָלּ ִמּ ֹום ַבּ י ַהּי ְרִתּ ִנְזַכּ

ה ַמְצִחיָקה – ִלְפָעִמים ֵעץ – הּוא ּבּול. ִמָלּ

ְלּבּול. ּקֹוְרִאים ָלּה ּבּו ׁש ִמין ִצּפֹור ֶשׁ ֵי ְו

ֶדש – ִנְקָרא ֶיַרח ּבּול. ָון, ַהחֹ ַמְרֶחְשׁ

אן ַמּבּול... ֹום, ִנְדֶמה ִלי, ֵיֵרד ָכּ ַהּי

ִלי ּבּול יַע ְבּ י ִהִגּ ְלִתּ ַבּ ִקּ ב ֶשׁ ּוִמְכָתּ

ה: ִעְרּבּוב – ֶזה ִעְרּבּול. ד ִמָלּ ֵיׁש עֹו ְו

ְלּבּול. ָבר ִנְהָיה ִלי ִבּ ּוֵמרֹב ַהּבּוִלים – ְכּ
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מפגש 1

5-6 עותקים )כמספר הקבוצות שהמורה מתכננת לחלק את הכיתה  הכנה: לצלם את דף הפעילות למפגש זה ב- 

במשחק התחרותי(. לגזור וליצור מכל עמוד חפיסת קלפים קטנה.

מיני רציונל – שיר זה בנוי כולו על חרוז אחד ופותח פתח להכיר את המושג “חרוזים” ולהתנסות ביצירתם. 

3 נקודות – היא תיתן לילדים להשלים: פתיחה – המורה תפתח ותקרא לילדים את הטקסט הבא, בכל מקום שיש 

שלום ילדות וילדים,

אתם נראים לי מאוד חמודים!

היום נלמד בלי להגזים,

מה זה אומר לחבר חרו....זים,

איך מתאימים בין מילה למילה,

נלמד הכל מההת.....חלה,

נלמד להקשיב למילים וצלילים,

עוד רגע קט אנחנו מ....תחילים.

ואין לכם מה לדאוג בכלל, 

מיד תיראו כמה שזה...קל!

דיון  המורה תשאל את התלמידים: 

איך ידעתם להשלים את המילים שלי? 

באותם  יסתיימו  שהמילים  הצורך  את  ויגדירו  ה”חרוזים”  עניין  על  מהר  די  יעלו  הילדים  כי  להניח  סביר 

סיומות ו”יצלצלו” דומה.

מוכרת  בהכרח  אינה   ’ ‘ערבול כמו  מילה   – המילים  כל  של  משמעותן  את  מבינים  הילדים  כי  לוודא  כדאי 

להם. בנוסף, שם הציפור –בולבול – עלול לעורר צחוק ומבוכה ומומלץ להתייחס לכך, על אף המבוכה.

לקראת קריאה נוספת של השיר תבקש המורה מהילדים להקשיב לחרוזים שבשיר. 
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קריאת השיר – המורה תקרא שוב את השיר והילדים ישלימו את החרוזים.

משחק תחרות בין קבוצות – 

המורה תחלק את הילדים למספר קבוצות, וכל קבוצה תקבל עשרה כרטיסי תמונות.

כל קבוצה תשב סביב שולחן שעליו מפוזרות התמונות. 

המורה תוודא שהילדים מזהים את התמונה נכונה - הדבר נחוץ כדי שיוכלו למצוא את החרוזים אליהם מכוון 

המשחק. 

המורה תאמר מילה ותבקש מהילדים למצוא בין הכרטיסיות את המילה המתחרזת איתה.

המילים: רוח )איור של תפוח(, קרחת )איור של צלחת(, חוט )ציור של תות(, לבן )ציור של ענן(, קלים )ציור של 

(, חולצה )ציור של נוצה(, חרוז )ציור של תפוז(, רגל )ציור של  עלים(, מתלוצץ )ציור של עץ(, קל )ציור של סל

.) דגל

מפגש 2

הכנה: לצלם לפני השיעור את דף הפעילות למפגש זה )מצורף בסוף המערך( לפי מספר ילדי הקבוצה.

”, אך כל אחת בעלת מובן אחר.  מיני רציונל – בשיר מוצגות שלוש מילים הומופוניות שנשמעות ונכתבות כ-”בול

בפעילות זו נכיר את המושג “מילים הומופוניות”, ונכיר מספר צמדי מילים כאלו. 

פתיחה: סיפור אישי של מורה– המורה תספר לילדים סיפור ברוח זו: כשהייתי ילדה, פעם אחת שיחקנו יחד בחצר 

כל ילדי הבניין. פתאום שמענו ויכוח צעקני בין שני ילדים, תמיר וגלי – שעמדו בפינת החצר וצעקו אחד על השני. 

הפסקנו את המשחק והתקרבנו אליהם לשמוע על מה הם רבים, תמיר שהיה ילד בן עשר צעק: “כן קן!”, וגלי ילדה 

בערך באותו הגיל צעקה “לא קן!”, הסתכלנו אחד על השני מופתעים, בחיים לא שמענו כזה ויכוח מוזר, חשבנו 

שאנחנו לא שומעים טוב והקשבנו שוב אך אותם משפטים חזרו “כן קן!” “לא קן!”

בשלב זה תעצור המורה את הסיפור ותשאל:

האם מישהו מבין על מה הוויכוח?

המשך הסיפור: תמיר וגלי התווכחו האם החור הקטן שבאדמה הוא קן נמלים או סתם חור. 

המורה תכתוב על הלוח את שתי המילים ותסביר לתלמידים שקן נמלים או קן של ציפור נשמעים אותו הדבר 	•

אך כותבים אותם שונה מהמילה “כן” שהיא ההפך מהמילה “לא”. 
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המורה תשאל את הילדים האם הם מכירים מילים נוספות שנשמעות אותו הדבר אך הן בעלות משמעות שונה 	•

מצא ועוד לפי  לא מצה ו-  כר, לו ו-  קר ו -  וכותבים אותן אחרת. היא תכתוב על הלוח עוד מספר דוגמאות: 

בחירתה.

המורה תספר לילדים שמילים אלו נקראות הומופוניות – כלומר הן נשמעות אותו הדבר אך משמעותן שונה.	•

קריאת השיר

דיון  המורה תזכיר לילדים כי במפגש שעבר דיברנו על החרוזים שבשיר, והיום נדבר על המילים ההומופוניות 

המופיעות בו. 

” במשמעויות שונות ותזמין את הילדים למצוא את המילים  היא תסביר לילדים כי בשיר מופיעה המילה “בול

ולהבין את משמעותן: בול – בול עץ, בול – שמדביקים על מעטפה ובול – שם נוסף לחודש חשוון. 

המורה תזמין את הילדים להמציא משפטים לכל אחת מהמילים כך שיהיה ברור בתוך המשפט לאיזו מילה הכוונה, 

.” לדוגמה: לחודש חשוון קוראים גם חודש “בול

יצירת משחק – המורה תחלק לילדים את עמוד הקלפים.

הילדים יצבעו את המילים ויוסיפו איורים מתאימים. 	•

הילדים יגזרו את הקלפים ויצרו משחק הזיכרון שכל זוג מורכב משתי מילים הומופוניות. 	•

אם יוותר זמן, הילדים ישחקו במשחק הזיכרון.	•
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דף פעילות לשיר “בול “ )מפגש ראשון(
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דף פעילות לשיר “בול “ )מפגש שני( 
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monettenriquez :צילום

“המחבוא שלי” / יהונתן גפן

רציונל -

למה בחרנו בשיר זה? בשיר הזה יהונתן גפן מספר בשפה פשוטה וישירה על שני דברים שילדים רבים אוהבים 

לעשות: לאסוף ולהחביא. מה אוספים?- כל דבר זמין! כל אחד מאתנו יכול להיזכר מילדותו בדבר שאסף, דברים 

פשוטים שהיו בעיניו יקרי המציאות )בעיני ההורים – פחות...(, נראה שעצם האיסוף, עצם העובדה שיש לילד 

“רכוש”, דברים שהם רק שלו - נותנת לו תחושה טובה. עצם העלאת הנושא נותנת לגיטימיות לאיסוף ומעניקה 

כבוד לרצונו של הילד. השיר מעלה גם את נושא ההחבאה. ההחבאה מעניקה תחושה של שליטה וכוח – רק אני 

יודע איפה נמצא הדבר המוחבא. ההחבאה יוצרת סוד קטן, משהו אישי שהוא רק שלי.

פעילות בעקבות השיר: בפעילויות תספר המורה על האוספים שלה – ובכך תיצור לגיטימיות ועידוד לאיסוף, 

בנוסף ניצור עם הילדים קופסה לשמירת האוספים שלהם, בכך נחזק את המסר כי אנו מכבדים את הרצון לאסוף.

2 דורשת זמן. מומלץ להחליט כמה מזמן הפעילות מוקדש לדיון בשיר וכמה יוותר  הערה – פעילות היצירה במפגש 

להכנת הקופסה. ייתכן ויידרש מפגש נוסף, שלישי, להשלמת היצירה. 
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המחבוא שלי / יהונתן גפן

אם יש לי משהו

שהוא באמת יקר,

אני תכף מחביא אותו

מתחת לכר.

גולה נוצצת,

צדפים או נוצה,

מתחת לכר,

שאיש לא ימצא!

)רק אתמול,

כשלא ראו,

שמתי מסטיק

שלא ימצאו(.

עיפרון ומסרק,

תמונה של טלה,

בקבוק חצי ריק

וחצי מלא.

תפוח אדמה,

מה שיש בכיסים,

לא חשוב מה,

העיקר לשים.

יום אחד,

את הכר אסיר,

אקח הכל

ואהיה 

איש עשיר! 
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מפגש 1

מיני רציונל – בפעילות זו נקרא את השיר ונבין את תוכנו. נתמקד ברצונם של הילדים לאסוף, מתוך מתן 

לגיטימציה לחוויית האגירה ומתוך התייחסות לצד המשעשע שבחוויית האיסוף שבשיר.

פתיחה – המורה תביא לכיתה קופסה שנראית מיוחדת. היא תספר לילדים שכשהיא הייתה ילדה, הייתה לה 

קופסת אוצרות שבה היא שמרה חפצים שאספה. היא תלטף את הקופסה ותאמר שהאוצרות האלה היו מאוד 

חשובים לה, שהיא אהבה אותם והייתה מסדרת אותם בשורה מסתכלת עליהם כשאף אחד לא היה בבית. היא 

תאמר שהיא לא כ”כ זוכרת מה היה בפנים אבל היא זוכרת שהיא מאוד אהבה אותם וכבר מזמן מזמן היא לא 

פתחה את הקופסה, ולכן היא החליטה שזו הזדמנות טובה לעשות זאת.

המורה תפתח את הקופסה ותראה לילדים דברים שונים )בובות של ביצת קינדר, חרוזים, אבנים מיוחדות, פנס 

קטן וכדומה, כדאי להקפיד שהדברים יהיו שונים מהחפצים שמוזכרים בשיר, כדי ליצור עניין(. היא תספר לילדים 

שתמיד היא חשבה שרק לה יש קופסה כזו, עד שיום אחד הסתבר לה שגם לחברים אחרים שלה יש קופסאות או 

ַקִרים להם. אוספים של דברים ְשְי

דיון  

האם גם לכם יש אוספים כאלה או דומים להם? 

קריאת השיר 

דיון  

אלו פריטים מכיל האוסף של הילד? – מונים ביחד )אפשר לכתוב על הלוח(. 

האם יש פריטים מפתיעים באוסף? מה הם? 

האם יש פריטים מצחיקים באוסף? מה הם? 

מה יקרה, לדעתכם, אם האוסף יתגלה?

האם האוסף דומה לדברים שאתם אוספים? במה כן ובמה לא?

האם הילד יהיה באמת איש עשיר בעקבות האוסף שלו? – נמקו את דעתכם.

למה, לדעתכם אוסף הילד את האוסף? – כדאי לנסות ולשער האם רק הרצון בעושר מניע אותו.

מדוע אתם אוספים את האוספים שלכם?

האם הם חשובים לכם? מדוע? 
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מפגש 2

הכנה: להביא חומרי יצירה: קופסאות למיחזור מקרטון, צבעים זוהרים, פייטים, טוליפים, ניירות צבעוניים וכד’.

מיני רציונל – בשיעור זה נתמקד בנושא ההחבאה ונברר מדוע אנו אוהבים להחביא דברים, והיכן אנו שומרים 

דברים שחשובים לנו. בפעילות היצירתית ניצור קופסה של אוצרות בה ניתן להטמין את הדברים החשובים לנו, 

אותה ניתן להחביא היכן שרוצים...

פתיחה – פעילות בזוגות: ]משך הפעילות כחמש דקות[

הילדים נחלקים לזוגות - בכל זוג יש “מחביא” ו”מחפש”. 	•

ה”מחפש” עוצם עיניים, בזמן ש”המחביא”, יחביא חפץ עליו שסוכם מראש: קלמר או מספריים וכד’. 	•

חשוב להגדיר את גבולות המשחק )למשל: כן או לא בתוך התיק, כן או לא בשולחן המורה, לא בתוך ארונות 	•

הכיתה וכדומה(. 

מומלץ להחליף תפקידים - “מחביא” הופך ל-”מחפש” ולהיפך.	•

דיון  

כיצד הרגישו ה”מחפשים”? )חוסר אונים, צער, וכד’(. 

כיצד הרגישו “המחביאים”? 

האם אתם מחביאים דברים בבית? 

איך אתם מרגישים כשמחפשים אותם? 

האם אתם זוכרים היכן החבאתם את הדברים שאתם מחפשים?

האם יש לכם מחבוא קבוע?

כיצד בוחרים מקום מחבוא “טוב”? 

האם אתם מכירים חג שמחביאים בו דברים? איך אתם מרגישים כשאתם מחפשים אותו? ]הכוונה לאפיקומן 

בפסח, ביעור חמץ, חיפוש מי מתחבא מאחורי התחפושת בפורים[

יצירה 

כל הילדים יקבלו קופסה: זו תהיה קופסת האוצרות שלו בה יוכלו לשמור את החפצים היקרים להם. הם יכולו 	•

לכתוב על הקופסה: “קופסת האוצרות”, או “בבקשה לא לגעת” או “סודי ביותר” וכיוצ”ב. 

ניתן לצפות את הקופסה בניירות צבעוניים ובמדבקות, ולהכין קופסה במגוון שיטות.	•

הילדים יוכלו להחביא את הקופסה במקום מחבוא מיוחד....	•

סרטון - הכנת קופסת אוריגמי.	•

סרטון – הכנת קופסה מקרטון חלב. 	•

הכנת קופסה מקרטון של דגני בוקר.	•
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monettenriquez :צילום

“כובע קסמים” / לאה גולדברג

רציונל

למה בחרנו בשיר זה? בשיר זה, המלא קסם ודמיון, מדמיינת הילדה שיש לה כובע קסמים ובזכותו היא משנה 

את המציאות. מי מאתנו לא היה רוצה כובע כזה הפותר את כל בעיותינו בהינף יד?... זו הסיבה שהשיר גורם לנו 

לחייך. עם זאת, לשיר רובד נוסף, עמוק יותר: הילדה מפרטת בשיר מה ישתנה בעזרת כובע הקסמים, ומתוך כך 

ניתן לשער כיצד נראים חייה הנוכחיים: עם מה היא מתמודדות ומהם הקשיים והחֹוֶסר בחייה העכשוויים. זהו 

חלק מיופיו ויחודו של השיר. 

להצעות נוספות לדיון ולפעילות – אתר דףדף 

פעילות בעקבות השיר: בפעילויות המלוות את השיר נעודד את הילדים להציג את חלומותיהם, השימוש בכובע 

קסמים מאפשר גם חלומות ודמיונות לא מציאותיים וללא הגבלה.

לאה גולדברג - נולדה ]1911[ בפרוסיה וגדלה בליטא. הייתה משוררת וסופרת לילדים ולמבוגרים, מתרגמת, 

דוקטור לבלשנות שמית, עורכת, מבקרת אמנות, פזמונאית, מסאית, מחזאית, פרופסור לספרות משווה. לאה 

גולדברג נפטרה בשנת 1970.לאחר מותה הוענק לה פרס ישראל לספרות.
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כובע קסמים / לאה גולדברג

כל הימים, כל הימים 

חולמת אני על כובע קסמים. 

כובע קטן, מקושט נוצה, 

העושה כל מה שאני רוצה. 

אחבוש אותו ואומר, למשל: 

“כובע, עשה שאני אגדל!” 

והנה מיד הנני עולה, 

וגופי מתמתח ואני גדולה, 

ואין כמוני בכל העולם; 

כי אני גדולה וגבוהה מכולם. 

והכל מסתכלים ביראה וכבוד, 

כי הרי אני גדולה עד מאוד.

ואמא בערב כבר לא תאמר: 

“לכי לישון כבר מאוחר”! 

ואבא לא עוד יגער במילים: 

“אל תתערבי בשיחת הגדולים”! 

וכשאדבר יקשיבו כולם,

כי אני הגדולה בכל העולם. 

כל הימים, כל הימים 

חולמת אני על כובע קסמים.

כובע קטן, מקושט נוצה, 

העושה כל מה שאני רוצה

הנה בליבי בקשה שניה: 

“כובע: היה לאנייה! 

מיד הוא קופץ מראשי לים 

ואני מפליגה בו בכל העולם, 

לאיים רחוקים, לארץ זרה, 

נוסעת הלוך ובחזרה, 

ורואה ערים והרבה אנשים, 

פרסים והודים וכושים, 

ואיש לא יבין, ואיש לא ידע, 

כי נוסעת בים ילדה לבדה. 

ואם יהיה לי בים עצוב, 

אומר לו: “כובע, הביתה שוב”! 

ואבוא לביתי. ומכל המדינות 

לכל חברי אביא מתנות. 

ומסביבי ישבו חברים 

ואני אספר להם סיפורים,

ואיש לא יעז להגיד לי עכשיו: 

“שוב היא בודה סיפורי כזב”!

כל הימים, כל הימים 

חולמת אני על כובע קסמים.

אבל איפה, אבל אי-בזה

אפשר להשיג כובע כזה? 

את אבא ואמא לא אשאל,

כי הגדולים לא יבינו כלל!
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מפגש 1

מיני רציונל – השיר פותח פתח לדמיין אפשרות לשינוי המציאות באורך פלא, תוך תיאור חלומות שונים. מגוון 

החלומות מאפשר לילדים לבטא באופן חופשי את החלומות והדמיונות שלהם. 

פתיחה – המורה תספר סיפור אישי ובעקבותיה יספרו הילדים על חלומותיהם: 

“אתם יודעים? כשהייתי ילדה ממש רציתי להיות קוסמת. אבא שלי היה מספר לי המון סיפורים על פיות 

וקוסמים, וכל כך קינאתי בהם ורציתי גם להיות קוסמת... אתם יודעים למה כייף להיות קוסמת? כי אפשר 

ברגע אחד לשנות דברים שלא מוצאים חן בעיני, בעיקר דברים שבמציאות באמת אי אפשר לשנות... למשל: 

גרנו בדירה בקומה שלישית ובימים ההם לא היו מעליות, תמיד רציתי שכשאגיע הביתה יתרחש קסם ואעוף 

לקומה השלישית בלי מאמץ. )כמובן שאפשר לתת כל דוגמה אחרת(, תגידו, גם לכם יש חשק לפעמים להיות 

קוסמים? ולשנות דברים? או סתם לעשות קסמים? מה למשל הייתם רוצים לעשות?”

שיחה קצרה – הילדים ישתפו בחלומותיהם, בעקבות הסיפור האישי.

קריאת השיר – קוראים את השיר בשלמותו. 

מבארים מילים קשות , לדוגמה: ‘בודה מליבה סיפורי כזב’.

קריאת הבית הראשון.

דיון 

מהי המשאלה הראשונה של הילדה?

כיצד מוגשמת המשאלה?

למה הילדה רוצה דווקא את המשאלה הזו? 

האם גם אתם רוצים לפעמים להיות גדולים?

מה עדיף בעינכם – להיות גדולים או קטנים, מדוע?

קריאת המשך השיר עד סופו 
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דיון 

אלו משאלות וחלומות יש לילדה?

האם החלומות שלה הם גם החלומות שלכם? אלו מהם?

’? מה הם מבינים ומה אינם מבינים? האם גם לדעתכם ‘המבוגרים אינם מבינים כלל

פעילות

•	 ] המורה תוציא כובע גדול בעל שוליים רחבים.]רצוי כובע יוצא דופן

הכובע יעבור בסבב בין הילדים וכל ילד ‘יוציא’ מהכובע משאלה או בקשה שלו.	•

מפגש 2

הכנה: בריסטולים צבעוניים, ניירות עיתון, דבק, מספריים, שדכן וכן חומרי יצירה נוספים: בדים, פיסות לבד, 

עיתונים צבעוניים, נוצות, צבעים, ניירות משי וכד’.

מיני רציונל – במפגש זה נעמיק את הקריאה בשיר ונלמד כיצד אפשר ללמוד מתוך קריאה גם על דברים שאינם 

כתובים בצורה מפורשת. במקרה שלנו – מתוך המשאלות של הילדה נעריך כיצד נראים חייה הנוכחיים ומה הם 

הקשיים שלה.

פתיחה – מקריאים את השיר.

קריאה נוספת – מקריאים את השורות הבאות מתוך השיר:

והכל מסתכלים ביראה וכבוד, 

כי הרי אני גדולה עד מאוד.

ואמא בערב כבר לא תאמר: 

“לכי לישון כבר מאוחר”! 

ואבא לא עוד יגער במילים: 

“אל תתערבי בשיחת הגדולים”! 

וכשאדבר יקשיבו כולם,

כי אני הגדולה בכל העולם. 
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monettenriquez :צילום

דיון 

איך, לדעתכם, מתייחסים אל הילדה בחיי היום-יום שלה?

מה היא מרגישה כלפי דבריהם של אימא ואבא?

האם יש אמירות שחוזרים ואומרים לכם? 

איך אתם מרגישים כלפי האמירות הללו ]שמחה, עלבון, כעס, גאווה[?

יצירה

מקצועות, 	• רחוקות,  ]ארצות  שלהם  לחלומות  הקשורים  מצוירים  בפריטים  אותו  ויקשטו  כובע  יכינו  הילדים 

חפצים וכד’[ 

מומלץ למצוא ‘פרטי חלומות’ בתמונות בעיתונים וליצור קולז’ על הכובע. 	•

סרטון – הכנת כובע בכמה בכמה וריאציות 	•

סרטון – להכנת כובע מנייר עיתון	•
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Vicki & Chuck Rogers :צילום

“כשעצוב לי” / שלומית כהן אסיף

למה בחרנו בשיר זה? שיר זה, הנוגע ללב, כתוב לכאורה בצורה קלילה, בבתים עם שורות קצרות ובחריזה. אך 

למעשה, הוא מציג סיפור על ילד הנושא עמו כאב: הוא פונה להוריו שרוצים לעזור לילד לגרש את הכאב והצער, 

אך אינם שמים לב לגורמי הכאב. הדמות שמבינה ללבו של הילד היא הסבא, המעוניין לשמוע מה קרה ובכך 

נפתרת הבעיה - הכאב עובר. 

השיר נוגע בשני נושאים עיקריים: הנושא הראשון הוא חשיבות ההקשבה בכלל וההקשבה לילדים בפרט. הנושא 

השני היא דמותו של הסב והתפקיד שהוא ממלא בחיי הילד – בנושא זה לא ניגע בפעילות זו, משום שהרחבנו בו 

בעיסוק בשיר ‘השיר על סבתא יוכבד’ מאת יהונתן גפן.

פעילות בעקבות השיר: בפעילויות המלוות את השיר נזמין את הילדים לספר על דרכי ההתמודדות שלהם עם 

תחושות לא נעימות כמו עצבות, כעס או כאב. נדגיש בעיקר את יתרון הדיבור והשיתוף בתחושת הכאב כדרך 

התמודדות מרכזית.

שלומית כהן אסיף- נולדה ]1948[ בעיראק, עלתה ארצה בהיותה בת שנה וחצי. שלומית פרסמה עשרות ספרים, 

אגדות, שירים וספרים מצוירים לקטנים וזכתה ב- 15 פרסים ספרותיים, ביניהם: פרס ביאליק ופרס אקו”ם על 

מפעל חיים. סיפוריה הופקו להצגות, שיריה מופקים לכרטיסי ברכה ומודפסים על מצעים לתינוקות ועל חולצות. 

שיריה מולחנים ומתורגמים לשפות שונות. בחולון, עיר מגוריה, הוקם גן פסלים ע’ש הארנב ממושי – גיבור אחד 

מספריה.
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הן ָאִסיף לֹוִמית ֹכּ ָעצּוב ִלי / ְשׁ ֶשׁש ְכּ

א:”ָעצּוב ִלי!” ָאַמְרִתי ְלִאָמּ

א ָאְמַרה.  ֵקה ֶאת ַהֲעִציִצים”, ִאָמּ ְשׁ “ְלְך ָתּ

ֵקיִתי  ִהְשׁ

ְולֹא ָעַזר 

ָהֶעֶצב לֹא ָעַבר. 

א: “ָעצּוב ִלי!” ָאַמְרִתי ְלַאָבּ

א ָאַמר.  יִרים”, ַאָבּ יר ִשׁ ִשׁ “ָאז ָתּ

ְרִתי  ָשׁ

ְולֹא ָעַזר 

ָהֶעֶצב לֹא ָעַבר. 

א: “ָעצּוב ִלי!” ָאַמְרִתי ְלַסָבּ

אר,  ָוּ ף ִלי ֶאת ַהַצּ א ִלֵטּ ַסָבּ

ר ַמה ָקָרה,   “ַסֵפּ

ָבר”. ְחִסיר ָדּ ַאל ַתּ

ְוָהֶעֶצב ָעַבר.....
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מפגש 1

מיני רציונל – בפעילות זו נקרא את השיר ונבין את תוכנו. נבדוק כיצד אנו מתנהגים עם תחושות לא נעימות, 

ואילו דרכים שונות מסייעות לנו להתגבר עליהן.

פתיחה – המורה תספר לתלמידים שבשיעור הקרוב נדבר על שיר ששמו: “כשעצוב לי”.

דיון  

במה, לדעתכם, עוסק השיר?	•

גם כאלה שהם 	•  – נוספים  רעיונות  מה אתם עושים כאשר אתם עצובים? אפשר להזמין את הילדים להוסיף 

לא מיישמים בעצמם.

האם הדברים שאתם עושים עוזרים לכם? מנחמים אתכם?	•

קריאת השיר.

דיון 

מה עושה הילד בשיר כשהוא עצוב? אל מי הוא פונה? 	•

אל מי אתם פונים כשאתם עצובים? 	•

נבדוק את ההצעות שקיבל הילד בשיר: מדוע נותני ההצעות נתנו אותן? 	•

מה חשב כל אחד מהם? 	•

במה דומות זו לזו ההצעות שנתנו האב והאם, במה הן שונות מההצעה של הסבא?	•

מדוע, לדעתכם, ההצעה של הסבא עזרה?	•

פעילות יצירה: המורה תזכיר לילדים את תשובותיהם לשאלה – ‘מה אתם עושים כשאתם עצובים’ שנתנו 

בתחילת הפעילות. 

נבדוק יחד – אלו מבין ההצעות נראות לילדים מועילות עבורן?	•

האם למדו דרכים חדשות להתמודד עם העצב? 	•

הילדים יציירו ציור. ניתן לבחור בין שתי אפשרויות:

)אפשר 	• עבר.  שהעצב  לאחר  הילד  אותו  ואת  עצוב  ילד  ולצייר  חלקים  לשני  העמוד  את  לחלק   – א’  אפשרות 

לצייר היכן הוא בוחר לשבת כשהוא עצוב, מי נמצא לידו, מה תנוחת הגוף שלו, הבעת הפנים שלו, וכדומה(. 

אפשרות ב’ – לבחור אחד מהרעיונות להתמודדות עם עצב שהועלו במפגש, ולצייר אותו.      	•
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מפגש 2

הכנה: בריסטול קשיח, טושים וצבעים. אפשר גם דבק, פייטים וכד'.

מיני רציונל – בפעילות זו נתמקד בשיחה על דברים המטרידים את הילדים, תוך מתן לגיטימציה גם לשתיקה 
זמנית ולדרכי התמודדות אחרות.

פתיחה – מקריאים את השיר.

משחק תפקידים – 

המורה תבחר שני ילדים ותציג בפניהם סיטואציה בין חברים, לדוגמה הסיפור הבא:

שני חברים/ חברות ]ילד א’ וילד ב’[ סיכמו ביניהם שביום הראשון ללימודים הם ישבו יחד, מי שמגיע ראשון – 
שומר מקום לחברו. בבוקר של היום הראשון הגיע ילד א’ מוקדם ושמר מקום לחברו. ילד אחר ]ילד ג’[, שהגיע 

קצת אחריו, הזמין אותו לשבת לידו, אבל ילד א’ סרב והסביר כי כבר קבע עם ילד ב’ שישב לידו.

מאוחר יותר הגיע ילד ב’. ילד א’ קרא לו ואמר ששמר לו מקום, אבל מהצד השני של הכיתה קרא לו חבר אחר 
– ]ילד ג’[ הילד הכי חרוץ בכיתה, שכולם רצו לשבת לידו. ילד א’ קרא שוב לילד ב’ ואמר לו: “בוא! שמרתי לך 

מקום!” אבל ילד ב’ הרהר רגע ולבסוף משך בכתפיו והתיישב ליד הילד החרוץ ]ילד ג’[. הילד שהגיע ראשון ]ילד 
א’[ היה ממש המום וחשב לעצמו “... 

שני ילדים יציגו את המצב ]את תפקיד הילד החרוץ יכולה לגלם המורה או ילד/ה נוספ/ת[.	•

המורה תבקש מהילדים להציג את הסיטואציה. 	•

הילד/ה שנותר/ה לבד ]ילד א’[ יענה על שאלות המורה והילדים – איך הרגשת? מה חשבת?	•

הילדים יציעו הצעות להקל עליו – מה עושים במצב כזה? למי פונים? 	•

האם עדיף לספר למישהו? למי?	•

נעמוד על כך כי לרוב הדיבור עוזר לנו להבין כיצד אנו מרגישים באמת, ומדוע אנו חשים כך.	•

הבנת תחושותינו עוזרת לנו להרגיש טוב יותר, וגם מסייעת לנו לדעת מה עלינו לעשות כדי לפתור את הבעיה או 
לפחות להקל עליה. 

בנוסף , כדאי לחשוב עם מי אנחנו רוצים לדבר – מי מסוגל להקשיב לנו?	•

נחשוב יחד על רגע של ‘עצור’, בו אנו עוצרים ואומרים לעצמנו איך אנחנו מרגישים: לעצור, להגיד לעצמי 	•

‘אני שמח’, ‘אני עצוב’, ‘אני רוצה לדבר עם...’. 

לחילופין 	• הילדים.  שמציעים  בסיפורים  לשם-כך  ולהסתייע  עצוב/ה  חש/ה  ילד/ה  בו  נוסף  מצב  לתאר  ניתן 
ניתן להזמין את כל הילדים לפעילות בזוגות, כל זוג מגלם את שתי הדמויות. 

אסיף: לאחר חמש דקות של פעילות יתקיים אסיף בו יספרו הילדים על החוויה שעברו.	•

על 	• לו  לספר  מישהו  רצו  ושבה  שעברו  אישית  חוויה  על  לזה  זה  לספר  הילדים  את  להזמין  נוספת:  אפשרות 
חוויותיהם. 

ניתן להמחיז גם מצבים אלה ולהציע לילד/ה שבהמחזה, הצעות להתמודדות.	•
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LJWDevon :צילום

לדבר, 	• ויכולים  רוצים  אנו  תמיד  לא  כי  אך  תחושותיו.  את  ולהביע  לדבר  רצה  שבשיר  הילד  כי  כך  על  נעמוד 

לפעמים מתאים לנו יותר לשתוק ולהתכנס בצער - באופן זמני, והדבר בהחלט לגיטימי. 

פעילות יצירה   הכנת שלט בסגנון השלט שתולים בבתי מלון על הדלת כתובית בסגנון: 

בבקשה לא להיכנס אני זקוק לפרטיות, תודה! 

ומהצד השני: אפשר להיכנס, אני במצב רוח לדיבורים! )ראו דוגמה בעמוד הבא(.

’, וכד’. 	• הילדים יכולים לבחור כל כיתוב אחר שיתאים להם – ‘אני רוצה לדבר עם מישהו

’ מצב רוח ועליו פנים שונות – מחייכן ועד עצוב מאוד. הילד/ה מסמנ/ת את מצב 	• אפשרות נוספת – ‘סרגל

הפרצופים  את  לצייר  יכולים  הילדים  עצמה  ביצירה  לדוגמא[  סרגל  ]מצ”ב  משרדי.  אטב  בעזרת  שלה  הרוח 

בעצמם ובמידה והם מסוגלים – לכתוב מהו מצב הרוח שבכל תמונה.         
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דוגמאות ליצירה:     
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Cut To Pieces :צילום

“סוף הוא תמיד התחלה” / לאה נאור

רציונל 

למה בחרנו בשיר הזה? הקביעה העומדת בבסיס השיר יכולה לבלבל - “סוף הוא תמיד התחלה של משהו אחר”. 

איך יתכן שדבר הוא גם עצמו וגם היפוכו? השיר מציג דוגמאות להנחה זו וכך הוא מעשיר את חוויות הסיום 

וההתחלה. 

רבים מאתנו לא אוהבים שינויים. אנחנו אוהבים את המוכר והידוע, ומתקשים עם התחלות ועם הלא ידוע שבא 

יחד אתן. זו הסיבה שבדרך כלל אנחנו מתייחסים אל “סוף” כאל דבר שלילי, סיום הדורש התחלה מחדש. 

המשפט הראשון בשיר מציע נקודת מבט מעצימה: גם אם משהו מסתיים, תמיד יש פרק נוסף, יש תנועה, זרימה 

ותקווה.

פעילות בעקבות השיר: מומלץ להשתמש בשיר ביחס לאירוע של סיום או פרידה. 

המסר של המשכיות ומעבר מרוכך בין תקופות וחוויות, בא לידי ביטוי במפגש הראשון בפעילות יצירתית 

המתייחסת לנושא באופן כללי. במפגש השני הילדים יוצרים אביזר המהווה גשר של זיכרון בין התקופות ומסייע 

לילדים ביצירת גשר וחיבור בתקופה של מעברים.      
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סוף הוא תמיד התחלה. מילים: לאה נאור

סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

- טוב יותר?

- רע יותר?

- לא יודעת מה יותר.

משהו אחר.

כשהדרך נגמרת מתחיל איזה שביל,

כשהלילה נגמר אז הבוקר מתחיל,

כשנגמרת שעה, עוד שעה מגיעה,

רק בסוף הידיעה מתחילה השגיאה.

סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

יש תמיד יום מחר לכל יום שעובר,

כל חלום משומש מחליפים באחר.

כשנגמרת שנה, עוד שנה מתחילה,

כל תשובה מתחילה רק בסוף שאלה.

כי סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

כשהסרט נגמר החיים מתחילים,

הצלילים מתחילים כשאין כבר מלים.

כשנגמור את הצליל אז נתחיל צליל אחר.

כשנגמור את השיר אז נתחיל לדבר.

סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר.

- טוב יותר? רע יותר?

- לא יודעת מה יותר.

משהו אחר.
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מפגש 1

הכנה: לצורך היצירה ביחידה זו יש לדאוג לנייר ציור, וצבעים שונים.

מיני רציונל – לפני קריאת השיר, נברר מה משמעות המילה ‘סוף’ עבור הילדים. קריאת השיר תפתח עבור הילדים 

משמעות חדשה למושג ולמעבר בין תקופות ומצבים.

פתיחה – דיון:

על מה אתם חושבים כשאתם שומעים את המילה ‘סוף’? 	•

האם סוף הוא דבר טוב או רע? – תנו דוגמאות. 	•

מחבר. 	• פרידה   – צער  רגשות  גם  אך  הלימודים  שנת  סוף   – חיוביים  רגשות  לעורר  יכול  שסוף  על-כך  נעמוד 

בנוסף, ישנם רגשות מעורבים כלפי סיומות שונות בחיינו: סוף שנת הלימודים יביא אתו את החופש הגדול, 

אך יתכן וניפרד מחברים שעוברים דירה וכד’. 

קריאת השיר 

דיון  

נעמוד על חלוקת הזמן שעושה המשוררת: נסביר כי היא מחלקת את הזמן למקטעים, כאשר מסתיים מקטע 	•

אחריו  –מיד  מסתיים  משהו  אם  ולכן  חדשות,  והתחלות  המשכיות  ישנם  הזמן  כל  אחר,  מקטע  מתחיל  אחד 

את  אוהבים  יותר  אנחנו  ולפעמים  שהסתיים  המקטע  את  אוהבים  יותר  אנחנו  לפעמים  חדש.  משהו  מחכה 

המקטע שעומד לבוא.

ניזכר במקטעים שונים בחיים שלנו, לדוגמה:	•

בסוף שנת הלימודים מגיע ה..... )הילדים ישלימו( 	•

אבל בסוף החופש מגיעה......

לאחר ימי השבוע הרגילים מגיע....

אבל אחרי שבת מגיעים.....

אחרי השיעור מגיעה.....

אבל אחרי ההפסקה מגיע......

נבקש מהילדים לחשוב על דוגמאות נוספות.	•

ישנם מקטעים ארוכים למשל: 	• בין מקטעים שונים:  שישנם הבדלים  לכך  הילדים  נסב את תשומת לבם של 

מקטעים  מכירים  אתם  האם  מקטע,  הוא  יום  כל  ימים.  או  שבועות  למשל  יותר:  קצרים  מקטעים  יש  שנה. 

קצרים יותר מיום? )שעות, דקות(, לאחר כל מקטע  שמסתיים – מיד מתחיל מקטע חדש.

אחת  שנה  היו  השנים  כל  אם  מקטעים?  ללא  ברצף,  נמשך  היה  הזמן  לו  קורה  היה  מה   – ביחד  נחשוב 

מחוברת, זה היה יותר נוח? - נעמוד על כך כי קל לנו יותר להשתלט על חלקים, למשל להסיק מסקנות או 

לשנות דברים בחיינו, לנוח, לחגוג, לחשוב על מה שלחף ולהתכונן למה שיבוא: 

חישבו על היום או על יום האתמול שלכם: האם יש משהו שאתם יכולים ללמוד ממנו ליום הבא?        
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פעילות 

המורה תזמין את הילדים לנסות ולצייר את המקטעים השונים ביום אחד בחיים )למשל: קימה, ארוחת בוקר, 

יציאה לבית ספר וכד’(, בתור שרשרת כשכל מקטע הוא חרוז, ה”תיליון” של השרשרת יהיה המסקנה שלנו מאותו 

היום )אפשר גם מיום אחר( למשל:

אני אוהב/ת לקום בבוקר

אני מתרגש/ת לקראת יום חדש

אני עצוב/ה כשיורד הלילה

אני לא אוהב/ת לטעות

יש לי חלום שאני לא מחליפ/ה בחלום חדש.

אני שואל/ת הרבה שאלות.

אני אוהב/ת כשמסתיים....

אני אוהב/ת כשמתחיל....

מפגש 2

הכנה: המערך הבא מציע הצעות שונות, כל אחת דורשת ציוד אחר. כדאי לקרוא ולבחור את הפעילויות 

המתאימות מבעוד מועד, כך שניתן יהיה להכין את ההכנות המתאימות לפעילות שנבחרה.

מיני רציונל – בפעילות זו נתמקד בפרידה הספציפית הצפויה ]סיום שנה, פרידה מחבר שעוזב וכד’[. נעשה 

זאת באמצעות סיכום והעלאת זיכרונות מהתקופה המסתיימת. המזכרת שניצור תהווה גשר מרכך למעבר בין 

התקופות.

פתיחה: פעילות סביב היגדים – לילדים קוראים: המורה תציג לילדים מבחר היגדים ביחס לאותה פרידה )על 

לוח חכם או על דף שיקבלו התלמידים(. המורה תזמין את הילדים לבחור שני היגדים ולהתייחס אליהם, ההיגדים 

יהיו ברוח זו: 

הדבר שהכי אהבתי במה שמסתיים הוא....	•

הדבר שאני הכי זוכר ממה שהיה הוא.....	•

אני הכי אתגעגע ל... 	•

אני עצוב ש...	•

אני שמח ש.... 	•

אם הייתי יכול הייתי רוצה לחזור ל...	•

מומלץ לבחור מספר מצומצם של היגדים.      	•
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לילדים שאינם קוראים – המורה תציע לילדים היגדים בע”פ או תפזר כרטיסיות ועליהם תמונות – פרצוף מחייך, 

פרצוף עצוב, לב, ילד מביט לאחור וכד’.

קריאת השיר

נרענן את זיכרונם של הילדים באשר למפגש הקודם: יצירת המשכיות בין התקופות, כל תקופה רודפת תקופה 

חדשה: “כל סוף הוא התחלה של משהו אחר”, והדברים קשורים זה בזה.

פעילות  יצירת מזכרת: 

לסוף שנה – יצירת “קיר זיכרונות משותף”: להדביק על הקיר כמה בריסטולים, כל ילד יכתוב זיכרון כל שהוא 	•

ויוסיף את תמונתו, המורה תצלם את הקיר ותשלח את התמונה לכל הילדים. 

וכד’. 	• תצלום שלו  דברי פרידה,  ציור,  ובו  דף משלו  יוצר  ילד  כל  בו  זיכרונות  ספר  יצירת   – מחבר/ה  לפרידה 

הדפים מאוגדים לכרך אחד ונמסרים לילד/ה שעוזב/ת.           
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בהנחיית מסגרות חינוכיות ובהובלת מסגרות 	• ממנחות בעלות ניסיון רב  הצוות הפדגוגי של צו פיוס מורכב 

שכאלה במסגרת החינוך המשותף. 

מנהלי 	• עם  פעולה  ושיתוף  עדכון  בתיאום,  ופועלות  לשבועיים  אחת  בשטח  הצוותים  עם  נפגשות  המנחות 

בתי הספר וכן עם המפקחות במקום.

כחודש לפני כל חג ומועד נשלחת חוברת בנושאי מעגל השנה.	•

באופן 	• והמסגרת  הצוות  לצרכי  המותאמת  תכנית  יוצרים  ויחד  פיוס  צו  מנחת  עם  ודנים  קוראים  הצוותים 

ייחודי.

בכל תחילת שבוע נשלח אל הצוותים עלון העוסק בפרשת השבוע ומציע אפשרויות שונות לפעילות, בהתאם 	•

לגילם של הילדים ובו הקולות המגוונים של מסגרות צו פיוס.

בנושאי 	• ספריות  בית  השתלמויות  מנחה  הצוות  וכן  ארציות  השתלמויות  מספר  מתקיימות  השנה  במהלך 

הליבה של החינוך המשותף.       
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מיטבית. 	• ופדגוגיה  המשותף  החינוך  בנושאי  ארציות  והשתלמויות  ספריות  בית  השתלמויות  מתקיימות 

לדוגמה: "דרכים שונות לסיפור תורה או מדרש – איך עושים את זה", הצעות לפתיחת בוקר, טקסים ומסיבות 

בחינוך המשותף, תכנון נושא ותכנון שנתי, תפילה ועוד.

בחינוך 	• שנים  ארוכי  תהליכים  מתיעוד  המנחות,  של  מניסיונן  מגיע  הלימודים  תכניות  את  המרכיב  התוכן 

ספר  בתי  של  רשת   – רבס"ק  רשת  עם  השאר  בין  פעולה,  משיתופי  הכתב,  על  עד-עתה  עלו  שלא  המשותף 

יהודים ברחבי העולם המלמדת ילדים ממגוון זהויות וכן יש בה פיתוח מקורי.

וכן 	• שונות,  ולקבוצות  השונות  למסגרות  המתאימה  בחירה  ומאפשרים  עשירים  העלונים  תכני  בחירה: 

מאפשרים גיוון וריענון לצוותים החינוכיים.
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