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. 

 ? שנת הלימודיםלסכם את  ואיך למה

חודשים מייגעים בכיתה, פתאום  10לפעמים דווקא בעשר הדקות האחרונות של השנה, אחרי "

", ולכן מסבירה  מנגינה חדשה  כמו לאורך כל השנהשהמורה לא שמעה של תלמיד/ה  נשמע קול 

 "כל כך חשוב להתעכב על השלב הזה של איסוף וסיכום השנה".יעל כליל, מורה ומלווה בקדמה, 
 

/ן שלהםלעודד את התלמידים/ות להשמיע את הקול , ושנת הלימודים את ולסכם  לאסוף  כדי 

 יעל משתמשתהיתה שנה מעצבנת", זו שנה טובה" או " היתהזו מעבר לאמירות כלליות כמו: "

 בטכניקה מתוך עולם הביבליותרפיה. 

על הקשיים , התבונן בכברת הדרך שעבר/ה כל תלמיד/ההתחבר לרגשות, לל מציעההפעילות 

שבה והכוחות שבה. פעילות שמחברת את התלמידים/ות לכוחות שלהם/ן וזורעת את הציפיות 

  והחלומות לשנה הבאה.

 

בסרטון הבא תוכלו לשמוע את יעל 

 כליל מסבירה על הפעילות: 

 

 

 

 

 

 (. מצ"ב בסוף המערךר )את השי בקול אינקראח"כ ו 'גשר' עותק מהשיר  כל תלמיד/ה יקבל

חלקים שווים ולקפל כל חלק.  3-לונבקש מהם לחלקו   A4או   A3דף לכל תלמיד/ה נחלק 

 

 התלמידים/ות ירשמו קונפליקט או קושי שהתמודדו איתו לאורך השנה.  של הדף: 1בחלק 

זה יכול להיות קונפליקט שקשור בלימודים, בחברים/ות,  בחיי ביה"ס, ביחסים עם ההורים או עם 

מורה כלשהי וכל נושא אחר בחיי התלמידים/ות. 

  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://kedma-edu.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800
https://www.youtube.com/watch?v=OKTH0s8bufA&feature=youtu.be
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  2לפני חלק  3)המעבר לחלק  של הדף 3בחלק 

 ירשמו איך התמודדו  הוא מכוון(: התלמידים/ות

 עם הקונפליקט. 

 

התלמידים/ות יציירו  :)האמצעי( של הדף 2בחלק 

 גשר באיזה אופן שירצו. )גשר ממשי, מטאפורי, 

 כל דבר שמתחבר עבורם/ן עם המילה "גשר"(
. 

 : 1אפשרות 

 נחזור למליאה. 

 תלמידים/ות שירצו ישתפו בקונפליקט שרשמו ובציור הגשר. 

 

  :2אפשרות 

 תלמידים/ות בקבוצה.  4לקבוצות של נתחלק 

  בכל קבוצה תלמידים/ות ישתפו את החברים/ות לקבוצה בקונפליקט שרשמו ובציור הגשר.

 

 נקרא שוב ביחד את השיר.  במליאה:

 בקריאה השנייה לאחר החיבור האישי של התלמידים/ות, השיר מקבל עומק אחר, משמעות אחרת. 

    .בקריאה השנייה אפשר לדבר על המשמעות שקיבל השיר
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 גשר

 ליאופולד סטאף

 כרטיתורגם מפולנית לעברית על ידי רפי וי

  

ִּי  ,לֹא ֶהֱאַמנְת 

י ַעל ג ְַדת ַהנ ָָהר  ,ב ְָעְמדִּ

 ,ָהָרָחב וְַהס וֵֹחף

ֶר זֶה ֶַאעֲבֹר ג ֶש   ,ש 

ָבִּיר נֶה ד ַק, ש  לו ַע מִּק ָ  ַהק ָ

ו ר ב ְסִּיבִּים  .ָקש 

ִּי  ַקל כ ְַפְרפ ָר פ ָסְַעת 

 וְכָבֵד כ ְפִּיל

ִּי ב וֵֹטַח כ ְַרְקָדן  ָהלַכְת 

 .ו מְִּתנוֵֹדד כ ְעִּו ֵר

ֶר ַהז ֶה ֶַאֲעבֹר ֶאת ַהג ֶש  ִּי ש   .לֹא ֶהֱאַמנְת 

ִּי ָה ְנ י כ ֵָעת ב ַג ָָדה ַהש    ,ו בְָעְמדִּ

ִּי ַמֲאמִּין ֹ   ֵאינ ִּי אוֹתו ֶָעבְַרת   .ש 

    

 היה משורר פולני מועמד לפרס נובל.   1878)- (1957  ליאופולד סטאף*** 

ספר שיריו "הגביע של לבי ושירים אחרים" ראה אור בהוצאת ירון גולן ושיריו פורסמו באנתולוגיה של שירה 

 .פולנית "אחרי מהפכות רבות" שראה אור בהוצאת כרמל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , טקסטים תוכל/י למצוא עוד עשרות מערכים, החדש של עמותת קדמהבאתר 

למקצועות לימוד שונים: חגים   המתאימים במגוון נושאים וחומרים נוספים 

פתרון סכסוכים בכיתה,   וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית, 

 אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד. 

   edu.org.il-www.kedma :מותהלאתר הע
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http://kedma-edu.org.il/kedma_material/

