
אהבת שלום ורדיפת שלום
בעקבות הספר "אגדת גשר"

מריבות הן חלק מהחיים. במסכת אבות כתוב שעל כל אדם להיות "אוהב 

שלום ורודף שלום" )אבות א', יב'(. החכמים לא מסתפקים בציווי לאהוב 

שלום אלא מנחים אותנו ליזום מעשים שיביאו את השלום בין אנשים אחרים. 

בסיפור "אגדת גשר" כאשר שני חברים טובים רבים יש צורך באדם שלישי, נגר, 

שיגשר ביניהם ויעזור להם למצוא את הדרך להשלים ולחזור להיות חברים.
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גשר של שלום

גוזרים צלחת נייר לשניים, כל חצי צלחת הוא גוף הגשר. 

מקשטים. ההורה חותך בעזרת סכין החיתוך חריץ באורך 

2-3 סנטימטרים בשתי כוסות. משחילים את הצלחת 

בשני החריצים והנה הגשר. אפשר לגזור דמויות מהנייר 

ולהדביק אותן, אוחזות ידיים, על הגשר. 

4 < יצירה

מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

  כוסות נייר    צלחות נייר  

  מספריים   סכין חיתוך  

  טושים    דבק  

  ניירות צבעוניים  

ציוד

כל משתתף אומר את שמו ומספר על גשר שהוא פעם 

ראה או מכיר. מה זה בכלל גשר? מתי בונים גשרים 

ובשביל מה? מאיזה חומרים בונים גשרים? האם הילדים 

יכולים ליצור גשר מהגוף שלהם? ומי יכול להמציא גשר 

שבנוי מהילד ומההורה? המדריך מזמין את המשתתפים 

לשבת מולו כדי לשמוע סיפור על שני חברים טובים 

וגשר מיוחד אחד.

1 < פתיחה
המדריך קורא מתוך הסיפור ומזמין את המשתתפים 

להתבונן בציורים. בהבעות הפנים של מתן ונח אפשר 

לראות שמחה, כעס, הפתעה והקלה. אפשר לעצור את 

הסיפור בשיא המריבה ולשאול את הילדים, למה מתן 

ונח לא מצליחים להשלים? מה הם היו מציעים למתן 

ולנח לעשות כדי להתפייס ולחזור להיות חברים? אחרי 

התשובות להמשיך בסיפור. 

2 < שעת סיפור

למה מתן ונח רבו? איך מרגישים כשרבים עם חבר? מתי 

אנחנו מצליחים להתפייס לבד ומתי אנו זקוקים לעזרה 

מבחוץ? כדאי להסב את תשומת הלב לכך שבסיפור 

אליהו מגיע עם ארגז כלים ובונה מהם גשר, אבל למעשה 

3 < דיון
הקרשים והמסמרים מהם בנה את הגשר היו כבר קודם 

אצל מתן, הוא פשוט לא הבין כיצד להתייחס אליהם. 

לפעמים דרוש אדם שלישי כדי להאיר ולסייע לנו לבנות 

גשרי שלום ולא חומות. 

צילום היצירה בעמוד הבא
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מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

גשר של שלום
עבודת הורים וילדים בעקבות הספר "אגדת גשר" 


