
אחד בשביל כולם - כולם בשביל אחד
בעקבות 'חור בספינה' מאת עדי ֶזליכוב ֶרֶלִוי

"כל ישראל עֵרבים זה בזה" )מדרש ספרא ויקרא ז, ה(

לא תמיד אנחנו מודעים להשלכות של מעשינו על העולם הסובב אותנו. כמו 

הַמלח בסיפור, כולנו מושפעים מהתנהגות הזולת ולכל אחד יש גם אחריות 

על הכלל. כל מעשה שלנו, חיובי או שלילי, מהדהד סביבנו במעגלים רחבים.

מחלקים את המשתתפים לקבוצות קטנות )עד שישה משתתפים בקבוצה(. המשתתפים מסתדרים במעגל כשפניהם 

פונים החוצה, ואוחזים בחבל קשור המקיף את המעגל )יש להקפיד על כך שגובה החבל לא יעלה על גובה הבטן של 

הילדים(. על הרצפה מפוזרים דגים מבריסטול כמספר המשתתפים. כל משתתף בתורו צריך לאסוף דג מהרצפה, 

וכפועל יוצא - למשוך את כל הקבוצה איתו לכיוון הדג.

1 < פתיחה

ממחיזים את הסיפור בשיתוף הילדים, או מציגים 

אותו בתיאטרון צלליות )גוזרים 'חלון' רחב בתוך 

קופסת קרטון ומצמידים אליו נייר ֶּפרגמנט. 

בריסטול  נייר  מדביקים לתחתית המסגרת 

בצורה של גלים, ומעל הגלים - ספינה גדולה(. 

מדליקים מנורה מאחורי הקרטון, מכבים את 

האור בחדר, ונעזרים בדמויות של מלחים כדי 

להמחיז את הסיפור.

2 < שעת סיפור
אופי  בתכונות  להיזכר  מהילדים  מבקשים 

ולתאר  בסיפור,  המלחים  של  ובתפקידים 

כיצד הם דאגו זה לזה. מה דעתם של הילדים 

על המעשה של הדייג? כיצד הוא לא שם לב 

להשפעת הקידוח על הספינה כולה? כדאי 

להסביר את משמעות הביטוי "כל ישראל עֵרבים 

זה בזה". זו הזדמנות לשתף את ההורים בחוויות 

מחיי היומיום של ילדי הגן ובדוגמאות לערבות 

הדדית ודאגה לאֵחר בקרב הילדים. אפשר לבקש 

מכל זוג של הורה־ילד לספר לזוג שיושב לידו 

על דרך אחת שבה המשפחה שלהם תורמת 

ודואגת לרווחת הכלל.

3 < דיון
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מכינים משחק משותף - מגדל של כדורים

צובעים גליל ריק של נייר טואלט ומחוררים בו 

חורים )זה מול זה( בעזרת מספריים, מחרר 

או קיסם עץ.

גוזרים שני משולשים בתחתית הגליל )שימו 

לב לגודל המשולשים, דרכם ייצאו הכדורים(.

משחילים את הקשים בתוך החורים וממלאים 

את הגליל בכדורים מפתחו העליון.

כיצד משחקים? 

כל משתתף בתורו שולף בעדינות קש מן המגדל. 

הכדורים השתחררו? מנסים שוב! 

4 < יצירה בשניים
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ציוד
לפתיחה:     דגים מבריסטול, כמספר

המשתתפים בפעילות   

  חבל הקשור בשני קצותיו היוצר לולאה

ליצירה:     גליל נייר טואלט ריק 

  מספריים     חרוזים או פונפונים קטנים

  מחרר או קיסם־עץ ארוך ועבה  

  קשים צבעוניים     צבעים או טושים

משך הפעילות: 45 דקות

הסיפור של כולנו הסיפור שלי


