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החוט שלא נגמר

על הספר
בתיבה שָאנַּבֵל מצאה יש חוט, והיא סורגת באמצעותו סוודרים. להפתעתה ולהפתעת תושבי 
העיירה, החוט אינו נגמר: עוד ועוד אנשים, חיות ואפילו עצים מקבלים ממנה סוודרים, צבע 
ושמחת חיים. כאשר יום אחד דוכס עשיר חומד את התיבה של אנבל, היא אינה מוכנה 

למכור אותה בעד שום שבעולם. 
החוט הפלאי של אנבל הוא חוט מקשר בין אנשים לקהילה, חוט של שמחת יצירה, של 
שמחת חיים ושל נתינה אינסופית לאחר. זהו סיפור ייחודי המתאר במילה ובצבע את כוחה 

של ילדה אחת להשפיע על העולם. 

 להעשרה - "ילדים יוצרים שינוי" בערוץ הופ!

מפגש ושיחה 
כדאי לשאול את התלמידים: מדוע החוט של אנבל אינו 
נגמר לעולם? מה מייצג החוט לדעתכם? אילו עוד דברים 
בעולם דומים לחוט של אנבל? למה כשהדוכס פתח את 
התיבה היא הייתה ריקה? אם הייתם מוצאים תיבה כזו 
- מה הייתם עושים בה? האם הייתם מוכרים לדוכס את 

התיבה שלכם? 

מה בספר? 
 נתינה    חוט מקשר    קהילתיות 

יצירה    פלא    קשר

https://www.youtube.com/watch?v=T1MmUQ63nhw&feature=emb_logo
https://www.pjisrael.org/book/extra_yarn/


 

יוצרים חוט מקשר 
ניתן ליצור חוט מקשר בכיתה: ָהביאו כדור צמר לכיתה 
ובקשו  מהתלמידים להעביר אותו לתלמיד הבא תוך כדי 
אמירת מילה טובה. לבסוף כולם יהיו קשורים זה לזה בחוט 
של צמר ובמילים טובות. כעת יש לשתף פעולה כדי לפרום 

את הסבך שנוצר...

כדי להמשיך באווירה חיובית אפשר לבקש מהתלמידים 
לכתוב על פתקית הצעות למעשים שיעשו טוב לחברים, 
לתלות את הפתקיות על חוט ארוך ולהזמין את התלמידים 

לקרוא אותן וליישם רעיונות שיבחרו. 
כדאי לדון בשאלות הבאות: איך מחוללים שינוי? איך מוסיפים 
צבע לחיים? מה באפשרות כל אחת ואחד מאיתנו לעשות 

כדי להיטיב עם האחרים?

מידע על נתינה 
הנתינה משמחת את הנותן - נכון או לא נכון?

תוכלו לבקש מהתלמידים ומהתלמידות לחבר היגדים על 
נתינה או למצוא כאלה ברשת ולבקש מהם להביע את דעתם 
על נכונות כל היגד על ידי הרמת פתק "נכון" או "לא נכון"' 

ולהסביר אותה. 

להעשרה:
YNET - כמה עובדות שאולי לא ידעתם על התנדבות
6 דברים שלא ידעתם שהתנדבות עושה לכם - מאקו

חוטים - יצירה ומילים 
ניתן להביא לכיתה חוטים מסוגים שונים ובמרקמים שונים, 
לחוש אותם, להתנסות במגוון סוגי קשירה, לחשוב יחדיו 
למה החוטים משמשים )תפירה, רקמה, הכנת חבל(, להדגים 
זאת ואף להזכיר ביטויים שיש בהם שימוש במילה "חוט", 

ערה" ו"חוט המחשבה".   כמו "קצה חוט", "כחוט הׂשַּ
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הצעות לפעילות ולהעשרה 
בלוח "החוט שלא נגמר" 

בפינטרסט של 
ספריית פיג'מה 

בעקבות הסיפור:
צפו בסרטון "מה נסרג?"

כדאי להעביר לידיעת המשפחות!

במיוחד לבית 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4780604,00.html
https://www.mako.co.il/special-israel_volunteer/Article-2b94f84f912f261006.htm
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%A0%D7%92%D7%9E%D7%A8/
https://www.pjisrael.org/book/extra_yarn/#sirtonim
https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.pjisrael.org/book/extra_yarn/#sirtonim
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