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 תורה למסירה

 מתווה הפעילות:

לעבד   השנה,בפעילות זו ניעזר בנרטיבים של שבועות על מנת לאפשר להתבונן בעשייה המשותפת 

את חוויית התאומות ברמת התלמיד, הכיתה והתאומות, ולציין את נקודת הסיום ממנה הכיתות 

  ימשיכו בקשר, או ימשיכו לתאומות אחרת.

 הפעילות:

 )פרקי אבות א:א(  …""משה קיבל תורה בסיני ומסרה ליהושע

בלת חג השבועות נקבע על ידי חז"ל גם כחג מתן תורה, הם חישבו וקבעו את ו' בסיון כתאריך ק

התורה על ידי בני ישראל במדבר. לפני שקיבלו בני ישראל את התורה הם היו עבדים במצרים, יצאו 

הם למדו דברים על עצמם והכירו את השותפים שלהם למסע, התגבשו  -ממצרים, והלכו במדבר 

 כעם. 

ותולדות   אמהות,וה ילה להורות. בנוסף לסיפורי האבותי.ר.ה, מגיעה גם המ -משורש המילה תורה 

העם, התורה מכילה חוקים חברתיים, אישיים וקהילתיים ומגדירים את ההשתייכות של כל אחד 

 ואחת מאיתנו לעם ישראל.

תהליך יצירת הקשר התאומותי כרוך גם הוא בלמידה והיכרות. בנקודת הזמן הזו, אחרי מספר 

איזה מפגש השאיר מפגשים כל תאומות מפתחת לעצמה את ה"תורה" שלה. כל תלמיד/ה יודעים 

בהם חותם, מה הם לוקחים מהמפגשים, מהחשיפה לקהילה יהודית שחיה במקום שונה, מה הם 

למדו במהלך התאומות על עצמם ועל אחרים ומה יישאר איתם לשנים הבאות. בנוסף, כל תאומות 

  יצרה לעצמה חוקים וכללים שעוזרים ביצירת מפגש.

ם לקראת סיום שנת התאומות הנוכחית, רצינו לרכז יחד לרגל חג מתן תורה, ומאחר ואתם ניצבי

איתכם מה היה רגע משמעותי עבורכם? מה למדתם מהחוויה? מה למדתם מהמפגש? מה תיקחו 

איתכם ואולי אפילו העברתם משהו מהחווייה למשפחה שלכם. בהמשך נחשוב אילו חוקים וכללים 

השנה שתוכלו למסור הלאה לכיתות עוזרים לכם בבניית וביסוס קשרי התאומות. מה למדתם 

 שיתחילו קשר תאומות חדש בשנה הבאה.

 סינכרונית **-** הפעילות יכולה להיות פעילות סינכרונית או א

 

 

 



 

 

 

 

 מה אני לוקח/ת איתי? -חלק א' 

חלק זה של הפעילות הוא המסד להמשכה. כאן התלמידים יתבוננו על מה חוו השנה בתאומות 

 ויחשבו מה הם לוקחים מהתאומות, מה למדו מהמפגש.

  בתאומויות בהן היתה פעילות ענפה והתחילו את הקשר בתחילת השנה, ניתן להיעזר בציר

אפשר גם ליצור את ציר הזמן עם התלמידים,  /https://time.graphicsזמן אינטראקטיבי. 

 ולשלב בו סרטונים שהכינו במהלך השנה, תמונות שצילמו, ועוד.

  בתאומויות שהחלו מאוחר יותר במהלך השנה אנו ממליצים להיעזר באיור המצורף בסוף

תה, כל התלמידים הפעילות. על גבי האיור יש הנחיות, יש להדפיס איור אחד לכל כי

 והתלמידות עובדים על אותו אחד.

 

 "תורת התאומות"-חלק ב' 

 פעילות במסגרת סינכרונית:

-הצוות החינוכי ייצור לוח פדלט שיתופי, דו

לשוני. הכיתות יתחלקו לקבוצות עבודה בחדרי 

תלמידים בכל חדר, עם נציגים  6-8זום, עם 

 משתי כיתות התאומות בליווי מורה. כל קבוצה

 תעלה את מה שתיכתוב על הלוח השיתופי.

 סינכרונית:-פעילות במסגרת א

לשוני -הצוות החינוכי ייצור לוח פדלט שיתופי, דו

הכיתה תתחלק לקבוצות עבודה, כל קבוצה 

תחשוב על רעיונות, ולאחר שיחה בה כל הקבוצות 

ישתפו במחשבות שלהן, הכיתה תגבש את 

הפדלט הרעיונות שהיא רוצה להעלות אל לוח 

  השיתופי.

 בתוך הקבוצות יש להתייחס לנושאים הבאים:

 ?אילו "טיפים" הייתי מעבירה הלאה כדי ליצור קשר תאומות מוצלח 

 ?האם הייתי רוצה להגדיר את הטיפים הללו כחוקים או כהמלצות 

 ?מה ההבדל בין חוק להמלצה? מה עדיף במקרה הזה 

 ?מה הייתי ממליצה לגבי שפת התקשורת במהלך התאומות 

 ?מה הייתי ממליצה לגבי תכני המפגש 

 סינכרוניים(-איזה כלי דיגיטלי היה / או יכול להיות מוצלח במפגשי תאומות )סינכרוניים וא  
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** חשוב להדגיש שהרעיונות שאתם מעלים יכולים להיות כתוצאה מההתנסות האישית שלכם, או 

  ל איך כדאי להתנהל בתוך קשר תאומותי.ממחשבות ע

 את כל הרעיונות יש לרשום על גבי לוח פדלט שיתופי שמחולק מראש לאזורים:

 טיפים כלליים לתאומות. .1

 המלצות לגבי תכנים .2

 המלצות על שפת התקשורת .3

 המלצות לגבי כלי דיגיטלי .4

 

  חלק ג': דיון מסכם

   כל כיתה בנפרד:

 ?האם הרעיונות שהעלינו היו דומים או שונים 

  אם הייתי צריך/ה להכנס היום לקשר תאומות חדש מה הייתי עושה אותו הדבר, ומה הייתי

 עושה אחרת?

  אם מישהו מכם היה חלק מכיתה שכבר הייתה בקשר תאומותי, איך הקשר הזה שונה

 מהקשר הקודם שהייתם בו, או האם הוא אותו הדבר?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 תוך התיק: ב .1

 מה אני לוקח/ת איתי מהתאומות?

 בתוך הסל: .2

 על מה הייתי מוותר/ת?

 בתוך המעגל: .3

 מסר במילה לכיתה התאומה

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Giving Our (Twinning) Torah 

Outline: 

In this activity we will use one of the themes of Shavuot to reflect on the activity of 

the twinned classes over the past year, process the experience at the level of the 

student, the class and the twinning. It is important to mark the point at which the 

year ends, from which classes will either continue their connection, or continue to 

build a connection with a new class.  

The Activity: 

Moses received the Torah at Sinai and transmitted it to Joshua…” (Avot, a:a) 

6th Shavuot was set by our sages on the 6th day of the Hebrew month of Sivan, 

that was the date they had calculated as the date the Children of Israel received the 

Torah at Mount Sinai. 

Before the Children of Israel received the Torah they were enslaved in Egypt, fled 

Egypt, and walked through the wilderness. They learned new things about 

themselves and got to know their fellow travelers. They became a People.  

In Hebrew the word Torah and the word Law come from the same route. In addition 

to the stories about the Patriarchs and Matriarchs and the accounts of what 

happened to the Jewish People, the Torah is filled instructions and laws that lay the 

values on which our society was founded. These rules and laws also often define 

our sense of belonging. 

The process of building a connection between twinned schools involves learning 

and connecting and generally after several of interactions, each twinned 

relationship develops its own “language” and its own culture. As we reach the end 

of the twinning year, students know what left an impression on them, and perhaps 

on their family/community.  

To mark the festival where we celebrate receiving the Torah we want to reflect on 

the twinning year. What was significant for you? What did you learn from the 

experience? What did you take away from the interaction? After we reflect on these 

questions we will try create our Twinning Torah to pass on. 



 

 

 

This activity can be synchronous or a-synchronous. 

Part 1 – What do I take away with me? 

Here we build the base for the 2nd part of the activity. Here the students will reflect 

on the twinning year, and look at the questions presented above. 

- In Twinning classes that began their connection earlier in the year, 

and are rich in activity we recommend using an online interactive 

timeline - https://time.graphics/. The teacher can prepare this ahead of time 

for the students, or build it together with the students. Photos and videos can 

be embedded in the timeline. 

- For twinning classes that began their connection later in the year we 

recommend using the Appendix, on it there are instructions. We 

recommend printing out on a large page and using one per class.  

Part 2 – Our Twinning Torah 

Synchronous activity:  

The educational tema will create an 

online collaborative interactive 

workspace (padlet). The classes will 

split up into breakout rooms, 6-8 

students in each room. Each group 

will discuss the points below, and 

share their thoughts on the padlet. 

A-Synchronous activity 

The educational team will create a 

collaborative interactive work space 

(Padlet). The class will split up into work 

groups, each group will read the 

discussion points below and respond to 

them. Following their discussion, they will 

share their thoughts with the other groups 

on the padlet.  

Points for discussion:  

 What “tips” would I pass on in order to create a positive Twinning connection? 

 Would I describe these as “tips” “rules” or “recommendations”? 

 In this case, what is the difference between a rule and a recommendation? 

Whish is better? 

 What should be the language for communication throughout the twinning 

interactions?  

https://time.graphics/


 

 

 

 What do I think the content of the interactions should be? 

 What digital tool do I recommend using in these interactions?  

** Please note that these recommendations are based on your personal experience 

as well as your thoughts of how things should be.  

**The Padlet should be divided into 4 areas: 

General tips for Twinning 

 

 

Recommendation for cotent 

Recommended Digital Tools 

 

 

Thoughts about the language used 

 

Part 3 – Final discussion 

Each class separately: 

 Were the ideas we brought up similar or the same? 

 When I enter a twinning relationship again, what would I do the same and 

what would I change? 

 If you have been part of a twinning program in the past, how does this 

compare with what you did before?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Appendix –  

1. In the bag: 

Write a word that reflects something you are 

taking away with you from the twinning 

experience. 

2. In the basket: 

What would you leave behind? 

3. In  the circle: 

My twinning experience in a word. 

 

 

 

 

 

 

 

 


