
 

 

 

Scroll down for the activity in English  

 תאומותשנת רעיונות לסיכום  -…" "ולפעמים החגיגה נגמרת

כל קשר שנרקם וכל מערכת יחסים שיש לנו היא שונה. לפעמים מכירים חבר או חברה ותוך 

דקות ספורות מרגישים כאילו הכרנו תמיד ולפעמים קשר נבנה לאט ולאורך זמן. עומק הקשר 

יכול להיות תלוי באורך ההיכרות, במספר המפגשים ובחיבור שיש ביני לבין האדם איתו יש לי 

 י התאומות.קשר. כך גם בקשר

כל כיתה שמגיעה לסכם שנת תאומות מגיעה לכך מנקודת מוצא שונה. הסיכום יהיה תלוי 

בקשר שנרקם, באורך הזמן שהכיתות בקשר, במספר המפגשים שהיו, ועוד. חשוב שהצוות 

 החינוכי יקח את כל הגורמים הללו בחשבון בעת בניית פעילות סיום תאומות.

ות בין בתי הספר ממשיך. תלמידים ותלמידות נוספים יזכו חשוב להדגיש כי הקשר והתאומ

להכיר ולקיים פעילות משותפת עם תלמידים ותלמידות מבית הספר התאום. גם אם הקשר 

  המובנה בין הכיתות שלנו מסתיים.

 בהמשך נציג מספר רעיונות בהם אפשר להיעזר בהכנת פעילות סיכום.

 חווייה במילה- 

כל תלמיד/ה יכתבו מילה אחת מהחווייה שלהם השנה,  Mentimeterשימוש בענן מילים 

אפשר לראות איזו מילה "צפה" הכי הרבה פעמים. ניתן גם ליצור ענן מילים משותף וכן לאפשר 

 לכל כיתה ליצור ענן מילים משלה ולהתבונן יחד בדמיון ובשוני בין ענני המילים.

  כרזת פרסומת- 

. התלמידים יחשבו על התאומות Smoreאו  CANVAיצירת כרזת פרסומת תוך שימוש ב 

שהיתה, מה קיבלו ממנה, מה הצדדים החזקים שלה, ויכינו פרסומת לעודד כיתות להצטרף 

  סינכרונית.-בשנה הבאה. הפעילות יכולה להיות סינכרונית או א

 

 משקפי התאומות  

  "סיום". -ר של נתן אלתרמן מקריאים לכיתות מספר שורות מתוך השי

  "יש אדם רואה הכל באור ורוד ורוד -מתוך השיר

  זה לא טוב אומרים כולם אפילו רע מאוד

 

 



 

 

 

 

  יש אדם רואה הכל באפלה קודרת

 זו אותה המחלה רק בצורה אחרת

  אל תרכיבו משקפיים

  לא קודרות ולא שמחות

  הסתכלו נא בעיניים

 בעיניים פקוחות.."

נו נפגשים, אנחנו גם מסתכלים קדימה וגם אחורה. קדימה מה אני רוצה עם העיניים אנח

 להשיג, ואחורה לראות את כברת הדרך שעשיתי.

 מה הם המשקפיים איתם באתי למפגשי התאומות?

 האם במפגשים אני מרכיבה משקפיים מסוימים?

 אם כן, איך הם עוזרים לי?

  קפיים או בלי?מה הייתי ממליצה למי שנכנס עכשיו לתאומות, עם מש

 

 הדומה והשונה 

לאורך השנה נפגשו הכיתות וגילו שיש ביניהן דברים דומים ודברים שונים. על מנת לבטא זאת 

ניתן לשחק את המשחק "נפש תאומה". נחמד, קל לשחק בזום ויכול בצורה קלילה להדגיש את 

 השונה והדומה ביננו.

  -נפש תאומה 

 צריכים להיות עם מצלמות דלוקות. משחקים את המשחק בזום, כל התלמידים .1

  מבקשים מתנדב/ת .2

המתנדב צריך להפנות גבו למסך במהלך המשחק, אבל להיות קשוב לענות לשאלות  .3

 שמפנה אליו המנחה.

"האם את/ה מעדיפ/ה קיץ או חורף?" "מעדיפה  -המנחה מפנה שאלה לקבוצה, למשל .4

 שוקולד או וניל" "מעדיפה לקפל כביסה או לתלות כביסה?"

 



 

 

 

 

 )שוקולד למשל( מרים יד/ מסמן "לייק" על גבי המסך שלו. Xמי שענה  .5

 מפנים את אותה השאלה לילד המתנדב .6

 מחשיך מסך. -כל מי שלא ענה כמו הילד המתנדב מכבה את מצלמת הוידאו  .7

עם הזמן "ינופו" תלמידים מהמסך, וישארו לבסוף רק שניים. השניים שנשארים הן  .8

 "נפשות תאומות".

תלמידים, אפשר לשחק בחדרים בקבוצות קטנות כדי לאפשר ליותר  תלוי מספר .9

תלמידים להתנדב. חשוב שבכל חדר יהיה איזון עד כמה שניתן בין תלמידים משתי 

 הכיתות.

לאחר המשחק חשוב לקיים שיח, לגבי התאומות שהייתה בין הכיתות, באילו היבטים  .11

 הרגשנו דמיון ובאילו היבטים שוני

 

 תהילים קכו( בדמעה יקצורו" "הזורעים ברינה( 

-חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים: פסח, שבועות וסוכות. מועדים שבהם היו עולים בני

  ישראל אל בית המקדש בירושלים.

החג שונה משני הרגלים האחרים בכך שלא נקבע לו תאריך קבוע במקרא והוא תלוי בחג 

הביאכם את עומר התנופה, שבע  הפסח כפי שנאמר: "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום

-שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום..." )ויקרא כ"ג, טו

  טז(.

 לחג שמות רבים המבטאים את התכנים הרבים שלו:

 השם המקובל, שבעה שבועות אחרי חג הפסח -חג השבועות 

  יב ותחילת הקיץ בארץ ישראל.חג חקלאי,שחל בתקופת הקציר, תקופת סוף האב-חג הקציר 

הביכורים הם ממתנות הכהונה שחייבים היו בני ישראל להביא לבית המקדש. -חג הביכורים 

זמן הבאת הביכורים לירושלים הוא מחג השבועות עד חג הסוכות. הביכורים הובאו משבעת 

ֵאנָּ  ֶגֶפן ּותְׂ ה, וְׂ ֹערָּ ה ּושְׂ ִרּמֹון; ֶאֶרץהמינים שהשתבחה בהן ארץ ישראל: "ֶאֶרץ ִחטָּ ֵזית ֶשֶמן, -ה וְׂ

ש." )דברים, ח', ז' בָּ   ח'(.-ּודְׂ

 

 



 

 

 

 

  שמו של החג במשנה בתלמוד. חכמים ראו בחג שבועות המשך לחג הפסח. -חג עצרת 

  לזכר התקהלות עם ישראל לקראת מתן תורה -יום הקהל 

ניתנה  שמו זה של החג מבוסס על מקורות תלמודיים שלפיהם ב ו' בסיון -חג מתן תורה 

 התורה לבני ישראל על ידי משה בהר סיני

 אנו נתמקד בשבועות כחג הקציר, כהזדמנות לעסוק בסיכומים. חלק מבתי הספר בתאומויות

נמצאים לקראת סיום שנת הלימודים ויש מקום להשתהות, להתבונן על שנת הפעילות ולחשוב 

 "הזורעים ברינה בדמעה יקצורו" )תהילים קכו(. -מה זרענו ומה קצרנו. כפי שאומר הפסוק 

  -על הצוות החינוכי להכין מראש 

 רשימה של הפעילויות שקרו בתאומות במהלך השנה 

 לויות, כדאי להכין.במידה ויש תמונות מפעי 

 סינכרונית.-הפעילות יכולה להיות סינכרונית בין הכיתות או א

התלמידים יוכלו להביע מחשבות סביב  /https://witeboard.comתוך שימוש בלוח שיתופי 

 הפסוק בהתייחס לתאומות.

 וקח איתי?מה אני ל, ממה נהניתי?, מה קצרתי?, מה זרעתי?

 מה הייתי רוצה שיקרה בשנה הבאה?

b859-11eb-9873-https://witeboard.com/44f28ea0- -למשל הלוח הזה 

c9a8b6c405a6 

  כל כיתה תשתף את הכיתה התאומה בתובנות שלה.

 בין הכיתות, יערך דיון בכיתה:אחרי השיתוף של הלוחות 

 האם לדעתי חוויית התאומות הייתה זהה בין הכיתות?

 האם הופתעתי מדברים שחברים בכיתה התאומה כתבו שקיבלו מהתאומות?

 מה אני לוקח עמי להמשך הקשר?

ולכתוב מילה אחת שהם יוצאים  Renameלסיום השיחה אפשר לבקש מהמשתתפים לעשות 

  עמה מהתאומות, להתבונן במילים שרשמנו.

 

 

https://witeboard.com/
https://witeboard.com/44f28ea0-9873-11eb-b859-c9a8b6c405a6
https://witeboard.com/44f28ea0-9873-11eb-b859-c9a8b6c405a6
https://witeboard.com/44f28ea0-9873-11eb-b859-c9a8b6c405a6


 

 

 

And Sometimes Things Come to A Close –  

Ideas for summing up a year of Twinning 

Every relationship we have is different. Sometimes we meet someone and 

within minutes we feel like we have known them our entire lives, and 

sometimes a connection is built slowly and over time. The depth of the 

connection can depend on how long we’ve known someone, the number of 

times we met, and the personal connection we feel towards the other. This is 

the same with Twinning connections.  

Every class that comes to the end of the year arrives at that point with a 

different feeling. The summary of the year will depend on the amount of time 

the classes have been in touch with each other, the nuber of encounters they 

had, and more. It is important that the educational team take all these factors 

into consideration when planning an end of year activity.  

It is important to note that the connection and Twinning relationships between 

the school continues. New students will have the opportunity to experience a 

twinning relationship, even when the structured connection between our 

classes will end.  

Here we have collected a few ideas for activities to summarize your year of 

twinning:  

 My Year in a Word: 

Using the Mentimeter tool, each student will write a word describing their 

twinning experience this year, you can try see which word is the largest, was 

used the most times. Each class can create a word cloud and do a similar 

exercise, and observe the similarities and differences between the words. 

 Publicity Poster 

Students will reflect on the twinning, what do they take away with them? What 

have they learnt? Using a digital tool like Canva or Smore students will create a  

 

 



 

 

 

publicity poster encouraging students to join the twinning program in the 

upcoming school year. This activity can be synchronous or a-synchronous.  

 

 My Twinning Glasses 

Read the students a few lines from Natan Alterman’s poem – “Ending”. 

“Someone sees everything in a pink pink light 

it isn’t good, they say, even really bad. 

someone sees everything in gloom and shades of grey 

That is the same issue in a different form. 

Don’t wear glasses, 

Not gloomy nor happy 

just look around  

with eyes open wide...” 

We meet each other with our eyes, and with our eyes we look ahead to see 

where we are going and look back to examine where we have been. 

With what “glasses” did I come to the Twinning sessions? 

Did I need a certain pair of glasses for our meetings? 

If I did, how did they help me? 

What would I recommend for someone entering a twinning connection for the 

first time. With glasses or without?  

If with, so what is special about them? 

 

 Our Similarities and Differences – Soul Mate 

Over the year the classes met and discovered things that they share similarities 

as well as discovering their differences. The classes can play a game called 

“soul mate” that emphasizes this point. 

 

 

 



 

 

 

Rules of the game: 

1. The game is played on zoom, all the students need to have cameras on. 

2. Ask for a volunteer 

3. The volunteer had their back to the screen, but must be able to hear and 

be heard.  

4. The facilitator presents the group with a question, for example: “Do you 

prefer summer or winter?” “Do you prefer chocolate or vanilla?” “Would 

you rather hang the washing or take it down and fold it?” 

5. Facilitator instructs the group – “everyone who replied chocolate, put a 

thumbs up on your screen” 

6. Ask the volunteer the same question. 

7. Anyone who answered the opposite of the volunteer – turns off their 

camera/ 

8. Bu process of elimination, more and more cameras will be turned off, 

leaving only two, who are declared “soul mates”. 

9. Depending on the number of students, one can divide the group into 

breakout rooms, allowing smaller groups, and more volunteers=more 

students participating. 

10. Following the game the classes can discuss the twinning experience, 

where did our differences stand out, and where did we find more 

similarities?  

 

 “They who sow in tears shall reap with songs of joy” (Psalms 126:5) 

Shavuot is one of the three pilgrimage festivals: Pesach, Shavuot and Sukot, 

festivals where the children of Israel ascended to the Temple in Jerusalem. 

Shavuot is special as it wasn’t set a specific date, but we are told to mark the 

festival 7 weeks after Pesach. It is written – “And from [...] the day after the 

sabbath—you shall count off seven weeks. They must be complete: you must  

count until the day after the seventh week—fifty days; then you shall bring an 

offering of new grain to the LORD...” (Leviticus 23:15-16) 

 



 

 

 

The festival is rich in content and has many themes: 

Shavuot – Comes from the word Shavua = week in Hebrew. SHeva Shavuot, 

literally means seven weeks. 

Festival of reaping – an agricultural festival, takes place at the end of the spring 

and early summer in the land of Israel. 

Festival of offerings – offerings the children of Israel brought to the priests in 

the temple.  

Matan Torah - the date of receiving the Torah at Sinai 

We will focus on the theme of Shavuot as a reaping festival, and an opportunity 

to reflect on the year of twinning. We would like to invite students and staff to 

pause and think what have they learned this year? What jave they taken away 

from the twinning experience?  

For this activity (synchronous or a-synchronous) the staff should prepare: 

- A list of twinning activities that took place throughout the year. 

- If you have photos of activities collect them into one online shared 

folder. 

By using a collaborative digital whiteboard students can express their thoughts 

about activities they have experienced during the year. https://witeboard.com/ 

Students can relate to the following questions: 

What did I sow?, What did I reap?, What did I enjoy?, What do I hope will 

happen next year? 

Here is an example of a board - https://witeboard.com/44f28ea0-9873-11eb-

b859-c9a8b6c405a6 

Each class will share its insights with their twinned class. After sharing here are 

suggested discussion points:  

- Did both classes experience a similar twinning experience? 

- Was I surprised by things written by our twinned class? 

- What do I take with me from this experience?  

https://witeboard.com/
https://witeboard.com/44f28ea0-9873-11eb-b859-c9a8b6c405a6
https://witeboard.com/44f28ea0-9873-11eb-b859-c9a8b6c405a6

