
חוטים

.  בין זמנים ובין תרבויות,  בין יצירות, חוטים מטאפוריים המקשרים בין עלילות. בין אדם לבין עצמו, מטאפוריים המקשרים בין בני אדםחוטים

.  חוצצים כגבול, חוטים מפרידים, ומנגד( תפור ומחובר)חוטים כגורם מאחד .  למלאכה ולאמנות,  חוטים המשמשים ליצירה, חוטים שנזכרים במקרא

המאחה דברים  , אז לפחות לקצה חוט, ואם לא לחוטים. סיפור או אגדה, הספרות זקוקה לחוטים שירקמו לה שיר"שלומית כהן אסיף כתבה 

שלומית  )."יודעת שניתן למצוא קשר וחיבור גם בין דברים שאין ביניהם קשר וחיבור, כמו כל אמנות, הספרות. שונים ומוצא את הקשר ביניהם

(הארץ, ספרים9.12.12, | מאת נטע רודיך" קצה חוט"אסיף על הספר -כהן

הקשרים , יצירות אמנות, משחקי גיבוש ויצירה לצעירים וגם לצעירים ברוחם. ריכזתי מספר רעיונות שיתאימו לגילאים שונים ולהיבטים שונים

.  למקרא ובעיקר יצירות ספרות

'טקסטואליות וכו-אינטר, להתמקד באמצעי עיצוב, להשתמש כפתיח לנושא אחר,  להשוות בין יצירות, ניתן להציג יצירה בפני עצמה

☺להוסיף או סתם להנות , "לפרום", "לרקום", מוזמנים לקרא

גלית

ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

http://www.evenhoshen.co.il/?CategoryID=156&ArticleID=665


הגדרה מילונית  –התייחסות למילה חוט 1.

עם חוטמשחקי גיבוש ויצירה2.

עם המילה חוטשירים 3.

אסתר קל וקישור אקטואלי/ חוט המשי הדק , זלדה/ על הוראת שלומי ראובינוףמאמר של צוות לב דעת ומירב 4.

פורום לנשים דתיות, מתוך קולך"החוט הנשי"מאמר מרתק של ליאורה לוי על  -מהמקרא איזכורים5.

עם המילה חוט ביטוייםדוגמאות ל6.

מדריכת , י ענת מורן"נערך ע)שמושאמנון / קישור לשיעור לדוגמה שערכה ענת מורן לתלמידים מתקשים על השיר פרוכת 7.

(.ד"מדריכת ספרות ממ, י לאה קפלן"תוך שימוש בחומרים מעובדים ע, לקויי למידה

הסברים ודוגמאות בקישור2016-2017תערוכה שהוצגה -חוטים וקשרים במוזאון ישראל-אמנותחוטים ב8.

המתייחסים לחוטיםספרי קריאה ועיון9.

בהשראת חוטים-כתיבה יצירתית 10.

ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

הרעיונות

file:///C:/Users/galit/Google%20Drive/תשפ/הדרכה/מיילים%20לרכזים%20המודרכים/5.%20מאמר%20של%20צוות%20לב%20דעת%20ומירב%20ראובינוף%20%20על%20הוראת%20שלומי%20/%20זלדה,%20חוט%20המשי%20הדק%20/%20אסתר%20קל%20וקישור%20אקטואלי
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https://edu.gov.il/mazhap/literature-mmd/nonfiction/Pages/hebrowpoetrymodern.aspx
https://hadshon.edu.gov.il/חוטים-וקשרים-במוזיאון-ישראל


פירוט הרעיונות

(:   המלון העברי החופשי ברשת)מילוגמתוך -הגדרה מילונית –חוט 1.

."הייתי מרותק לחוט העלילה של הסרט. "רצף. ג."  חוט תיל." "חוט חשמל. "כבל.   ב.   שרוך, פתיל, סיב דק. א

בוויקיפדיה" חוט"קישור לערך 

.שוניםעצמיםוחיזוקלקשירההטקסטילבתחוםכללבדרךהמשמשיםשוניםחומריםשלוארוךדקמבנההואחוט":בקצרה

.(השדרהעמודבתוך)חוטממששאיננוהשדרהחוטלמשל,חוטכצורתשצורתםאחריםעצםשמותלתיאורגםמשמש"חוט"המונח

.מענייןולאקשורלאמידעשללביןמוצאלמצואניסיוןלתיאור,"חוטקצה"המונחכמו-מסוימיםמצביםלתיאורהמונחמשמש,בנוסף

.אחידחוטשיצרומנתעל,יחדסיביםשלועיבודבכריכהכרוךהתהליך.טוויהבאמצעותמיוצריםחוטים

הראשוניםהייצורמתהליכיאחדהיתהאריגיםוטווייתהעליונההפלאוליתיתהתקופהמןנמצאוחוטיםלייצורביותרהמוקדמותהעדויות

".ותיעושמיכוןשעברו

ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%98


ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

חוטים/משחקי גיבוש ויצירה  עם חוט.    2

.שמואתאומרשהואכדיתוךלחניךאותווזורקהחוטשלהקצהאתאתתופסהמדריך.צמרכדורבידומחזיקוהמדריךבמעגלמסתדרים–פלונטר-א

שכולםלאחר.חוטיםשלפלונטרמיןנוצרוכךשמואתאומרשהואכדיתוךאחרלמישהוהצמראתוזורקהחוטשלהקצהאתתופסהואגםהחניך

כדוראתומלפפיםהפלונטראתמתיריםכך.החניךשלשמואתואומר,ממנושקיבללמיחזרהמוסרילדכל:הפוךרקהדבראותואתעושיםקיבלו

.בחזרההצמר

.הבקבוקלתוךהחוטעלהתלויהנראתלהשחילהמטרה–המותניםסביבומלופףבחוטקשורהנר–לבקבוקנר-ב

ומנסה"מחט"האחרירודף"חוט"ה."החוט"והשני,"מחט"היהיהאחד:ילדיםשנילמעט,מעגליוצריםהמשתתפים:המשחקאופן-ומחטחוט-ג

"חוט"הואם,רץ"מחט"שההמסלולבאותובדיוקלרוץחייב"חוט"ה.לוומחוצההמעגלבפניםהמשתתפיםביןרץ"מחט"שהכדיתוךאותולתפוס

.נוסףסיבובומתחיל,"חוט"להופכת"מחט"ה,"מחט"האתתופס"חוט"הכאשר.אחרמשתתףבמקומונבחר,מתבלבל

חוטשלחדשותתצורותליצורהמשחקמטרת.משתתפיםושני,סנטימטריםעשרותכמהשלבאורך,אחרעמידחוטכלאוצמרחוט-סורגתסבתא-ד

מכלאצבעותארבעהשחילהוא:ההתחלתיתהכריכהאתבנההראשוןהשחקן.השחקניםביןוהעברתה,האצבעותעללולאהכריכתבאמצעות,הסריגה

שלהפנימיהחלקאתמשך-ידכלשלהאמהובאמצעות,אצבעותרביעייתכלסביב,שניתהלולאהאתכרךמכןלאחר.הכריכהבתוך(אגודלללא)ידכף

.הקיימתסמךעלחדשהכריכהכךבנהמהמשחקיםאחדכל.ההתחלתיתהתצורהליצירת,הנוספותהכריכות

מצמרפונפוניםהכנת-ה

יםרמהמאתבחוטיםיצירהבספרלהיעזרניתן-ן

https://www.yetzira.com/יצירה-לילדים-הכנת-פונפון.htm
https://www.e-vrit.co.il/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99%D7%9D-details.aspx


ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

:דוגמאות לביטויים עם המילה חוט.    3

מהמיתולוגיה-אריאדנה-חוט-א

רּוׁש עליה.( יגעל יסוד מגילה )נאמר לפי הפרשנות על אסתר במגילת אסתר –חוט של חסד משוך עליה -ב חוט של ֵחן פָּ

קפדן-מדקדק עמו כחוט השערה -ג

'נאום וכד, טקסט, רעיון מנחה המצוי בבסיס יצירה-חוט השני -ד

כגבראשית  יד –מחוט ועד שרוך נעל -ה

מכוון–מושך בחוטים -ו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%93%D7%A0%D7%94


ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

"חוט"שירים עם המילה .    4

חיה שנהב/ חוט -א

זלדה/ שלומי -ב

לויפרימו/ אל הידידים -ג

לויטענת / בגד אחד -ד

הדסה טל/ אינסוף -ה

נתן זך/ תקוות חוט השני -ו

שמושאמנון / פרוכת  -ז

הלל. ע/ שלושה חוטים ומחט -ח

זלדה/ שלומי 

ׁשּור בְׁ  לֹוִמי קָּ חּוטׁשְׁ
ָך לֹומְׁ .ֶאל ׁשְׁ

ֲאהּוִבים ַהַחִגים הָּ וְׁ
אֹות לָּ ה ַהִנפְׁ נָּ קּופֹות ַהשָּ ּותְׁ

ֵריחֹות ִחים, ִעם אֹוַצר הָּ רָּ ,ַהפְׁ
ִרי רּוחֹות, ַהפְׁ הָּ ִלים וְׁ ,ֶהעָּ

ר טָּ ַהמָּ ֶפל וְׁ ֲערָּ ִעם הָּ ,וְׁ
ֹאִמיַהֶשֶלג  ַהִפתְׁ

ַהַטל וְׁ
לּוִיים ַעל  החּוטתְׁ ִמיהָּ .ַהכְׁ

ת ַהַשבָּ ה וְׁ ַאתָּ .ֲאִני וְׁ
ַחֵיינּו ה וְׁ ַאתָּ ֲאִני וְׁ

גּול ַהּקֹוֵדם .ַבִגלְׁ
ה ַאתָּ ֲאִני וְׁ

ַהֶשֶקר .וְׁ
ַהַפַחד .וְׁ

ִעים רָּ ַהּקְׁ .וְׁ
ה ַאתָּ ֲאִני וְׁ

ֶהם ַמִים ֶׁשֵאין לָּ ּובֹוֵרא ַהשָּ
.חֹוף

ה ַאתָּ ֲאִני וְׁ
ה ַהִחידָּ .וְׁ

ה ַאתָּ ֲאִני וְׁ
ֶות ַהמָּ .וְׁ

נתן זך   / תקוות חוט השני 
המשורר נתן זך מקריא את שירו תקוות חוט השני

חוט שמור נא גם לי קצה 

אפילו שהוא מתעלם לעיתים

כדי שברעש הזה הכללי  

שבו גם קולי מתערב 

כאילו היה לא שלי 

כאילו היה קול כללי 

אזכור עוד לקחת ללב  

.אזכור שזה עוד כואב

חיה שנהב\חוט 

,חוט

ם דָּ ִאם אָּ

יו  יָּה מֹוֵשְך ַאֲחרָּ חּוטהָּ

קֹום ֶׁשהּוא הֹוֵלְך ל מָּ כָּ ,לְׁ

יו סֵמן ַאֲחרָּ יָּה מְׁ ,ַמה הָּ

,ֵאיזֹו דוגמא

ם ם ַעד ׁשָּ ַקו ַדק, ִמשָּ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ַעל פְׁ

ִגיׁש ומדויק ִרׁשּום רָּ

גָּׁש ִמיד ִנרְׁ תָּ .וְׁ

לויטענת / בגד אחד 
,  הקיבוץ המאוחד, "היינו בגד אחד"מתוך )

2018)

ה תֹוֵפר אֹוִתי ֵאֶליָךחּוט בָּ ׁשָּ .ַמחְׁ

ִנים ִאיִתיָך ׁשָּ ,ַגם ִאם לֹא רְׁ

ֶיה ִנהְׁ ִיינּו וְׁ ה ַוֲאִני הָּ ַאתָּ

ד ֶבֶגד ֶאחָּ

ִאים לָּ ִמים, ֲעמּוס טְׁ תָּ ַבץ כְׁ ׁשֻׁ ,מְׁ

ן ִריְך יָּׁשָּ ֶלה ַאף יֹוֵתר ִמַתכְׁ בָּ

יֹום ִמן ַהיִָּמים ֶיה, ּובְׁ ַגם ִאם לֹא ִנהְׁ

אן ֶיה הַ , כָּ רּום ֶבֶגד ֱהיֹוֵתנּוחּוטִיהְׁ פְׁ

ב ִביֵדי  הָּ ֱאֹלִהיםזָּ הָּ

הדסה טל/ אינסוף 
הקיבוץ  , "פתקים לפינה באוש"מתוך )

(המאוחד

אינסוף הוא המקום  

שבו קורים דברים שלא

–קורים 

זה הגוף שנודד בעולם

י  חוטאוסף 

אור

אין לי ספק "

–שמהותך 

שמחה

וגם אם עייפת  

.וארך מסעך

דולך בך האור

של טובחוטו

מתווה  

."         את דרכך
(ה/ת לא ידוע/כותב)

https://e.walla.co.il/item/1812763


לויפרימו\אל הידידים 
(רטהאוזתרגום אריאל , "כרמל"הוצאת , "מבחר שירים, אתם החיים בבטחה"מתוך הספר )

אני אומר ידידים, ידידים יקרים

:במובן הרחב של המילה

,ֵרעים וקרובים, אשתי ואחותי

,חברות וחברים לספסל הלימודים

אנשים שראיתי רק פעם אחת

:או שפגשתי כל ימי חיי

,ולו רק לרגע, ובלבד שאי פעם

,נמתח איזה קו בינינו

.מקשר ברורחוטאיזה 

שותפים לדרך, אליכם אני פונה

,לא נטולת עמל, צפופה

שאיבדתם, וגם אליכם

.את תאוות החיים, את רוחכם, את נשמתכם

או אליך, או אולי רק לאחד, לאחדים, או לשום איש

זכור את הזמן: הקורא אותי בזה הרגע

שטרם קשתה השעווה

.וכל אחד היה מעין חותם

כל אחד מאיתנו נושא עליו סימן

;שהשאיר בו חברו שפגש בדרך

.עקבותיו של כל אחד בכל אחד

לטוב או לרע

לשגעוןלחכמה או 

.חותם כל אחד טבוע בכל אחד

,עכשיו שהזמן כבר אוזל

,ותמו כל המעשים

לכולכם חרישית אאחל

.קל ונעים, לתוכםשייארך

ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

ֹרֶכת  ְמנֹון / פָּ מּושאָּ שָּ

ִפי   ה ֶאת יְׁ ֲהבָּ ִאִמי אָּ

הִמִלים

ו דָּ ֶהן יָּחְׁ רּו לָּ בְׁ ֶׁשחָּ

ַהב ֶאת   ִבי אָּ אָּ

אֹוִתיֹות הָּ

יו דָּ או ִמַתַחת יָּ ֶׁשיָּצְׁ

ִאִמיֶׁשלִמִלים

חּוטֵחןֶׁשלחּוט

ֶחֶסדֶׁשל

ׁשּוְך יָּהמָּ ֲעֵליֶהןהָּ

ן כָּ הכֹורְׁ ִגינָּ ַמנְׁ לְׁ

כֶֻׁנֶסת מְׁ

ִבי אֹוִתיֹות ֶׁשל אָּ

ַהב ִלים ֶׁשאָּ מָּ סְׁ

ֶׁשל ֶכֶסףחּוִטים

ֶׁשלחּוִטיםִעם 

ב הָּ זָּ

ַעל ַגֵבי

רֹוכֹות פָּ

ֶנֶסת ֶׁשל ֵבית כְׁ

ִבי הֹוִתיר ִלי אָּ

יו  –ַאֲחרָּ

לֹא ֶכֶסף

ב הָּ לֹא זָּ

ַרק 

חּוטרֹאׁשֹו ֶׁשל 

ִחיֵלי   ּונְׁ

אֹוִתיֹות

ֵהא לֹו ִׁשיִרי יְׁ

ֶזה  

ַעט  ֹרֶכת מְׁ פָּ

לּויָּה   תְׁ

ִפיֹות ַתלְׁ לְׁ

הלל. ע/ שלושה חוטים ומחט  

זימרה המחט  

:  האדוםחוטל

, אדוםחוט-

,  אדוםחוט

?  מה אוכל בך לרקום

:  חוטשר ה

,  מחט, הו מחט-

!  מה אגיל ומה אשמחה

וריקמיניקחיני , אנא

.  פרח כלנית אדום

זימרה המחט  

:  הצהובחוטל

, צהובחוט-

,  צהובחוט

?  מה לך חביב וטוב

:  חוטשר ה

מחט  , הו מחט-

!  מה אגיל ומה אשמחה

וריקמיניקחיני , אנא

. פרח של חרצית צהוב

זימרה המחט  

:  הכחולחוטל

כחול חוט-

,  כחולחוט

? מה תאהב יותר מכל

:  חוטשר ה

מחט  , הו מחט-

!  מה אגיל ומה אשמחה

וריקמיניקחיני , אנא

. פרח של דגנית כחול

כחול  , צהוב, אדום

פורחת  הריקמה

ואל התיבה  

...שבה לה המחט



ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

אסתר קל ואקטואליה/ חוט המשי הדק , זלדה/ על הוראת שלומי ראובינוףמאמר של צוות לב דעת ומירב קישור ל. 5

פורום לנשים דתיות, מתוך קולךבקישורמופיע " החוט הנשי"מאמר של ליאורה לוי על  -מהמקרא איזכורים. 6

שמושאמנון / קישור לשיעור לדוגמה שערכה ענת מורן לתלמידים מתקשים על השיר פרוכת . 7

2016-2017מבחר יצירות אמנות והסבר על התערוכה שהוצגה במוזיאון ישראל –חוטים וקשרים במוזאון ישראל. 8

:  ספרי קריאה ועיון  המתייחסים לחוטים.   9

2012ידיעות ספרים , היסלהופויקטוריה / חוטים מקשרים -א

הן מאירות ספרים . במקור ובתרגום, מפנות מבט רגיש וחכם אל ספרי שירה שראו אור בעשור החולף בשפה העבריתשוייצררשימותיו של ארז )שוייצרארז / חוטים דקים נושאים את העולם -ב

(ומשתהות על אחרים בהוצאת סטימצקי, שהופיעו והטביעו את חותמם

בחרוזים אברהם שלונסקי, האחים גרים/ עוץ לי גוץ לי -ג

אכמוןיעל : מאנגלית/ סנדיק| הוצאת תמיר / נוביקנעמי / חוט של כסף -ד

2016, הוצאת משכל, אן טיילר/ סליל של חוט כחול -ה

http://www.levladaat.org/lesson/1098
http://www.old.kolech.org.il/maamar/%D7%94%D7%97%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99/
https://edu.gov.il/mazhap/literature-mmd/nonfiction/Pages/hebrowpoetrymodern.aspx
https://hadshon.edu.gov.il/חוטים-וקשרים-במוזיאון-ישראל


ריכוז חומרים ורעיונות  גלית טולדו משגב

כתיבה יצירתית בהשראת חוטים10.

מה קורה  , קופסת התפירה נפתחת ויד עדינה אוחזת בך. דמיין שאתה חוט תפירה מגולגל–סיפורו של חוט -א

?עכשיו

?מה תרצה לעשות( דמיוני מציאותי)לחבר בין כל דבר , הגיע לידיך חוט קסם שיכול לתפור–חוט הקסם -ב

(הווה ועתיד, עבר)בחר לתפור לרקום את שביל חייך במילים –חודו של חוט -ג

מה ? מה מעכב? מה תוקע אותך? נגדך? מולך? מי החוט שלצידך. אתה חוט בפקעת חייך–מי החוט שלצידך -ד

?מסייע

משיכתו וחשיפת הנושא  , בחירה אקראית של חוט–בחירת רעיונות ונושאים לכתיבה בעזרת פתקיות וחוטים -ה

.ערכים ולגוון בפתקיות, בעיות, דמויות, אפשר לכתוב נושאים. המופיע על הפתקית המחוברת אליו


