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 מושגים לפיתוח

  הם, הן. אנחנו לעומת אתה, את, הוא, היא, אתם, אתן, -אני 

 .לבד ולחוד לעומת ביחד 

  יחיד, פרט אחד, זוג, קבוצה, חבורה, צוות 

 פרטיות לעומת עבודת צוות, שיתוף פעולה 

  ,רגשותלהרגיש, רגש, הרגשה  

 לחשוב, מחשבה, דעה, רעיון, עמדה 

 .לעשות, מעשה, פעולה, התנהגות 

 :שמחה, תקווה, הנאה, אהבה, התרגשות, הפתעה,  מילון רגשות

הקלה, כאב, עצב, כעס, פחד, דאגה, בלבול, בושה, מבוכה, קנאה, 

 שנאה, אכזבה, אשמה..

 ותר, לבקש, לכבד, להקשיב, להתאפק, להמתין, להתחשב, לעודד, לו

להפתיע, לצרף, לשתף, לשתף פעולה, לתמוך, לעזור, להתייחס, 

לחלק, להתחלק, להנהיג, לקבוע תור, לחלק תפקידים, לקבל, לקחת, 

 לתת.

  ,לזלזל, להכאיב, לפגוע, לבייש, ללעוג, להעליב, להפריע, להתעלם

 להלשין, לחבל, לקלקל.

 ליך על תעשה ניבים ופתגמים: "ואהבת לרעך כמוך", "את השנוא ע

 לחברך", "עשה לך רב וקנה לך ידיד", "טובים השניים מן האחד"
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 ונושאים לדיוןפעילויות 

 וות בהרכבים שונים מעודדות שיתוף פעולה ועבודת צסויות שזימון התנ

. (זוגות, קבוצה קטנה, הקבוצה כולה, קבוצת הבנים, קבוצת הבנות וכ"ו)

קולקטיבית כמו יער, ים, שכונה וכ"ו, בניה משותפת  יצירהלדוגמא: 

חלק אחד מבלי  למבנה )כל משתתף מוסיף משחקי הרכבהו/או ב בקביות

ומשחקים וכ"ו, , פאזלים, משחקי שולחן להזיז או לפרק את יתר החלקים(

 משחקי חברהקטיים בזוגות, תורנויות בזוג או בקבוצה קטנה, דיד

תופסת, משחקי כדור, מרוץ שליחים, כמו משיכת חבל,  ,קבוצתיים

 וכ"ו. ,מחבואים

 טימי שיהיה מעין "חדר פרטי" השייך בכל יום לילד אחר הקצאת מקום אינ

מראש. ילד שתורו לשהות בחדר  הקבוע נותעל פי תור – מהקבוצה

ביא חפצים ומשחקים לה, הפרטי רשאי ליהנות מהאביזרים שבחדר

 לבלות לבד בחדר או להזמין אליו חברים על פי בחירתו. אישיים מביתו, ו

בתוך המסגרת מזמנת דיון והשוואה בין ראוי לציין שהוספת "חדר פרטי" 

הזכויות בד בבד עם הבהרת החוקים,  ,המרחב הפרטי למרחב הציבורי

 היתרונות והחסרונות של כל מרחב.והחובות, 

  מה אנחנו שא חברות: בשביל מה צריך חברים?, בנו קבוצתילדיון נושאים

כיצד יודעים מי אוהבים לעשות עם חברים?, מה אוהבים לעשות לבד?, 

שיתוף בחוויות בהן נפגענו ו/או חבר שלנו ומי לא?, איך בוחרים חבר?, 

 פגענו בחבר.

 להיות חברים טובים: כיצד  מדריך שילמד ויסביר לילדים איך ספר / נכין

, איפה ואיך ות כדי שיהיו לנו חברים?ומה כדאי לעש כדאי להתייחס

 "קונים" חבר?, איך "מפסידים" חבר?
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  ליצור  ל חברי הקבוצהרצוי לאתגר את כ למסגרת ההסתגלותלאחר שלב

שעדיין לא שיחקו איתם. כהכנה להתנסות מומלץ  עם חברים קרובקשר 

ליד מי הוא מעדיף לשבת, עם לפתח שיחה קבוצתית בה כל ילד יספר 

ועם מי  ,וכ"ו, עם מי עדיין לא שיחק בכללמי הוא נוהג לשחק / לשוחח 

מין "חבר חדש" איתו הוא זבסיום השיחה כל ילד יהיה רוצה להיות חבר. 

ת הבאה. במפגש שלאחר ההתנסות הילדים ישתפו בפעילו בוחר להיות

והמנחה ייתן משוב ו/או יעניק מדליה / צל"ש  ,בחוויות עם ה"חבר החדש"

 לזוג שהתמיד והפגין התנהגות חברתית רצויה.

מעגל את  התנסות זו יכולה לאתגר את הילדים, לרענן ולהרחיב

ות לחזור עליה בתדירב שלא עם זאת, מוט. ביניהם תהאינטראקציו

אנית של חברים, הגם וספונט גבוהה על מנת לאפשר בחירה חופשית

יתקשו להימנע מלחזור לחבר המוכר איתו שילדים שסביר להניח, שיהיו 

 התרגלו לשחק.

  פחות ממספר  –משחק עם חישוקים: לפזר על הארץ חישוקים אחדים

הילדים בקבוצה! בהישמע המוזיקה על הילדים ללכת בין החישוקים. 

אחד  -"בית" המוזיקה מפסיקה עליהם "לארח" ו"להתארח" בכאשר 

במגמה לעודד  חה מצמצם בהדרגה את כמות ה"בתים"המנ החישוקים.

 כניסה של מרב הילדים בתוך חישוק אחד.

  סלסלה תשרי: ציור של רימון גדול ו"רימון המעשים הטובים" לקראת חגי

כל עיגול מציירים על . אותם ניתן להצמיד אל הרימון הגדול עיגוליםעם 

ילדי הקבוצה ומצמידים את העיגול טוב של  המעשו/או מתארים במילים 

כעבור ימים אחדים הרימון יהיה עמוס בגרגירים של "מעשים . לרימון

רותי ויתרה לנוי על הבובה, יוסי חיבק את מתן שבכה, יפית טובים" כגון: 

  וכ"ו. חן,את השול לסדר לסייעת חילקה לחברים כריכים, נועם עזר

https://www.carmitalon.co.il/post/knyst-hyld-lgn-yldym-khdsh


 

 ילדים בנושא חברות ספרי

 אבא עושה בושות, מאיר שליו ויוסי אבולעפיה, כתר  

 אליעזר והגזר, לוין קיפניס, שמואל זמזון 

 אפשר להשאיר הודעה, נירה הראל, עם עובד  

 גדר, כבשה ואיש עם בעיה, יעל בירן   

 גן הבוכים, אסנת ישפה גזית, מודן  

 1959רית פועלים, דירה להשכיר, לאה גולדברג, ספ  

  1988אסיף, הקיבוץ המאוחד,  -הארנב ממושי, שלומית כהן 

  ,1973הביצה שהתחפשה, דן פגיס, עם עובד  

 הברוגז של ליאור, שולה מודן, מודן  

  / 1987, מזוןזהמטריה הגדולה של אבא, לוין קיפניס, ספר לכל  

 הסוד של יעלי, שרה זלוף 

 של סילברסטיין, מודן ,העץ הנדיב  

 דמי, חמד, ידיעות אחרונות ,העציץ הריק  

 הפיל שרצה להיות הכי / קור פאול קור  

  ,1949ויהי ערב, פניה ברנשטיין, הקיבוץ המאוחד  

 חיבוק, דויד גרוסמן  

 כמו דג במים, אילן לזרוביץ  

  ,1986לבד על המרבד, בריאן וילדסמית, הקיבוץ המאוחד  



 יחסים, רחי ורטהיימר,  לרא / עות את הכבשים, פריצת דרך במערכות

  2009כותרות 

 מוצץ המזל, אורי אורלב, עם עובד 

  אסיף, ספרית פועלים -מתחיל בבום נגמר בטראח, שלומית כהן  

 סבתא סורגת, אורי אורלב   

 פיט, פט, טו , חיה שנהב   

  שטקליס -פרח נתתי לנורית, מרים ילן  

 שלום לך אורחת, רבקה אליצור  

  קיפניסשלושת הפרפרים, לוין  

 ספרי ילדים לגיל הרך 
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 שרה לוי תנאי, תכה אל

 .יאה אל תכה, זה לא

 אחת ועוד ,תן לי יד

 ,נהיה חברים טובים

 .נהיה חברים טובים

 

 !עצור חבר! אל תכה, בוא נדבר

 

 

 

  



 רוז -תלמה אליגון , אני רוצהאם 

 .אני טוב - אם אני רוצה

 .אני רע -אם אני רוצה 

 .אני יכול לבחור

 .יש לי בררה

 .אני שמח-  אם טוב לי

 .אני עצוב -י אם רע ל

 .וזה מה שחשוב - אני יכול לבחור

 

 ,אני יכול לזכור

 ,אני יכול לשכוח

 ,אני יכול לכעוס

 .אני יכול לשמוח

 אבל מי ילמד אותי

 ?איך לסלוח

 

 

 "חברים טובים באמת קשה למצוא, 

 (.ג'. רנדולף) ובלתי אפשרי לשכוח" ,קשה מאד לעזוב

 

  



 לא ידוע( חברמריקוד בזוגות, )באמת אני כועס 

 באמת אני כועס, באמת אני כועס, באמת אני כועס

 )עומדים גב אל גב ובמילה "כועס" רוקעים ברגל אחת בכעס(

 לא רוצה לא רוצה, לא, לא, א,לא רוצה, לא, ל לא, לא,

 )מניעים את הכתפיים מעלה ומטה(

 )רקיעה חזקה(לא רוצה ודי! 

 הבה נתפייס, הבה נתפייס, הבה נתפייס

 )מסתובבים פנים אל פנים ומשלבים זרת עם זרת(

 כן, כן, כן רוצה, כן, כן, כן רוצה, כן, כן, כן רוצה, כן, אני רוצה!

 )מניעים את הראש בתנועה של כן)

 אנחנו חברים, אנחנו חברים, אנחנו חברים

 .זה טוב ונעים, זה טוב ונעים להיות חברים

 )נותנים ידיים ומסתובבים יחד(.

 

 

 "אף מרחק או משך זמן לא יכול להחליש חברות של שני אנשים 

 (.רוברט סאווי) המשוכנעים זה בערכו של זה"

 

 

 

  



 בואו נעשה שלום קטן

 וילנסקימילים: לאה נאור לחן: משה 

 בואו נעשה שלום קטן

 אני איתך, אתה איתי.

 בואו נעשה שלום קטן.

 שלום קטן. אמיתי.

 בואו נעשה שלום קטן.

 לא שלום עולמי.

 תראו: אני עושה שלום קטן עם עצמי.

 אם אוכל. -אני לא אכעס בכלל 

 אני לא ארגיז אף אחד במיוחד.

 אני אוותר, ואתה תוותר פחות או יותר.

 ום קטן:בואו נעשה של

 לא נצעק, לא נריב.

 פשוט נשב ביחד, נדבר או נקשיב.

 אולי זה לא שלום כל כך גדול: 

 הוא פשוט ורגיל.

 אך כל שלום צריך גם איכשהו להתחיל.

  



 לא ידוע( )מחבר גד ודן

 תהמחשה של פנים שמחות ופנים כועסומשחק אצבעות בעזרת 

  )זוקפים אגודל יד ימין( זהו גד

 )ם אגודל יד שמאל)זוקפי וזהו דן

  חברים אחד, אחד

 )למעלהאת שניהם )מקרבים אגודל לאגודל ומרימים 

 לפעמים גד רוגז, לפעמים דן רוגז

 פעמים( פרמתנגשים קלות מסאגודל באגודל )

 גד כועס... , דן רוגז, דן כועס,גד כועס

 מתכתשים ומתחבאים מאחורי הגב(האגודלים )

 אגודלים המתחבאים()מוציאים את הזה הזמן להתפייס! 

 שולם, שולם לעולם,

 ברוגז, ברוגז אף פעם.

 

 לא ידוע( חבר)מ זרת לשלום -זרת 

 כל הריב היה חלום, זרת לשלום -זרת 

 .חברים טובים אנחנו, כבר השלמנו וסלחנו

 לא אכה ולא תכה

 .לא אבכה ולא תבכה

 אם תבנה לא אחריב

  נשחק ולא נריב.



 דברגחנה גול ם,בכל מיני צבעי חברים

 – לי חבר חום כמו שוקולד יש

 .נחמד עצובה הוא תמיד כזה שאניכ

 – שהוא ממני לגמרי אחר נכון

 ?על כזה חבר איך אפשר לוותר אך

 ,עיניים כחולות עם לי חברה יש

 .אני מספרת את כל הסודות שלה

 !היא חברה כזאת נהדרת אבל - אחרת שהיא ממני לגמרי נכון

 :צבעים מיני חברים בכל מוןה ,כיף שיש המון חברים איזה

 .כתומים, שחורים ולבנים, חומים

 !כיף שיש כאלה חברים איזה

 .הכי כיף לעשות חיים איתו - חבר ג'ינג'י עם נמשים לי יש

 ?אפשר לוותר איך על כזה חבר אך - אחר שהוא ממני לגמרי נכון

 ,לי חברה שחורה עם תלתלים יש

 .גור חתולים מגדלות שתינו

 – מני לגמרי שונהשהיא מ נכון

 !נפלאה היא חברה כזאת אבל

 .כיף שיש המון חברים איזה

 :חברים בכל מיני צבעים המון

 ,שחורים ולבנים, כתומים, חומים

 !כיף שיש כאלה חברים איזה

 

  



 שלם מלי, ילד אחד

 .לבד הלך ילד אחד

 .חבר ילד אחר חיפש

 השניים טיילו, טיילו

 .ירושלים ברחוב

 ,ההר נפגשו הם על

 .נגמר והסיפור

 

 (לא ידוע חברמ) חברים יש

 יש חברים ויש חברים.

 יש חברים של יום יום,

 ויש חברים של שבת,

 יש חברים של פתאום,

 ויש חברים של תמיד,

 יש חברים של לקחת,

 ויש חברים של לתת,

 יש חברים באמת. –וכשיש מזל 

  



 לא ידוע( )מחברלי בגן חבר אחד  יש

 יש לי בגן חבר אחד

 .שובב אבל נחמדקצת 

 ,יחד אנו משחקים

 .מציירים ומדביקים

 ,רבים רק לפעמים

 .ותמיד משלימים

 

 

  



 "נשיקה בכיס" מתוך ,יש לי חברים

 והרבה חברים עם זנב. ,יש לי חברים עם ראש

 וחברים רק מעכשיו. ,יש לי חברים מאתמול

 וכאלה שיודעים לשתוק. ,יש לי חברים פטפטניים

 אם הם נוסעים רחוק. הביש לי חברים שאני או

 

 .וחברים שכל הזמן אינם ,יש לי חברים שתמיד ישנם

 וחברים של סתם. ,יש לי חברים של תמיד

 ,שהם בגללי יש לי חברים

 ,שאני בגללם ויש לי חברים

 ואני בעדם. והם בעדי

  - ביום גשם, כשאני מחפש סימן

 הלב שלהם הוא קשת בענן.

 

 

 נושאים לשיחה ולפיתוח:

 רים מתוך הרשימה הארוכה יש לכם?חב איזה 

 ?איזה מבין החברים יש להם תכונות דומות למה שאתם 

 ?איזה חברים אתם מעדיפים 

 בשיר אתם מכירים? איזה חברים נוספים שאינם מוזכרים 

  ציירו את החברים ביחד או בעבודה קבוצתית. נסו להדגיש את התכונות

 של כל חבר

 



 (לא ידוע חברמ)יש מקומות 

 ,מות שאתה עובר בהםיש מקו

 וממשיך הלאה. ,מביט לצדדים

 ,יש אנשים שאתה פוגש בהם

 וממשיך הלאה. ,מחייך קלות

 ,רק כמה מיוחדים ,לא הרבה כמובן ,אבל יש

 ונשאר -אי שם מקומות שאתה עובר בהם 

 וקשה משם להמשיך הלאה. ,כי טוב לך

 ,ויש אנשים שאתה פוגש בהם, ונקשר ואוהב

 - וכשאתה ממשיך הלאה

 עמוק בלב. -הם ממשיכים איתך עמוק 

  



 אהוד בנאיכל אחד חי בעולם אחר, 

 :כל אחד חי בעולם אחר, כל כך גדול השוני

 איש לא מרגיש כמוני. -את מה שאני מרגיש בפנים 

 אני חושב שטוח, -את מה שאתה חושב עמוק 

 .אני רואה פתוח -מה שאתה רואה סגור 

 שחור, אתה רואה -את מה שאני רואה לבן 

 עליך זורח אור. -כשיורדת עלי החשיכה 

 לי זו האימה, -מה שבשבילך חלום 

 לך זו מלחמה. -מה שבשבילי שלום 

 הן גם אתה תגיע, -למקום אליו אני הולך 

 כן גם אני אגיע. -למקום אליו אתה הולך 

 .שום דבר לא יטמיע -אך בלי ניצוץ האהבה 

 

 

 

  



 ברגחנה גולד, מה הכי כיף לעשות ביחד

 לשחק במקלחת. -מה הכי כיף לעשות ביחד? 

 לזלול את כל השוקולד. -מה הכי כיף לעשות לבד? 

 בית עם גינה. -מה הכי כיף לצייר ביחד? 

 לפתוח מתנה. -ומה הכי כיף לעשות לבד? 

 

 לפעמים אני אוהב לעשות הכל לבד.

 להרגיש כזה גדול ומאד מיוחד.

 אך לפעמים כבר נמאס לי להיות לבד

 להיות עם חברים זה הרבה יותר נחמד. כי

 

 להתחבק חזק. -מה הכי כיף לעשות ביחד? 

 וגם מרק. ,עוגה מבוץ -ומה הכי כיף להכין לבד? 

 מגדל מקוביות -מה הכי כיף לבנות ביחד? 

 לחלום לי חלומות. -ומה הכי כיף לעשות לבד? 

 .לפעמים אני אוהב לעשות הכל לבד

 להרגיש כזה גדול ומאוד מיוחד.

 אך לפעמים כבר נמאס לי להיות לבד.

 כי להיות עם חברים זה הרבה יותר נחמד.

  



 אברהם ברוידס, נתפייס

 נזעף, כועס? הנךמה 

 .בוא אלי ונתפייס

 נבקש סליחה בקול:

 עת לשכוח, עת למחול.

 אל ברוגז, אל בריב,

 נכפר איש לאחיו.

 חברים כתמול שלשום

 ה לשלום.יד נושיט

  



 'וזי כץג: ביצוע  קראוס שמוליק: לחן יסהינתפ

 נתַפייסה, תני לי יד

 ִמיד - נתַפייס ִמיד

 , ִנזדרזנתַפייסה

 ֵפן יבֹואּו ְגדי וָּעז

 ,ַהקטֹון –ֵפן יגידו 

  טיפשון -ַהקטֹון טיפשון 

 נתַפייסה, תני לי יד

 ִמיד.     -נתַפייס ִמיד 

 

עז ִתצַחק ְלָך   -ְוהָּ

ה כָּ  זה טיפשֹון ַכֲהלָּ

 ְויצַחק ְלָך ַהגדי

 .רק טיפשֹון כֹועס ִבְכִדי

 רק טיפשון תמיד כֹועס

 ה, נתַפייסנתַפייס

 נתַפייסה, תן לי יד

 ִמיד. - נתַפייס ִמיד

 ס,ק טיפשֹון תמיד כֹוער

 .נתַפייסה נתַפייס

 ,נתַפייסה, תן לי יד

 ִמיד. - נתַפייס ִמיד

 

  



 בק –גילה בן פורת , פופוטםהיופיל 

 פיל והיפופוטם. אחת היו שני חברים טובים: פעם

 הם גרו ביער, על ראש ההר.

 שמן –ההיפופוטם היה שמן 

 ,גדול – והפיל היה גדול

 ארוך. -ואפו ארוך 

 כל יום היו יורדים לאגם להתרחץ.

 אתם יודעים? ,ואיך הם ירדו

 פיל היפופוטם.., ,דם, פדםפ

 ל היפופוטם...פדם, פדם, פי

 כשהם הגיעו לאגם

 ראשוןנכנס ההיפופוטם היה 

 ועלו... ואז המים עלו, ועלו,

 ההיפופוטם היה משתכשך להנאתו במים.

 -כשההיפופוטם היה יוצא 

 המים היו יורדים, יורדים, יורדים...

 ,ואז היה הפיל נכנס למים

 והמים היו עולים, עולים, עולים...

 והיה משתכשך במים



 את החדק למיםומכניס 

 ומשפריץ מעל הראש.

 -כשהפיל היה יוצא מהמים 

 ויורדים , ויורדים. יו יורדים,המים ה

 חר שהתרחצו היו חוזרים יחד הביתה: זוכרים איך?לא

 פיל היפופוטם.., ,פדם, פדם

 פדם, פדם, פיל היפופוטם..

 יום אחד היה נורא חם.

 כל כך חם שבקושי אפשר היה לנשום.

 טם החליטו ללכת לאגם. זוכרים איך?הפיל וההיפופו

 פיל היפופוטם... ,פדם, פדם

 כשהגיעו לאגם הפיל אמר:

 ."היום אני נכנס ראשון"

 : היום אני ראשון".וההיפופוטם אמר: "לא, לא, לא

 והתווכחו התווכחו -.. לא, לא, לא

 !!ט ר חעד שנפלו שניהם למים: 

 עד שנשפכו החוצה. -ואז המים עלו, עלו, עלו... 

 הפיל אמר: "אתה רואה בגללך!".

 לא נכון בגללך!".היפופוטם אמר: "ה



 הפיל התחיל לבכות ולבכות.

 בוכהראה ההיפופוטם שהפיל 

  .וגם הוא התחיל לבכות ולבכות

 , גדלהמהדמעות נוצרה שלולית קטנה שגדלהו

 והמים עלו, עלו, ועלו.

 אמר ההיפופוטם לפיל:

 ון".בבקשה, תכנס, אתה ראש"

 ".לא, לא אתה ראשון"יל: אמר הפ

 ושוב התווכחו.

 לבסוף אמר הפיל:

 דינו". –דן  –"בוא נעשה אין 

 .יצא ההיפופוטם ראשון

 נכנס למים ההיפופוטם ואז...

 )כל הסיפור מהתחלה(.

 חזרו הביתה שניהם...

 פדם, פדם פיל היפופוטם..

 ולא רבו יותר. ,ומאז הם חברים טובים מאד

 

  



 )מתוך הקלטת הסוכרייה של ליאור(ליאור אבורמן , צורות

 אני גר בתוך עיגול. אני הוא ִגילי גּול

 בתוך עיגול. ,גּול –ִגיל  ,גּול -ִגיל  : להתגלגל ובתוכו אני יכול

 

 אני גר במשולש, אני הוא ִויִשי וָּש

 שלוש. ,אחת, שתיים: ובתוכו אני סופר

 במשולש., וָּש –ִויש , וָּש –ִויִש אחת, שתיים, שלוש: 

 

 .אני גר בתוך ריבוע. ני שּוַע יהושעַ א

 אחת, שתיים, שלוש, ארבע., מפינה לפינה

 בתוך ריבוע. שּוַע יהושעאחת, שתיים, שלוש, ארבע. 

 

 .טיילו כולם בנחת קפצו כולם ביחד,

 ונעלמו., כשהתעייפו אמרו: "שלום"

 .עיגול גּול ישן בתוך -ִגיל  גּול, -ִגיל 

 .במשולש נרדם וָּש –ִויש  וָּש, -ִויִש 

 השובב והפרוע רק שּוַע יהושַע,

 שתיים, - אחת, עד היום בכל פינה

 עשלוש, ארבאחת, שתיים, 

 אחת, שתיים, שלוש, ארבע.

  



 אל -דליה בר , רציתי לומר שאני מצטער

 ,שאני מצטער על הריב רציתי לומר לרועי

  - אבל בכל פעם שהתכוונתי לדבר

 .ברחו לי המילים מהפה

 

 ,אכתוב לו מכתבחשבתי, אולי 

 :אפילו שתי שורות בלבד

 ,סליחה, רועי''

 ''.אני יודע שהתנהגתי לא יפה

 

 ,בסוף שלחתי לו דף

 שעליו ציירתי

 .יד מושטת לשלום

 ,אם הוא יסלח

 ,וירצה להשלים

 .הוא בוודאי יחייך אלי היום

 

 

 

 

  



ֵני ָחֵבִרים ַלס, שְׁ הּוָדה ַאטְׁ ֲאִני אֹו יְׁ ה שֶׁ  ֵהב()ִמּתֹוך ַהַיְלדָּ

ֵבר, קֹוְרִאים לֹו ֵאִלי,  ֵיש ִלי חָּ

ה ִלי. א דֹומֶׁ ִרים הּוא נֹורָּ ל ַהְדבָּ ְבכָּ  שֶׁ

א ְבג'ּוִלים ה ַדּווקָּ ֲאִני רֹוצֶׁ  ְכשֶׁ

א ְלַשֵחק;  ַגם הּוא בָּ

ה ְלַטֵיל  הּוא רֹוצֶׁ  ַגם ִלי ִמְתַחֵשק. –ְכשֶׁ

ֵמַח  צּוב אֹו שָּ הּוא עָּ  –ְכשֶׁ

ף ַגם ֲאני  ֵּתכֶׁ

םוְ  לֶׁ ִמיד ֲאַנְחנּו ְבשֹׁ  תָּ

ל ִעְניָּיִנים.  ְוֵאין ִבְכלָּ

ל  ד ַלֵשִני, -כָּ חָּ ך ֲאַנְחנּו דוִמים, ֲאִני ְוֵאִלי, אֶׁ  כָּ

הּוא  ה ִלי שֶׁ ִמים ִנְדמֶׁ ִלְפעָּ ה ֲאִני. –ַעד שֶׁ  זֶׁ

 

ר, ֵבר ַאֵחר, קֹוְרִאים לֹו ֲאדָּ  ֵיש ִלי חָּ

ֹׁא ַמְסִכיִמים ְבשּום דָּ  הּוא ַוֲאִני ל ר.שֶׁ  בָּ

ט  קֶׁ ה שֶׁ  –ִאם ֲאִני רֹוצֶׁ

ף צֹוֵרַח;  הּוא ֵּתכֶׁ

הּו   –ִאם ֲאִני אֹוֵמר ַמשֶׁ

ד ִמְתַווֵכַח.  הּוא ִמיָּ

ֲאִני שֹוֵנא, ִרים שֶׁ ִמיד הּוא אֹוֵהב ְדבָּ  ּתָּ

ִפי שֹונֶׁה.  ְבִקּצּור, ִלְשֵנינּו ֵיש אֹׁ

ה ַמְרִגיז, ִמים זֶׁ  ִלְפעָּ

ה ְמַעְצֵבן, ִמים זֶׁ  ִלְפעָּ

ם אֲ  צֶׁ ל, ְבעֶׁ   זֶׁה ַהְרֵבה יֹוֵתר ְמַעְנֵיין. –בָּ



 , מאיה פרייסהחיפושית שנולדה בלי נקודות

 

 מהומה במשפחת החיפושיות. ,בחורשה בין הגבעות

 ועליהן שבע נקודות שחורות, ,כנפיהן אדומות

 יתה על גבה אפילו נקודה אחת.יולדורלי הקטנה לא ה

 .ויצאה לשוטט ,גדלה קצת דורלי

 ות, רצתה להצטרף אליהן,ראתה חיפושיות משחק

  אבל הן אמרו לה:

 .לכי מפה" –"איזו חיפושית את, אין לך נקודות 

 וברחה.  ,הייתה דורלי עצובה מאוד

 

 

  



 הלכה והלכה, הלכה עד שעייפה,

 עצרה בצד הדרך ובכתה. 

 פתאום שמעה רחש. 

 והנה עומד לידה קודי הגמד. ,הרימה את ראשה 

 ל.שא -"מדוע את בוכה?"  

 אמרה דורלי: 

 ראה, על גבי אין אפילו נקודה אחת". . "לא רוצים לשחק איתי

 "אם תהיי טובה, תראי". חשב ואמר: ,חשב קודי

 

 

  



 קמה דורלי והמשיכה בדרכה.

 באה לקראתה נמלה גוררת גרעין שעורה. 

 גדול. - והגרעין גדול ,הנמלה קטנה 

 קן.ה לוביחד גררו את הגרעין א ,נגשה אל הנמלה 

 אמרה הנמלה. -"תודה לך חיפושית"  

 פתאום הרגישה דורלי הרגשה מוזרה.

 הביטה וראתה שעל גבה צצה נקודה.

  



 שמחה דורלי ויצאה לדרך.

 והנה היא שומעת מישהו צועק:

 "אוי, כואב, אוי כואב, כואבת לי הרגל".

 חגב מסכן, תן לי לראות, 

 צריך לחבוש את הרגל. 

 ש לך את הרגל!"אביא קנוקנת ואחבו 

 "מה זה קנוקנת?" 

 "קנוקנת זה גבעול עדין שעוזר לצמח לטפס".

ושוב  ,הביאה דורלי קנוקנת, חבשה את הרגל של החגב

 יכול היה לקפץ ולדלג. 

 וקיפץ לדרכו. -אמר החגב: "תודה, תודה" 

 והנה נקודה שנייה צצה על גבה. ,הביטה דורלי כה וכה

ה גדולה ה ִשְמחָּ ְמחָּ  וב יצאה לדרך.וש ,שָּ

 

 

  



 נשמע זמזום של דבורה, -"הצילו! הצילו" 

 "רגלי נתפסה באבקנים, אני רוצה לצאת". 

 וראתה  ,הרימה דורלי את ראשה

 ,בדיוק מעליה מתנדנד פרח כחול יפה

 ומתוכו נשמע הקול.

 "מדוע את בפנים? מה את עושה שם?" שאלה דורלי.

 ,אספתי צוף ואבקת פרחים ,"בז...בז...

 פתאום נתפסה הרגל שלי באבקנים.ו

 נלכדתי ואני לא יכולה לעוף".

 "מסכנה, אני אעזור לך". 

 והדבורה השתחררה. ,משכה דורלי את האבקן

 "יצאתי, יצאתי, תודה, תודה ולהתראות". 

 

 

  



 וראתה שצמחה לה נקודה שלישית.  ,שמחה דורלי מאד, הביטה על גבה

 צומחת על גבה נקודה.  - שה טובהבינה דורלי שכל פעם שהיא עושה מע

 חשבה לעצמה "תהיינה לי הרבה נקודות כי אני אעשה מעשים טובים".

 

   לי, אין לי כוח, אני לא יכול לבד!" עזרו"עזרו לי, 

 ,הסתכלה דורלי מסביב

 והנה על גבעול מתנדנד גולם של פרפר.

 ומתוכו מציץ הראש שקורא לעזרה. ,סדק קטן יש בגולם

 על הגבעול, זחלה דורלי 

 כמעט נפלה, אבל בכל זאת הצליחה להגיע עד לגולם.

 "הנה אני עוזרת לך לצאת, תירגע".

 .לאט כרסמה את קליפת הגולם -לאט 

 וחכה לקרן שמש שתייבש אותן.  ,פרש כנפיים ,ופרפר יפהפה יצא מתוכו

 "תודה לך חיפושית חמודה, תודה על עזרתך". 

 

 

 

 

  



 ה הרגשה מוזרה על גבה. ושוב הרגיש ,שמחה דורלי

 הסתכלה והנה נקודה רביעית.

 והיא שומעת אותו קורא:, אך התייבשו הכנפיים והפרפר התעופף

 "דורלי, דורלי, בואי!

 השפירית לא יכולה לעוף,

 היא נלכדה בקורי העכביש".

ומיד פרצה  ,אמרה דורלי - "ִהרגעי שפירית, אני באה מיד לחלץ אותך"

 קורים. ברגליה פירצה בתוך ה

 ויצאה לחופשי.  ,קיפלה השפירית בזהירות את כנפיה

 

  



 ופתאום קרא הפרפר:  ,שמחו שלושתם, השפירית, הפרפר ודורלי

 "דורלי , דורלי, תראי צמחה לך נקודה חמישית, הידד, הידד".

 פרש הפרפר כנפיו, השפירית גם היא עפה, ודורלי המשיכה בדרכה.

 את מי היא פגשה?

ואסף גבעולים. מנתר פה, מנתר שם, אוסף גבעול  ,נקרפשוש קטן מ

 .במקורו

 שאלה דורלי. -"מה אתה עושה פשוש?" 

 "אני אוסף גבעולים רכים לבנות לי קן".

 "אז למה זרקת את הגבעול שהיה במקורך?"

 "כי הוא לא מספיק רך, ואני לא מוצא גבעולים רכים בסביבה". 

 רכים, הם בודאי יתאימו".  - "בוא איתי, מצאתי ערימת גבעולים רכים

 הגיעו אל הערמה, הפשוש חיטט במקורו בין הגבעולים ואמר:

 "איזה יופי, כמה רכים ונעימים הם. 

 תודה, תודה לך חיפושית טובה. תודה על העזרה".

 

 

  



 

 

 השמחה הייתה גדולה

 ולדורלי צמחה נקודה שישית.

  –עוד נקודה אחת הייתה חסרה לדורלי 

 היה כמו כל החיפושיות בנות מינה.ואז היא ת

 רק עוד נקודה...

  



 :והנה מתוך העשב באה שיירה

 בראש צועדת הנמלה ,

 אחריה מקפץ החגב, 

  ,מעליהם מתעופפים הדבורה, הפרפר והשפירית

 ובמשק כנפיים עליז מצטרף הפשוש.

 כולם קוראים: 

  :דורלי הטובה !"הידד, הידד

 ו רוצים שתצמח לך עוד נקודה".כולנו מודים לך על העזרה, כולנ

 ונקודה שביעית צמחה על גבה....

 

 

 

  



 

  



 לא ידוע( )מחבר  מילים, מילים מילים,

אחת היו שתי חברות טובות. קרה מקרה ואחת מהן אמרה לחברתה  פעם

הצטערה מאד על מה שאמרה, והייתה מוכנה  היא משהו שפגע בה נורא.

המילים כבר נאמרו,  אבל את המילים בחזרה. לעשות הכל בכדי לקחת

והדברים נאמרו  מאחר חברתה נפגעה מאד, ולא רצתה לדבר איתה עוד.

אלא סתם מבלי לחשוב לפני שמדברים, זה כאב  ,באמת בלי כוונה רעה

 חיפשה כל דרך אפשרית כדי לכפר על מעשיה.  והיא ,נורא לה

ושאלה בעצתה.  הכפר, בצר לה פנתה לאישה זקנה אחת, החכמה של

 הקשיבה האישה הזקנה לסיפור, והחליטה לבחון עד כמה רצינית וכנה

כמה היא מוכנה  האישה הזו בכוונתה לקבל את סליחת חברתה, ועד

הסבירה לאישה שלפעמים,  היא להתאמץ בשביל לתקן את אשר עשתה.

 כדי להחזיר דברים לקדמותם, צריך לעשות מאמצים כבירים.

שאלה אותה  -?" ות כדי לזכות מחדש בחברתךאת מוכנה לעש מה"

ענתה האישה. ראתה הזקנה  - ואעשהו!" הזקנה. "כל דבר!! רק תגידי לי

 של לימוד. כי היא אכן כואבת ומצטערת, והחליטה לעזור לה בדרך

אמרה  -שני דברים שצריכים להיעשות על מנת לתקן את המעוות"  ישנם"

 צוע, אני מזהירה אותך מראש". הדברים קשים מאד לבי שני"לה הזקנה. 

 שהייתה נחושה בדעתה, אמרה לה:  האישה

  ."אני מוכנה לכל. רק תגידי מה צריך לעשות"

הזקנה, "קחי את כרית הנוצות הגדולה והטובה ביותר  אמרה -"הלילה" 

עוד לפני עלות השחר, שימי נוצה , שיש לך בבית, עשי בה חור קטן, ואז

ל בית בכפר. כשתסיימי, חזרי אלי. אם תשלימי אחת על מפתן כל דלת של כ

 ."משימה זו כראוי, אומר לך מה הדבר השני שעלייך לבצע



רצה מהר לביתה, בחרה את הכרית הכי טובה שהייתה לה, ועל  האישה

ואצה  ,ועלתה כסף רב, פתחה בה חורד, אף שהייתה חביבה עליה מא

 לדרכה להניח נוצה על סף כל דלת בכפר. 

קר וחשוך, אצבעותיה קפאו כשעברה מדלת אל דלת, לא  היה הלילה

כל כך חדה וקרה, עיניה דמעו ואפה נזל,  פוסחת על אף אחת. הרוח הייתה

שהיא יכולה לעשות  ורק שמחה שיש משהו ,אבל היא לא חדלה ממשימתה

רק נחזור להיות  אם" כדי לכפר על המילים הנוראות שהוציאה מפיה.

לפני  חשבה לעצמה. קצת -" זה שווה כל מאמץ חברות טובות כפי שהיינו,

 .עלות השחר הניחה את הנוצה האחרונה על דלת הבית האחרון בכפר

 מיהרה לבית הזקנה, עייפה וסחוטה אך מאושרת. משם

הראתה לזקנה את הציפה הריקה, "חילקתי  -" הכרית שלי ריקה! :הנה"

 ,כובד ראשאת הנוצות לכל בית בכפר". הסתכלה עליה הזקנה החכמה ב

 ואמרה לה: 

"יפה. ועכשיו השלב השני: לכי ואספי חזרה את כל הנוצות, והכניסי אותן 

 הכל יחזור להיות כשהיה".  –זאת  שוב לציפת הכרית. כשתעשי

 האישה הצעירה הייתה המומה.

"הרוח  :יודעת שאי אפשר לעשות את זה!!" קראה לעבר הזקנה "את

לא אמרת  את .על פתח הביתאותה  העיפה כל נוצה מיד כשהנחתי

שאצטרך גם לאסוף אותן חזרה! אם זו המשימה השנייה שרצית להטיל 

  !".לעולם לא יחזרו לקדמותם הדברים סיכוי! אין –עלי 

הן  המילים: השיעור אמרה הזקנה. "זה ילמד אותך את - אכן, זה נכון""

כנה ביותר שום מאמץ, ולו גם ה –כמו נוצות ברוח. ברגע שהן יוצאות מפינו 

והישמרי  ,להחזירן חזרה לתוך פינו. למדי לבחור את מילותייך לא יכול –

  ".אוהבת במיוחד במחיצת אלו שאת



 אסתי שקדיסיפורו של משולש ורוד, 

 פעם אחת, לא רחוק מכאן, במקום שקט קסום וקטן

 חיו להם עיגולים ומרובעים חיים מצויירים באושר נעים.

 ות: מרובעים אבאים ועיגולים אמהות,מי שרוצה מוזמן לבוא לרא

 תמיד מרובעים ועיגולים. -בצבעים שונים, קטנים וגדולים, אבל תמיד 

 יום אחד, בבית קטן, מרובע אדום ועיגול לבן ציפו להולדת תינוקם החדש.

 הם חיכו בשמחה ובאושר ממש.

 מרובע או עיגול? דומה לאח, לאחות?

 הם היו נרגשים ולא יכלו לחכות.

 לידה הם ניהלו דיון נרגש,עד ה

 משולש. -… אלא שהתינוק נולד

 אבא מרובע היה מודאג, אמא עיגול בכתה לה בצד.

 רופאת הצורות. -הם לקחו מיד את המשולש הוורוד לדוקטור "אף גדול" 

 דוקטור אף גדול התבוננה במשולש, מיששה, בדקה ואמרה בחשש:

 י מוזר"."מקרה מיוחד, ממש לא מוכר, יש פה תינוק לגמר

 שאלו אבא ואמא. -"אז מה נעשה?" 

 דוקטור אף גדול את הראש לא הרימה, היא חיככה בגרונה וענתה מהר:

 הכל יסתדר". –"כשתגיעו לגן 

 ביום בהיר ובצעד נרגש הצטרף אל הגן חבר חדש:

 משולש וורוד, מתוק אבל מוזר. בגן עוד לא ראו כזה מין דבר.

 ם דהרו במגלשה הגדולה,בגן הייתה שמחה והמולה: עיגולי

 מרובעים אחרים ציירו להם ציור, וכולם ביחד הקשיבו לסיפור.

 המשולש הוורוד רצה להשתלב. הוא חייך לכולם מעומק הלב,

 הקשיב לסיפור, עמד בתור למגלשות, וויתר לעיגולים על המריצות החדשות.

 



 חייו הקבוע: -אבל מה שקרה בגן באותו השבוע הפך לאורח 

 כמה קשה הוא עבד: תמיד בסוף הוא נשאר לו לבד. לא משנה

 בקבוצות, בזוגות, בגן או בחצר, מי ירצה לשחק עם כזה מין "אחר"?

 כך הרבה עיגולים ומרובעים יש בעולם. מי צריך משולש שיפריע לכולם? -כל 

 בוקר אחד לקחה אמא עיגול את בנה, המשולש הוורוד, לטיול.

 רי, החלטנו בינינו, אבא ואני,היא אמרה לו בשקט: "תראה, יקי

 לקנות לך חליפה מרובעת בצבע אדום, וגיזרה משגעת,

 שתוכל ללבוש כשאתה בין זרים. אולי תדמה למרובעים אחרים".

 למשולש הוורוד לא היה נוח כמרובע. החליפה החדשה לחצה עליו נורא.

 והרי לא חשוב איזו חליפה הוא ילבש. בסוף תמיד ישאר משולש.

 הגיע לגן חבר חדש: משולש כחול, כמו שלנו ממש. יום אחד

 זה היה רגע כל כך מאושר: להרגיש לרגע קצת פחות זר.

 המשולשים אהבו אחד את השני, בלי להסביר: אני זה אני!

 כי משולש, בעצם, זה כמו כולם: הוא מצחיק, נחמד, רגיש וחכם.

 ם.הצורות למדו שאפשר להיות שונים. לא חייבים להידמות לאחרי

 כי בכל צורה וצבע יש משהו לאהוב אם רק מחפשים את היפה והטוב.

 המשולשים גדלו ויצרו ביחד

 עיגול כתום עם ירוק בפדחת,

 מרובע סגול עם שיער זורח,

 טרפז עם פסים ומשולש וורוד קירח.

 הצורות ראו שזה אפשרי לחיות ולאהוב בכל דרך שהיא.

 יש שוני בין צורות וצבעים בעולם,

 ת אהבה יש מקום לכולם.ועם קצ

 

 



 גרייבסקי -פרפר הזהב והאפונית, גיצה פרידמן 

 פעם אחת, בארץ רחוקה, חי לו פרפר אחד, יחיד ומיוחד, בצבע זהב.

 ובארץ הזאת, בגינה ירוקה, צמחה לה אפונית וורודה וריחנית

 אותה הפרפר הכי אהב.

 חיכתה.ובכל בוקר, כשהשמש זרחה האפונית הריחנית התקשטה ופרחה, ו

 בשעה שמונה בערך, הפרפר כבר היה בדרך, -ובאמת 

 וכמה דקות אחר כך, על האפונית הוא נח.

 הוא מצץ את הצוף, הריח את הריח, והיה לו נעים, והיה לו שמח,

 וגם לאפונית. אבל היא לא גילתה לו כי היא הייתה ביישנית.

 וכך כל בוקר הם היו יחדיו, פרפר הזהב והאפונית שאהב.

 בוקר אחד, זה היה יום ראשון, הפרפר הגיע מוקדם במיוחד אבל

 כשהאפונית רצתה עוד לישון, ולחש לה באוזן בקול נעים ורך:

 "אפונית מתוקה, אפונית נהדרת: אני מוכרח לעוף לארץ אחרת...".

 האפונית הורודנית, שהייתה עוד ישנונית, הביטה אל פרפר הזהב שלה ושאלה:

 אולי, אולי תשוב מחר?" "מתי תחזור, פרפר יקר?

 אבל הפרפר כבר עף גבוה, ורק בקושי היא יכלה לשמוע שהוא אומר:

 "בעוד שבועיים, בעוד שבועיים..."

 וכך נשארה לה האפונית הוורודה עם הצוף המתוק, אבל כל כך לבדה...

 לאט היא הרימה את ראשה, והביטה לצדדים, -אחר כך, לאט 

 עפים סביבה במעגלים, -ם, צהובים, סגולים והנה מסביב המון פרפרים: לבני

 מלטפים לה בנעימות את העלים, והם אומרים לה בלחש:



 "אל תהיי עצובה. אנחנו נהיה איתך עכשיו, עד שיחזור פרפר הזהב."

 חייכה האפונית הוורודה, וכבר לא הייתה כל כך בודדה.

 ובכל בוקר, כשהשמש זרחה, האפונית התקשטה, ופרחה, וחיכתה.

 ז, בשעה שמונה בערך, הפרפרים כבר היו בדרך:וא

 לבנים, צהובים וסגולים, עפו סביבה במעגלים.

 הכל כדי שלאפונית יהיה שמח. –מצצו את הצוף, הריחו את הריח.. 

 ובאמת היה לה נעים וטוב, ורק בלילה, לפני שנרדמה

 היא הייתה נזכרת בפרפר הזהוב.

 ב, פרפר אהוב?איפה הוא עכשיו? מתי כבר ישוב? פרפר זה

 והיה לה טיפונת עצוב. פעם אפילו זלגה לה דמעה של צוף..

 בבוקר, כשהגיעו החברים הפרפרים, הם היו מנגבים לה את הדמעה,

 ושרים לה שירים, ושוב היה לה נעים. ככה עברו שבועיים ימים.

 לחש, דגדוג נעים: מי זה מעיר אותי כשכולם ישנים? -ואז, פתאום, רחש 

 וג הכל כך מיוחד ידעה האפונית שזה רק פרפר אחד.ולפי הדגד

 אחד ולא אחר, שהגיע בדיוק בזמן ולא איחר: פרפר הזהב!

 רחוק. -הוא אמר לה. רחוק  -הפרפר שאת האפונית הכי אהב. "עפתי רחוק" 

 ובשום מקום לא טעמתי כזה צוף מתוק, ולא הרחתי כזה ריח ניחוח,

 ורדנית...". -ידך ולא היה לי נעים ונוח, כמו עכשיו, ל

 האפונית, שכמעט תמיד הייתה שותקת דיברה עכשיו, ואמרה לו בשקט:

 "כל כך פחדתי שתמצא אפונית וורודה אחרת, ושלא תחזור אלי אף פעם..."

  הם תמיד יחדיו: פרפר הזהב, והאפונית שהוא הכי אהב. -ומאז 



 סנימושלטים עם מילות תמונות ו

 

  



  



 

 

 

 

 

  



  



  



 



 


