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חוקי הגן שלנו
"הסכם חברתי" מבהיר את החוקים ,את דפוסי התקשורת ואת
כללי ההתנהגות הרצויים בגן תוך הכרת הזכויות ,החובות
והתפקידים המוטלים על הילדים והמבוגרים.
בתקופה הקרובה נגבש בגן "הסכם חברתי" שנועד לטפח אקלים
חינוכי מיטבי המקנה תחושת שייכות וביטחון ,ותורם לאווירה
תומכת ,ליחסי אחווה ,ללכידות ולכבוד הדדי.
את תרומתם של החוקים לביטחון ולסדר החברתי נמחיש בעזרת
ספרה של מירי צללזון – "חוקי היער הירוק" אשר מתאר תרחישים
ויחסי גומלין בין בעלי חיים שונים שחולקים את אותו היער.
במקביל להבהרת החוקים נרחיב את המודעות ל"אני" הייחודי
ולמגעיו עם הזולת :נעודד זיהוי ,שיום וביטוי לתחושות ולרגשות
אנושיים כמו – שמחה ,הנאה ,תקווה ,כעס ,עצב ,פחד ,דאגה,
אכזבה ,אשמה ,שעמום ,קנאה ,שנאה ,בלבול ,בושה ,חשד וכ"ו,
נתייחס לשווה ולשונה בין ה"אני" לבין הזולת מבחינת הצרכים,
הרגשות ,התכונות ,היכולות ,התגובות ,העמדות ,ההעדפות
והקשיים האישיים ,ונעורר מודעות לחלוקת תפקידים ,לדפוסי
תקשורת ולמגוון פתרונות שעשויים לסייע ולגשר על ההבדלים בין
היחיד לבין קבוצת השווים.

פעולות ונושאים לדיון
תיאור וזיהוי המטרות שלכבודן "התכנסנו כאן" בגן.
תיאור האווירה ,מערכות היחסים ודפוסי התקשורת
הרצויים בגן כמכנה משותף בין כל הילדים והמבוגרים.
חשיפה לחוקים והסכמים חברתיים שונים שמסייעים
בשמירה על הסדר החברתי בחיי היום יום ,כמו חוקי
בטיחות ,זכויות הפרט ,חוקי תחבורה ,חוקים בבית,
שימוש באלימות ,שמירה על רכוש ציבורי ,ועוד.
עיבוד וביטוי חופשי של רגשות וחוויות אישיות מהווי
הילדים תוך הרחבת "ארגז הכלים" ,אוצר המילים ודרכי
ההתמודדות עם הרגשות והתרחישים השונים.
הקניית יכולת הבחנה בין רגש ומחשבה לבין פעולה
מעשית תוך דגש על חופש המחשבה והזכות להרגיש את
כל קשת הרגשות ,לעומת מגבלות שחלות על פעולות
והתנהגויות שונות.
פיתוח הבחנה והשוואה בין מקום וחפצים פרטיים לבין
מקום ורכוש ציבורי :זכויות הפרט לעומת זכות הציבור,
חו קי מותר ואסור וכללי התנהגות מקובלים.

הכרת התפקידים השונים של דמויות משמעותיות בחיי
הילדים :אנשי צוות הגן ,ילדים ,הורים ,אחים ,משפחה
מורחבת ,וכ"ו.
שיחה ודיון בנושא יישום ההסכם ואכיפת החוקים באופן
עקבי ,על מי חלים החוקים ומה כדאי לעשות כאשר
מפרים את ההסכם.
הכנת ספר קולקטיבי "חוקי הגן שלנו" שבו יוקצה מקום
לכל אחד מהילדים במטרה לטפח שייכות בד בבד עם
יכולת לקבל את השונה.
חתימה אישית של כל הילדים וחברי הצוות על "כתב
התחייבות" המציג את עיקרי החוקים וההסכם החברתי
שגובש .ניתן לחתום בצורות שונות :כל ילד כותב את
שמו ,מדביק מדבקה עליה כתוב שמו ,משאיר "טביעת
אצבע" ,תמונה  /ציור שבוחר ,וכ"ו.
כל הילדים והמבוגרים עומדים במעגל .כל אחד נכנס
בתורו למרכז המעגל ומבטיח להשתדל לשמור על
החוקים :לכבד את הצוות  /החברים והרכוש ,לדבר
בנימוס ,לעזור ,לא להכאיב לאף אחד מהנוכחים ,וכ"ו.
בקבוצות קטנות כל הנוכחים עומדים במעגל ,מושיטים יד
אחת קדימה ולאחר מכן מניחים יד על גבי יד תוך כדי
הכרזה על חוקי הגן.

מושגים לנושא
מקום  /רכוש ציבורי ,מקום פרטי – אישי ,פרטיות
חוקים ,הסכם ,תפקיד ,סימן מוסכם ,סדר חברתי ,אחריות
אישית ואחריות קבוצתית ,זכויות לעומת חובות ,הגנה ,מותר
לעומת אסור.
מנהיג ,התנהגות ,עזרה הדדית ,שיתוף פעולה ,עבודת צוות,
פתרון בעיות ,פתרון סכסוכים.
להקשיב ,לעודד ,לנחם ,לעזור ,להתחשב ,להתאפק ,לוותר,
לבקש רשות ,להבליג ,להתייחס ,לכבד ,להמתין בסבלנות,
להתעקש ,להחליט ,לזלזל ,להפר  ,לפגוע ,לחבל ,ללעוג ,לסלוח,
להתחרט ,להתנצל.
מילון רגשות :שמחה ,הנאה ,תקווה ,אהבה ,דאגה ,עצב ,מתח,
בושה ,פחד ,אכזבה ,כעס ,קנאה ,אשמה ,שנאה ,בלבול ,חרטה,
צער ,כאב לב ,עלבון..
להרגיש רגשות ו/או לחשוב מחשבות ,לעומת לבצע מעשה /
פעולה  /התנהגות
להתאמץ ,להשתדל ,להשקיע ,לעבוד
כבוד הדדי ,הזכות לכבוד והחובה לכבד
"את השנוא עליך אל תעשה לחברך"
משמעות הפתגם – "את השנוא עלייך אל תעשה לחברך".

דף מידע ללוח הורים

בתקופה הקרובה נעסוק בגן בנושא התקשורת והיחסים התוך–
אישיים והבין – אישיים באמצעות ספרה של מירי צללזון – "חוקי
היער הירוק" ,שמתאר את יחסי הגומלין בין בעלי חיים שונים
החיים יחדיו ביער הירוק.
לצד תיאור החוויות והאירועים השונים שמתרחשים בין בעלי
החיים ביער נעודד זיהוי ,שיום ומודעות לתחושות ולרגשות שונים,
כמו – שמחה ,הנאה ,תקווה ,כעס ,עצב ,פחד ,דאגה ,אכזבה,
אשמה ,שעמום ,קנאה ,שנאה ,בלבול ,בושה ,חשד ,ועוד.
בהמשך נעזר בדמויות של דוסו על מנת להמחיש את השווה
וה שונה בין ה"עצמי" לבין הזולת מבחינת הצרכים ,הרגשות,
התכונות ,היכולות ,התגובות והקשיים השונים תוך חשיפה
לדפוסי תקשורת ולמגוון פתרונות העשויים לסייע ולגשר על
ההבדלים בין היחיד לקבוצת השווים.
במקביל להרחבת המודעות ל"אני" ולמגעיו עם הזולת ,נחדד את
ההבנה לנושא הזכויות ,החובות והחוקים השונים תוך דגש על
תרומתם ליחיד ולקבוצה כאחד.

הארות והצעות להרחבה בעקבות "חוקי היער הירוק"
•

מומלץ לחלק את הסיפור ליחידות ולספרו בהמשכים כשכל
יחידה תחולק ל  2 – 3חלקים:
 oהקראת תיאור המעשה שבעל החיים עשה ,ולאחר מכן
העלאת השערות של הילדים אודות תוצאות אפשריות.
 oהקראת תוצאות המעשה ולאחר מכן ביטוי חופשי של
תגובות ,אסוציאציות ,עמדות ו מסקנות שמציעים הילדים +
השוואה להשערות שהעלו באשר לתוצאות האפשריות.
 oהקראת חלקו האחרון של הסיפור.

•

שיחות ודיונים משותפים לטיפוח והרחבת המודעות לשווה
ו ל שונה בין בעלי החיים השונים ,ביני לבין ילדים אחרים בגן ,ביני
לבין בני משפחה אחרים (הורים ,אחים בוגרים ,אחים צעירים)..
מבחינת צרכים ,נטיות ,רגשות ,העדפות ,כישורים ועמדות.

•

ביטוי חופשי של אסוציאציות לחוויות אישיות ותרחישים דומים
לאלה שקרו לבעלי החיים ביער תוך שיום הרגשות והבחנה בינם
לבין הפעולה המעשית ,כגון הצגת תרחישים שממחישים
אינטראקציות בין הילדים ,יחסי קח ותן ומצבי קונפליקט
שדורשים פתרון מוסכם וידוע מראש.

•

סיעור מוחות בעקבות התרחישים ביער הירוק :עצות לבעלי
החיים כיצד להתמודד עם האירועים השונים ,מה יכתבו על
השלט ואיזה חוקים כדאי לחוקק.

•

ליווי הסיפור באמצעי המחשה ועיבודו בדרכים יצירתיות שונות:
המחזה ,בובות תיאטרון ,ציור אישי ו/או קולקטיבי של היער
ודיריו ,פיסול תלת ממדי ,וכ"ו.

חוקי היער הירוק ,מירי צללזון
חלק ראשון :פתיחה
אי שם ,הרחק בקצה עולם,
ועוד יותר רחוק
שוכן היער הנחמד,
היער הירוק.
זה לא סתם יער כמו כולם -
כי בו ,מוזר מאד ,גרות בשכנות כל מיני חיות:
גרים שם קרנף חד – אף וחתול גנדרן,
משפחת פיל – פילים,
ועדת קופים ליצניים ,רבי תעלולים,
גר שם סבא סוס זקן  -חכם עם פרה זללנית,
חזיר אפור ומלוכלך ואמא סנאית,
ובבריכה רובץ כמו הר אדון היפופוטם,
ועל הברושים הפשושים בנו שם את ביתם
וקוה – קוה ,קוה הצפרדעים מקרקרות בקול
ובזים – זים זים היתושים יוצאים גם במחול.
כך יחדיו ביער הירוק גרות כל החיות.

אך לא פשוט לגור יחדיו
כי לפעמים ביער יש כל מיני בעיות,
ומריבות פורצות בין החיות,
וטענות ומענות .בקיצור :אלף עניינים!
על כך אפשר ימים שלמים לשבת ולספר.
לכן בחרנו סיפורים שבעה – ולא יותר.
מכל סיפור אפשר ללמוד ,לחשוב ולהחכים
כי בעצם ,גם אצלנו זה קורה לפעמים –
ולא רק שם ,במרחקים.

סיפור ראשון :היפו המסכן
ביום חם ובהיר אחד ,בשעות הצהריים
יצא לו מר היפופוטם לטבול מעט במים.
המהם לו זמר מהומהם,
פיהק פיהוק רחב,
התיז קצת מים,...
הרטיב הכרס והגב...
לפתע ,מבין העצים ,קוף אחד חמד לו קצת לצון
ומול אדון היפופוטם הוציא את הלשון...
אדון היפופוטם מאד נדהם,
ואל הקוף נהם:
"אל תעשה כאן פרצופים.
הסתלק מכאן!!!"
צעק הקוף בחזרה אל מר היפופוטם:
"אתה נפוח כמו בלון,
שמן ומטומטם!!!"
"אני שמן ומטומטם??" – ההיפו כבר רתח,
"ומי אתה? דחליל רזה ומכוער כל כך!!!"
קפץ הקוף הנעלב ,כולו בוער מזעם:
"שמן נפוח שכמותך ,אצלי תלמד הפעם!!"
והוא קרא לחברו ,הקוף שעל העץ
ולכל הקופים מסביב – לבוא ולהתייעץ.

"היפופוטם שמן כזה!" – אמר אחד"
"כבר אי אפשר לסבול יותר!" – צעק הקוף השני
"אז נסלק אותו מכאן!!" – קראו כולם בקול,
"שלא יגיד שהקופים הם דחלילים קטנים!".
ואז ,על מר היפופוטם הם השליכו אבנים...
"אוי ,אוי ,אבוי ,אבוי לי ,אוי– "...
ההיפו המסכן נפצע עד דם,
נשרט כולו ,ו– ...
נשברה לו גם השן!
אפילו מר קרנף,
שבמקרה עבר בדרך
נפגע מאבן במצחו ,באף וגם בברך...
וכבר כמעט שמלחמה ביער התפרצה
לולא החליטו החיות לקרוא לאסיפה.
בלב היער התכנס קהל חיות נכבד
ובצעקות והמולה דברו כולם בבת אחת:
"אתה אשם!",
"זה לא אני!",
"אתם התחלתם ראשונים",
"לא נכון ,אתם השלכתם אבנים",
"ואתם הוצאתם לו לשון"...

לבסוף ,צהל הסוס
שהיה זקן אבל מאד חכם,
וכל החיות השתתקו פתאום כדי
לשמוע את דבריו:
"כאן התאספנו חברים
כדי לדעת מה עושים,
כי מלחמות ,מכות ,פצועים אנחנו לא רוצים!".
"נכון" – קרא סנאי קטן:
"הנה ,ביום אתמול ניקר אותי ,פצע אותי אדון התרנגול,"...
"אותי זרקו הצפרדעים לבוץ עד הברכיים",
"אותי דחף קרנף חד – אף ישר באחוריים!"...
"כן ,חברים" – אמר הסוס" ,זה ממש לא צחוק!
יש להחליט כיצד נחיה ביער הירוק!".
ישבו כל החיות יחדיו והתווכחו ,חשבו עמוק – עמוק,
ולבסוף החליטו פה אחד:
יש לחוקק כאן חוק!
ואת החוק צריך לכתוב על שלט ,בכתב מאיר עיניים
ואת השלט יש לתלות על ענף של עץ אחד או שניים.
שכל אחד יוכל לקרוא – אפילו מרחוק
ואז ידעו כולם
שזה החוק ביער הירוק!

סיפור שני :הגינה של כולם
הגברת דבורה
היא לא סתם דבורה מן הכוורת
היא טסה בעולם כולו כי היא דבורה תיירת.
יום אחד ,כשהיא קפצה ליער לבקר
היא טסה – עפה וחשבה ש– ...
משהו חסר.
"ז ...ז ...זה מוזר" – היא זמזמה...
"אין פרח כאן פורח...
 ביער הירוק חסר קצת צבע וקצת ריח."...צהל הסוס" :נכון מאד ,היער הוא שלנו..
גינת פרחים תוסיף קצת נוי – להנאת כולנו!".
"אמת ,נכון" – אמרו כולם ,קטן וגם גדול
והם ניגשו למלאכה – לזרוע ולשתול:
הסוס חרש באדמה,
והקרנף שבילים יישר
שלושה קופים בבת אחת עדרו במעדר,
החפרפרת הזדרזה לחפור באדמה
והסנאים שתלו שתילים – אחד בכל גומה.

ואז ,משפחת פיל – פילים בנתה את הגדר
ולא הייתה בשום מקום גינה יפה יותר!
היו בגינה שושן צחור ,שלושה ורדים,
פרחי סיגליות ,נרקיס,
חרצית ,כלנית וסתוונית.
עמדו כל החיות
ולא פסקו לשיר ולהתפעל
כי מעכשיו יהיה נעים יותר ביער לטייל.
הגברת דבורה חייכה חיוך מתוק מדבש
וזמזמה" :ז ...ז ...זה יפה ,זה יפה ממש!".
בבקר יום המחרת ,כשקמו משנתם,
יצאו כל החיות לטיול קטן
ובדרך בקשו לראות את גינתם .אבל –
אבוי! מה שראו היה מראה נורא:
בין הפרחים ,בערוגה
עמדה לה – הפרה!
נרקיס קטן ,חצי לעוס –
היה תקוע בגרונה

ורק כמה פרחים ,רובם שבורים ,נותרו עוד בגינה.
פרצו כולם בצעקות:
"פרה זללנית! תראי מרשעת שכמותך,
תראי ,תראי מה שעשית!!"
אך הפרה – בלי כל בושה
המשיכה לה ללעוס
וכשגמרה – אמרה:
"מו ,...מו ,...מובן ,אין מה לכעוס.
הייתי מו ,מו ,מוכרחה לטעום מן הפרחים
כי הם נראו כל כך רכים ,וטעימים,
ומו ...מו ..מוצלחים...
"וחוץ מזה" – אמרה הפרה,
"הגינה היא של כולם.
מו ,...מו ,...מותר לי לאכול,
אני קצת רעבה."...
הפיל זעם,
הקופים צרחו בכעס רב
קרנף חד אף זקף קרנו,
מוכן כולו לקרב,

וכבר כמעט שמלחמה ביער התפרצה
לולא החליטו החיות לקרוא למועצה.
בלב היער הירוק ישבו כולם יחדיו
לחשוב ,לדון ולהחליט מה יהיה עכשיו,
ומה מותר ,ומה אסור ומה צריך לקרות
כדי שבשכנות טובה יוכלו כולם לחיות.
ישבו כולם והתווכחו ,חשבו עמוק – עמוק.
לבסוף החליטו פה אחד:
"יש לחוקק כאן חוק!".
ואת החוק צריך לכתוב על שלט ,בכתב מאיר עיניים,
ולתלות על ענף של עץ אחד ,או שניים
שכל אחד יוכל לקרוא ,אפילו מרחוק.
ואז ידעו כולם ש זה החוק ביער הירוק!

סיפור שלישי :מקהלת הצפרדעים
בלילה ,כשחיות היער כבר ישנות כולן
הפיל ,הסוס ,הקרנף וגם הסנאי הקטן,
כשהירח מטפס
ממעל לעצים
ואלף כוכבים קטנים
קורצים ומציצים...
כשהנמלים החרוצות
נמות להן בקן,
ובבריכה נוחר בקול היפופוטם כבד -
אז ,דווקא באותה שעה ,בתוך כל הדממה
דווקא אז פוצחות הצפרדעים יחדיו
בקול שירה רמה:
המנצח ,הסולן ,אדון הצפרדעון
מעל דוכן המנצחים מניף שרביט קטון
ואז ,בזמר קוה – קוה – קוה,
בדו – רה  -מי – פה – סול
נפתח קונצרט הצפרדעים בקול קרקור גדול!
כשהזמרת ,גברת צפרדעית בפעם האלפיים
צורחת קוה – קוה – קוה כה אדיר,
ממש מחריש אוזניים...

מתעוררים כל השכנים,
וכמובן ,גם שאר הדיירים
אינם מאושרים מן הקונצרט הצרחני!
"מה – מה ,מה – מה ,מה – מאוחר" – פועה כבשה רכה.
"כולם מה – מבקשים לישון,
תנו מה – מנוחה!".
"המו – מו – מוזיקה הזאת אולי מו –
מו – מוצלחת ,אך מו –
מו  -מוכרחים לישון!" – גם הפרה גונחת.
ומר היפופוטם פיהק פיהוק גדול ורם:
"לשיר בלילה? ,זה מוגזם!" –
נהם ,ושוב נרדם.
הצפרדעים אז נעלבו ואמרו:
"קוה – קוה ,איש כאן אינו יודע
להעריך שירת אומן ,שירה של צפרדע?"
והמנצח ,צפרדעון ,קרקר מן הדוכן
שלהפסיק את הקונצרט הוא בכלל אינו מוכן:
"אולי ,קוה – קוה – קוה,
לשכנים קשה מעט לישון
אך לקלקל את הקונצרט??
זה לא בא בחשבון!".

ביער קמה מהומה ,צווחה והמולה
ואמא פשושית צייצה ,מבוהלת כל – כולה:
"צויץ – צויץ,
ומה יהיה על גוזליי המסכנים?
אם לא ישנו
הם בוודאי יהיו מחר חולים!"...
"נו ,שקט כבר ,הראש כואב!",
"אנחנו עייפים!!!"
"אז תנו לישון!" –
צרחו יחדיו כל הקופים.
"קופים בורים ,חסרי תרבות!
בלי אוזן מוזיקאלית!" – צווחה צפרדעית.
"רק לישון ,קוה – קוה – זה לא נורמאלי!".
וכבר כמעט שמלחמה ביער התפרצה
לולא החליטו החיות לקרוא למועצה!
בלב היער הירוק ישבו כולם יחדיו
לחשוב ,לדון ולהחליט מה יהיה עכשיו.
ומה מותר ,ומה אסור ,ומה צריך להיות
כדי שבשכנות טובה יוכלו כולם לחיות.
ישבו יחדיו והתווכחו,
חשבו עמוק – עמוק
ובסוף החליטו פה אחד:

יש לחוקק כאן חוק!
ואת החוק צריך לכתוב בכתב מאיר עיניים,
לתלות בשלט ,על ענף של עץ אחד ,או שניים.
שכל אחד יוכל לקרוא ,אפילו מרחוק.
ואז ,ידעו כולם שזה החוק ביער הירוק:

סיפור רביעי :העוגות של סבתא אווזה
בקצה היער גרה לה הסבתא אווזה:
זקנה ,חולה ובודדה .היא גרה לבדה.
גדלו ,בגרו ,הלכו להם מזמן כל אפרוחיה
וכבר הלבינו ונשרו רבות מנוצותיה.
אך יום אחד יונה קטנה הביאה לה איגרת.
מכתב שבא ממרחקים ,ממדינה אחרת,
ובו כתוב שעוד מעט עפים ,באים אליה ממרחקים עשרת נכדיה.
שמחה הסבתא אווזה שמחה בלי די:
"הוי ,איזה אושר ,כמה נפלא לראות את נכדיי.
ואם סוף – סוף ממרחקים באים האפרוחים
יש להתחיל בהכנות לכבוד האורחים!".
סבתא אווזה הלכה מיד אל הכוורת
"השאילו נא לי קצת דבש מתוק" – היא לדבורים אומרת
משם הלכה היא אל הלול,
ובקשה מגברת תרנגולת
"תני בבקשה כמה ביצים וקילו קמח סולת"
ואז הסבתא נעמדה ללוש ולאפות
עד שיצאו מן התנור עוגות יפות מאד:
שחומות ,רכות ,עגלגלות וטעימות ממש.
מקושטות באגוזים ומתוקות כדבש.

את העוגות סדרה סבתא בסל גדול אחד
על החלון אותן הניחה – להתקרר מעט.
והסבתא אווזה ,עייפה מהמלאכה
שכבה מעט לנוח ,לחטוף שינה קלה.
ובחלון עומד הסל
וריח כה מתוק עולה ומתפשט ביער הירוק.
אותה שעה עובר הדוב הלקקן .עומד ומרחרח:
"מה יש שם בסל הזה ששם??? יו ,כמה מתוק הריח!".
מציץ הדוב לתוך הסל:
"אהה!" – קורא הוא" ,עוגות מדבש!"
"איש בטח לא ירגיש
אם רק אטעם עוגה אחת ,קטנה ממש,
אולי בעצם עוד אחת?,..
רק עוד אחת – ודי,
זה לא נורא אם הזקנה תכעס מעט עליי.
עוגות כאלה טעימות פשוט מצווה לסחוב.
ובכלל ,האם סתם אווזה תעז לכעוס על דוב?"?
וכך ,בלי כל היסוס זלל הדוב את העוגות מתוך הסל
עד שלבסוף לא נשארה שם אף עוגה בכלל.
אך בו ברגע שהדוב עמד משם לברוח
תפס אותו קרנף חד אף ,תפס אותו בכח!

"גנב! גנב!" – צרח בקול" ,גנב בלי כל בושה!
גנבת לה את העוגות! גנב אתה ,רשע!"
"אני גנב?? ,זה לא נכון" – הדוב קצת נעלב
"ואם סחבתי קצת עוגות אז זה נקרא גנב?"
התעוררה האווזה לקול הצעקות ,וראתה
"אוי ,ריק הסל! היכן כל העוגות?"
בכתה הסבתא בדמעות רבות  -רבות בלי די:
"אבוי ,כי אין לי עוד עוגות לתת כעת לנכדיי".
ומסביבה כל השכנים רוגזים בקול גדול:
"גנב ביער הירוק??
את זאת כבר אי אפשר לסבול!"
"גם לי גנבו מהגינה את כל הירקות"
"ממני מישהו סחב בננות מתוקות"..
וכבר כמעט שמלחמה ביער התפרצה
לולא החליטו החיות לקרוא למועצה.
בלב היער הירוק ישבו כולם יחדיו
לחשוב ,לדון ולהחליט – מה יהיה עכשיו.
ומה מותר ,ומה אסור ,ומה צריך להיות
כדי שבשכנות טובה יוכלו כולם לחיות.
ישבו יחדיו והתווכחו ,חשבו עמוק – עמוק
ובסוף החליטו פה אחד:
יש לחוקק כאן חוק!

ואת החוק צריך לכתוב בכתב מאיר עיניים,
לתלות בשלט ,על ענף של עץ אחד ,או שניים.
שכל אחד יוכל לקרוא ,אפילו מרחוק,
ואז ,ידעו כולם ש..
אומנם  -לא קל להתחשב במישהו אחר,
כי לשם כך צריך ללמוד להתאפק,
וגם לדעת לוותר וזהו כלל חשוב ,חשוב מאד!!
לכן על עוד חוקים טובים נוסיף ונספר:

סיפור חמישי :מר חזיר ושכניו
מרת סנאית עקרת בית טרודה ועסוקה:
את כל קליפות האגוזים כל בקר מנקה
השכם בבקר קמה היא ,את הזנב שולפת
מטאטאה ומברישה ,שוטפת ומשפשפת.
כי הזנב ,כמו מטאטא ,גדול ,שעיר ,חלק
ובו אפשר לטאטא כל שמץ של אבק!
ואך קמים משנתם עשרת הבנים
מיד עומדים הם בשורה ,כמו חיילים קטנים:
"זנב הרם! קדימה צעד! התחילו לנקות!" -
פוקדת אמא סנאית על עשרה זנבות.
ומיד מתחיל הניקיון ,והאבק פורח
כי מול עשרה מטאטאים כל לכלוך בורח.
ואז ,כשכל פינה נידחת בבית או בחוץ
כבר מבריקה ומצוחצחת,
ואפילו השביל נקי הוא ורחוץ,
לוקחת היא זכוכית מגדלת ,ומרכיבה את משקפיה
כדי לראות יותר ברור ,שמא נשאר אי שם פירור.
"אוי ,אוי ,נדמה לי שנשאר פה גרגר אבק או שניים".
ושוב היא שבה ומצחצחת את הכל כפל – כפליים.
רק אז מרת סנאית נרגעת ,ובכורסה קצת נחה
ולשכנתה האווזה אומרת היא בנחת:

"עכשיו הכל מבריק ,נקי .סוף – סוף אפשר לנוח"
והשכנה מגעגעת" :גע – גע ,גע – גע ,גם אצלי!".
הדור ,נקי גם מר חתול ,זה הוא השכן ממול,
כולו רחוץ ומצוחצח ,יוצא הוא לטיול.
"שלום שכנות!" – הוא מברך,
"ומה נשמע ,מיאו?
כל כך נקי כאן המקום
והריח מה נפלא הוא!".
אך יום אחד קרה להם אסון ,אסון ממש!
כי בשכונה עבר לגור שכן אחד חדש...
שכן חדש ,אדון חזיר :אפור ,שמן מאד,
סוחב איתו מטען סלים ומזוודות מלאות.
הביט סביבו החזיר ,ואז נחר" :פוי! איכס! נקי מדי!
קליפות יוסיפו ריח טוב וטעם לחיי!"
והוא רוקן את הסלים ,פתח המזוודות,
פיזר לו זבל ואשפה בכל המקומות
קליפות פירות עם תולעים,
בוץ וריח פרי רקוב
היו פתאום בכל מקום.
החזיר בסירחון היה תוקע את אפו ואומר:
"אך ,ריח זבל נהדר עולה עכשיו מפה!".

"אדון חזיר ,זה אי אפשר לגור בסירחון!"
התחננה מרת סנאית" ,צריך לשמור על ניקיון!".
"אם לא נשמור על ניקיון יהיו כולם חולים!" –
צווחו עשרת הבנים בוכים ואומללים.
והחזיר?  -רק מחרחר ,ופיו מלא קליפות:
"איח ,איכס! הניקיון הזה עניין מאוס מאד!"
הוא פיזר עוד זבל גם בדשא ובשביל,
"לבריאותי – זה לא מזיק! להיפך – זה מועיל!"
"גע – גע ,גע – גזלן" – מגעגעת גברת אווזה
"אנחנו כאן גע – גע ,גע – גרים ,וזה ממש זוועה!"
ומר חתול ילל בזעם" :מיאו! מי הוא? מה הוא?
הוא סתם גס רוח ,מלוכלך! גרשו אותו ,מיאו!"
אז החזיר צרח בקול" :איני שואל אתכם!
אני אגור איך שארצה וזה לא עניינכם!".
"אבל לכלכת גם בחוץ ,וגם בשביל ,בצד!"
"אז מה ,השביל והחצר הם לא של אף אחד!
לכן מותר כאן ללכלך!" – כך החזיר נחר.
"בשביל ,ביער ,בחצר-..
בקיצור – איפה שארצה!".

מרת סנאית אז התעלפה ממש על המקום,
והחתול קפץ ,ילל ,צרח בקול איום.
וכבר כמעט שמלחמה ביער התפרצה
לולא החליטו החיות לקרוא למועצה.
בלב היער הירוק ישבו כולם יחדיו לחשוב,
לדון ולהחליט מה יהיה עכשיו,
ומה מותר ,ומה אסור ,ומה צריך להיות
כדי שבשכנות טובה יוכלו כולם לחיות.
ישבו יחדיו והתווכחו ,חשבו עמוק – עמוק,
ובסוף החליטו פה אחד:
יש לחוקק כאן חוק!
ואת החוק צריך לכתוב בכתב מאיר עיניים,
לתלות בשלט על ענף של עץ אחד ,או שניים.
שכל אחד יוכל לקרוא ,אפילו מרחוק,
ואז ,ידעו כולם ש:

סיפור ששי :על גשר צר
ביום אביב נאה ,בהיר ,ישר מן השמים,
ירדה ביער הירוק ציפור יפת כנפיים,
ובכנפיה היא נשאה משחקים והפתעות
ביניהם גם גלגיליות!
"זה ספורט חדש שהפך לאופנה.
כדאי לכם ללמוד!
אם רק תיסעו בזהירות
יהיה לכם נחמד מאד!".
משפחת פיל – פילים כולה הייתה מאד נרגשת:
הפיל רוצה גלגיליות
ואמא קצת חוששת:
"זה מסוכן להחליק על הגלגיליות
אתה עלול להיפצע חלילה
או לדרוס חיות".
"הוי אמא! אמא! באמת!
הרי זה סתם שטויות!
כולם מחליקים יפה ואין שום בעיות!"
וכך יצא הפיל השמנמן עם חברתו פרה
לספורט גלגיליות בצחוק ובשירה.

נוסעים שניהם ,מחליקים יחדיו על פני השביל
"הוי ,איזה כיף! יותר מהר!" – אמרה פרה לפיל.
"יודעת מה?" – צחק הפיל" ,ניסע במהירות!
תיכף נראה מי ישיג את מי .יאללה – נצא לתחרות!"
הפיל הטיס את גלגיליו וכך גם הפרה,
לפני השביל פרצו שניהם בדהרה.
באותה שעה ,לא רחוק משם,
יצאו להן כמה חיות לפיקניק בחורשה:
הלך סנאי יפה זנב ,קטן ,עליז ,פיקח,
הביא איתו סל אגוזים – בפיקניק לפצח.
הלכה שירה של נמלים ,נושאת צידה לדרך -
סלי מזון שמספיקים לשני ימים בערך!
הלך איתם גם מר חתול הדור ומצוחצח,
סלסל בנחת את שפמו המטופח כל כך.
כך ,לטיול של יום אביב הלכו כולם יחדיו
עד שהגיעו לנהר ,וגשר מעליו.
אבל הגשר עשוי מעץ ,רעוע הוא וצר
וחייבים להיזהר בעת המעבר.
עולה החבורה כולה לגשר בזהירות,
וממולם ,פרה ופיל טסים במהירות,
שניהם בתחרות:

"אני ראשון" – מריע הפיל" ,הנה השגתי כבר!"
ולא הבחין בכלל הפיל שממול יש גשר צר.
"אוי פיל ,עצור!!!" – קראה פרה
"איני יכול – "...והם החליקו במורד בלי כל מעצור.
וטרח – הפיל נפל ,נחת ישר על מר חתול,
את פרוותו הנקייה מעך ,לכלך בלי גבול.
ובו ברגע ,מה נורא ,למר חתול אומלל
אבוי! נתלש חצי שפם ,שפם כה מסולסל.
והפרה על הסנאי צנחה בכובד רב
ולמסכן שהתעלף אבדו כל אגוזיו.
הנמלים ,מבוהלות ,פתחו במנוסה
ונמלה קטנה אחת כמעט שנדרסה.
ואז  -הגשר התמוטט בקול מחריש אוזניים
והפרה וגם הפיל נפלו שניהם למים.
ביער קמה מהומה :כולם צווחים ,צורחים,
והפרה וגם הפיל – שניהם יחדיו בוכים.
"זה בגללְך! "זה בגללָך!"" ,אתה רצית תחרות!".
"אז מה? ,ואת נסעת בשביל בכלל בלי זהירות!".
"אתם שניכם האשמים!" – צורח מר חתול
"איך בכלל העזתם לעולל כזה מין תעלול?!
חצי שפמי נתלש ,שפם שאין כמוהו מטופח
וגם פרוות החג שלי נתלכלכה כולה ,מיאוו!".

"בגללכם הנמלה כמעט שברה רגליים!",
"ובגללכם האגוזים נפלו ,אבדו במים!",
"אני דורשת לסלק ,לשבור וגם לזרוק
כל זוג גלגיליות שיש ביער הירוק!"
"לא! מה פתאום?! זה לא צודק!
דווקא יש חיות שבזהירות רבה נוסעות!"
"מאז שיש גלגיליות – אין רגע מנוחה!
יום – יום קורה איזה אסון ,פגיעה או תאונה!"..
וכבר כמעט שמלחמה ביער התפרצה
לולא החליטו החיות לקרוא למועצה.
בלב היער הירוק ישבו כולם יחדיו לחשוב,
לדון ולהחליט מה יהיה עכשיו,
ומה מותר ,ומה אסור ,ומה צריך להיות
כדי שבשכנות טובה יוכלו כולם לחיות.
ישבו יחדיו והתווכחו ,חשבו עמוק – עמוק,
ובסוף החליטו פה אחד :יש לחוקק כאן חוק!
ואת החוק צריך לכתוב בכתב מאיר עיניים,
לתלות בשלט על ענף של עץ אחד ,או שניים.
שכל אחד יוכל לקרוא ,אפילו מרחוק,
ואז ,ידעו כולם ש:

סיפור שביעי :סבא סוס
שנים רבות היה הסוס לכל אחד עוזר
לכל חיה ביער הוא היה חבר.
אך סבא סוס זקן עתה ,וכח אין לו עוד
רגליו חולות וכואבות ,קשה לו לעמוד.
ידידתו התרנגולת שבאה לבקר
הבחינה שסבא סוס נראה עצוב ,רזה ,חיוור.
"קוט – קוט! מר סוס!" – היא קרקרה
"אתה נראה רזה– ..
נדמה לי שמזמן לא יצאת למרעה!"
"אני זקן" – אמר הסוס" ,חלש כבר ,וחולה,
ואין לי כח עוד לצאת יום – יום אל המרעה".
"קוט – קוט! אבוי! רעי הטוב :זה באמת נורא!
אבל שכנים וחברים עוזרים בשעת צרה".
פנה אז סבא סוס אל חברתו פרה:
"עזרי נא לי .אני חולה.
בבקשה  -הגישי לי עזרה".
"מו – מו" – אמרה היא
"אבל ,חבל כל כך" – הצטערה
"מחר ודאי אסע לחברה".
הלך אז סבא סוס זקן אל פילה הגברת
אך היא אמרה שאין לה זמן והיא נורא ממהרת.

קרנף חד אף הסביר שהוא עסוק בתוך ביתו
ומר היפופוטם – פשוט הפנה לו את גבו.
הבין הסוס ,הרכין ראשו ,ובעיניו הצער:
"אין אף אחד שיעזור מכל חיות היער".
ראשו כאב ,עיניו חשכו ,וכאבה לו ברך,
וא ז ,מרוב חולשה נפל והתעלף בדרך.
התרנגולת ראתה ורצה חיש מהר:
"כפויי טובה!!!" – היא קרקרה,
"כך עוזבים חבר???"
אז השכנים קצת התביישו" :זה באמת נורא
מוכרחים לדאוג לסוס ,יום – יום לתת עזרה!".
"צויץ – צויץ" – צייצה הפשושית ישר מתוך הקן
"צריך לדאוג לכל חולה ,ובכלל ,גם לכל מי שזקן!"
"קוה ,קוה ,קוה" – קראו הצפרדעים,
"הרי שכנים כולנו!
אם לא נדאג לאחרים – לא ידאגו גם לנו!"
"בלי שום טובות!" – נהם הדוב
"אל תעזרו בכלל!
לטפל בסוס זקן – זה עסק כלל לא קל!".
לפתע החזיר נחר:
"לא מעניין אותי אם הסוס זקן או לא...
בכל מקרה ,זה בכלל לא נוגע לי!".

"חזיר טיפש! אתה צעיר כעת ,ולכן לא איכפת לך!
אך כשאתה תהיה זקן – אז נראה אותך!"
וכבר כמעט שמלחמה ביער התפרצה
לולא החליטו החיות לקרוא למועצה.
בלב היער הירוק ישבו כולם יחדיו לחשוב,
לדון ולהחליט – מה יהיה עכשיו.
ומה מותר ,ומה אסור,
ומה צריך להיות
כדי שבשכנות טובה יוכלו כולם לחיות.
ישבו יחדיו והתווכחו,
חשבו עמוק – עמוק ,ובסוף החליטו פה אחד:
יש לחוקק כאן חוק!
ואת החוק צריך לכתוב בכתב מאיר עיניים,
לתלות בשלט – על ענף של עץ אחד ,או שניים.
שכל אחד יוכל לקרוא ,אפילו מרחוק,
ואז ,ידעו כולם ש:

סיום :ועוד חוקים
שבעה היו כאן סיפורים .בכל סיפור יש חוק.
אבל לא תמו החוקים ביער הירוק,
כי פעמים רבות אין ספור
ישבו כולם יחדיו ,לחשוב ,לדון ולהחליט
מה יהיה עכשיו.
ומה מותר ומה אסור ,ומה צריך להיות
כדי שבשכנות טובה אפשר יהיה לחיות.
ועוד חוקים ,ועוד שלטים
הם תלו על העצים.
ומי חכם וינחש עוד
מה הם יתר החוקים?

דוסו הדולפין
שלום ילדים .אני דוסו הדולפין.
שחיתי כאן בסביבה ,והחלטתי לבוא לראות אתכם.
אני אוהב להציץ מן המים
ולשוחח עם ילדים על דברים שהם עושים.
כשיש להם בעיות – אני יכול לעזור לפעמים.
היום אני רוצה שתפגשו כמה מחבריי החיים איתי במים.
אנחנו אוהבים להיפגש ולשוחח על נושאים שונים.

קוראים לנו "חבורת פותרי הבעיות בים".
כשלאחד מאיתנו יש בעיה ,אנחנו נפגשים ומשוחחים –
עד שאנחנו מוצאים את התשובה המספקת אותנו ביותר.
אנחנו אוהבים לשתף אחד את השני במה שקורה לנו.
הנה חברי – התמנון שמאלי.
הייתי רוצה ללחוץ את ידו לשלום– ...
אבל ,איך אדע איזו יד מתוך שמונה הידיים שלו עליי ללחוץ?
(דיון והצעות של הילדים).
כאשר קבוצת פותרי הבעיות נפגשת
אנחנו משתמשים במספר כללים.
הכלל של שמאלי הוא – הרם ידך להצביע
כי כאשר כולם מדברים ביחד אף אחד אינו שומע ואינו מבין דבר.

מצאנו ,שהדרך הטובה ביותר לתת לכל אחד לדבר היא –
להרים יד ,ולהצביע.
מאחר ולשמאלי יש שמונה זרועות
בקשנו ממנו ,שבפגישות הבאות שלנו ינעל שבע נעליים
וכך נדע מתי הוא מרים את ידו ומצביע
(לשים לשמאלי שבע נעליים).
שמע – נא הצב הוא חבר נוסף בקבוצה שלנו.
שמע – נא אינו מתרחק אף פעם מביתו
כי הוא נושא את הבית שלו כל הזמן על הגב.

הכלל של שמע – נא הוא :הקשב היטב!
פעם הייתה לנו בעיית הקשבה עם שמע – נא:
בכל פעם שלא היה לו מה לומר
הוא היה מתכנס בביתו.
אז החלטנו לתת לו אוזניות
כדי שיוכל להקשיב לנו – גם כשהוא בתוך הבית שלו.
כעת שמע – נא מצליח להקשיב לנו –
גם כשהוא בתוך ביתו.
הוא מצליח להקשיב לכל מה שנאמר על ידי אחרים.
הוא מקשיב היטב
כי הוא רוצה שגם אנחנו נקשיב לו כשהוא מדבר.

נושאים לדיון והרחבה:
•

מה עושה שמע – נא בתוך הבית שלו?

•

כיצד שמע  -נא מרגיש עם הבית על הגב ,בתוך הבית –
בלי לצאת?

•

דו – שיח בין הצב לבין הבית שלו

•

איזה בית היה רוצה הצב?

•

אילו הצב היה יוצא מהבית שלו – מה היה עושה ,מרגיש,
אומר ,מבקש?

תמיד בבית – אפרים סידון
הצב ,הוציא את ראשו
מבעד לביתו שעל הגב
וחשב:
"נורא מוזר.
אני כבר צב די מבוגר
בן תשעים ושבע אולי,
ועוד לא יצאתי מהבית
אפילו פעם אחת בחיי".

קלריסה הצדפה היא עוד חברה בקבוצה שלנו.
מצאנו ,שלפעמים לקלריסה יש רעיונות מצוינים
אבל היא לא אומרת אותם (השערות – מדוע?).
עודדנו את קלריסה לשתף אותנו ברעיונות שלה בכל זאת.
אמרנו לה ,ש כאשר אנחנו מדברים ,וצץ לה פתאום רעיון
כדאי לה להגיד אותו ,ולא לשמור את הרעיון רק לעצמה.

הכלל של קלריסה הוא :לא להסתגר.
הרחבה :מקרים בהם אנו שומרים רעיונות רק לעצמנו – מתי,
מדוע ,רווח והפסד...

זו היא סלינה דג החרב.
החוק שלה אומר :דבר לעניין!
כשאנחנו מתחילים לדבר על נושא מסוים ,עלינו לגמור לדבר עליו.
לא מתחילים לדבר על עניין חדש –
לפני שגומרים לדבר על העניין הראשון.
האף הארוך של סלינה יזכיר לנו תמיד –
להתרכז ולדבר לעניין.
הרחבה :מקרים בהם התחלנו לדבר על נושא מסוים ומישהו עבר
לנושא אחר – לפ ני שגמרנו לברר את הנושא הראשון (רגשות,
מחשבות ,תגובות)...

קבוצת פותרי הבעיות הגרים בים
אנחנו קבוצת פותרי הבעיות הגרים בים.
גילינו ,שכאשר אנחנו מדברים על נושא מסוים
אז חשוב לחשוב ביחד – כדי למצוא את התשובה הטובה ביותר.
כאשר אנחנו נפגשים כדי למצוא תשובות לבעיות שלנו
אנחנו לא רבים ,ולא לועגים ,ולא צוחקים לאף אחד.
חמשת הכללים עוזרים לנו .הם יכולים לעזור גם לכם.
כאשר אתם נפגשים ומשוחחים ,זכרו את חמשת הכללים:

 .1הרם ידך להצביע
 .2כל אחד ידבר בתורו (שמאלי התמנון)
 .3הקשב היטב – כדי שאחרים יקשיבו לך (שמע נא הצב)
 .4אל תסתגר – הרעיונות שלך חשובים (קלריסה הצדפה)
 .5דבר והתרכז בעניין אחד – דבר לעניין (סלינה דג החרב)
הרחבה ודיון:
•

חשבו כולכם ביחד :איזה בעיות יכולות להיות בים?

•

מה קורה כאשר מישהו שוכח ,או לא מתחשק לו לשמור על
הכללים של חבורת פותרי הבעיות?

•

מה אפשר לעשות כדי לזכור את הכללים?

חבר חדש
שלום ילדים.
כאן חברכם – דוסו הדולפין.
היום אני רוצה לספר לכם עוד על החברים שלי החיים בים.
כבר פגשתם את קלריסה הצדפה ,את סלינה דג החרב ,את שמע –
נא הצב ואת שמאלי התמנון.
בקרוב תפגשו עוד כמה מחבריי.
תפגשו את רובי – דג הזהב ואת קריי – דג חתול.
כל אחד שונה מרעהו .כל אחד מהם יקר וחשוב לי.
כל אחד מהם מיוחד וייחודי.
ייחודי – פירושו ,שאין אף אחד כמוהו בכל העולם.
רגע – ...שכחתי לספר לכם על החבר הכי טוב שלי...
אני רוצה לספר לכם על הפגישה הראשונה שלי איתו:
אחייני – צייצן ,ואני ,שחינו להנאתנו בים ,ועצרנו כדי לבקר את
קריי – דג החתול
קריי דג חתול הוא הדג המבוגר ביותר שאני מכיר.
קריי מכיר הרבה דברים מעניינים
ואני אוהב להקשיב לסיפורים שלו.
ובכן ,באותו יום ,כשצייצן ואני הגענו לקריי ,קלריסה הצדפה כבר
הייתה אצלו .כעבור זמן – מה ,הגיעו גם רובי – דג הזהב ,ופאדג'.
קריי אוהב חברה ,ולכן אנחנו נפגשים אצלו לעיתים קרובות.
ואז ,פתאום –

הגיע בעל חיים כזה...בעל החיים שחה ,אבל ,הוא לא היה דומה
לאף אחד שהכרנו קודם לכן.
קראתי :היי ,שלום .בוא ותצטרף אלינו
בעל החיים שחה אלינו.
הוא היה ממין נקבה .היה לה שפם קטן ,ופרווה מבריקה כל כך –
שכמוה לא ראיתי מימיי.
היו לה אוזניים קטנות ,רגליים קצרות ,ועיניים– ...
אוהו ,איזה עיניים!
העיניים היו כל כך חביבות ,וטובות ,ורכות...
כולנו נעצנו בה עיניים בסקרנות רבה.
בסוף – אמרתי:
" שלום .שמי דוסו הדולפין ,ואלה הם חבריי :קלריסה הצדפה,
שמאלי התמנון ,שמע – נא הצב ,סלינה – דג החרב ,רובי – דג
הזהב ,קרי – דג חתול ,צייצן ופאדג'".
אחרי שהצגתי את כולם – חיכיתי זמן מה.
אבל  -החיה לא אמרה דבר.
פניתי אליה ושאלתי" :מי את?".
החיה הסתכלה סביבה – כאילו הייתה מופתעת...
"ובכן – ...אני ,...אני  -אני" – אמרה.
היא חשבה שבכך היא ענתה על השאלה שלי ,אבל בעצם  -היא
בכלל לא ענתה לי!
קלריסה הצדפה אמרה בקול:

" זכרי את הכלל :לא להסתגר!".
החיה נראתה נבוכה ,ואני הסברתי לה בנימוס ,שקלריסה רוצה
לדעת עליה יותר.
ואז ,הזיזה החיה את ראשה ,הניעה אותו מצד לצד ,ואמרה:
"אבל אמרתי לך ,אני – אני עצמי.
אתם חייבים להודות ,שאני זה לא אתם! אני – זו רק אני עצמי!
הרי אין אף אחד כמוני בכל העולם!
זה נותן לכם רמז  -מי אני".
למעשה ,זה לא נתן לנו שום רמז .ואז ,ניסיתי שוב:
"יש לך שם אחר חוץ מ – אני?".
"שמי סופי" – היא אמרה.
"סו – פי!  -אתם יכולים לומר את זה?".
כולנו אמרנו יחד" :סו – פי".
"זהו"  -היא אמרה" ,עכשיו אתם יודעים עליי הכל" ,אבל ,למעשה,
לא ידענו שום דבר...
חשבתי קצת ,ואחר כך אמרתי:
"מה את?".
"מה זאת אומרת? למה אתה מתכוון ב – מה אני? אני הרי יצור
חי ,בדיוק כמוך".
הסכמתי שהיא יצור חי
"אבל"  -אמרתי לה ,שאנחנו עדיין לא יודעים אודותיה הרבה.
ואז ,קריי פנה אליה ,ואמר:

" כולנו באמת קצת דומים זה לזה ,סופי.
כולנו יצורים חיים באמת – .מבחינה זו – כל אחד דומה.
אבל ,כל אחד מאיתנו גם שונה מהאחרים.
במה את שונה? מה עושה אותך להיות את?".
"אהה"  -קראה סופי
"אתם רוצים שאספר לכם על אודות עצמי?".
ואז ,באנחת רווחה ,ענינו כולנו פה אחד" :כ ן".
"ובכן"  -אמרה סופי" ,אני כלבת – ים ,ואני חברותית מאד.
אני אוהבת לעזור לכולם ,ואני אוהבת לשחק.
יש לי גור קטן ,ואני מאד אוהבת ילדים.
חברים שלי אומרים ,שאני חכמה
אבל ,לפעמים ,מדי פעם ,אני עושה קצת טעויות".
אמרתי לה ,שכולנו עושים לפעמים טעויות ,והוספתי:
"אני נהנה מאד מחברתך ,סופי".
"עכשיו אנחנו יודעים עלייך קצת.
במשך הזמן את בטח תגלי דברים על אודותינו ,וגם אנחנו נגלה
דברים נוספים עלייך".
וככה הצטרפה סופי לחבורה שלנו וחייתה איתנו.
אני מקווה ,ילדים וילדות ,שמדי פעם תבואו לבקר אותנו.
במשך הזמן אתם תכירו אותנו ,וגם אנחנו נכיר אתכם.

דיון והרחבה:
•

למה התכוונו דוסו וקריי כשאמרו ,ש"כל אחד הוא מיוחד"?

•

למה התכוונה סופי כשאמרה – "אני בדיוק כמוכם"?

•

מה סופי יכלה לענות כאשר נשאלה – "מי את"?

•

מה מרגיש חבר חדש שמצטרף לקבוצה?

•

מה הוא יכול לספר על עצמו?

•

מה סופי יכלה לספר על עצמה?

•

דוסו אמר לסופי שכולנו עושים טעויות .ספר על טעויות שלך
ו\או של דמויות מוכרות.

•

ילדים יציגו את עצמם בפני סופי ,תוך תיאור תכונה ,אפיון,
תחביב שמייחד אותם.

קשה אבל כדאי...
▪

להודות במשגה

▪

להיות בלתי אנוכי

▪

להיות נדיב

▪

להתחיל מחדש

▪

להתחשב בזולת

▪

להתנצל

▪

ללמוד לקח משגיאות

▪

לסלוח

▪

לעשות מעשה במחשבה תחילה.

▪

לקבל עצה

▪

לשאת באחריות לתקלה שארעה

מעשה שהיה במעבר חציה ,נירה הראל
בעיר אחת ,לא גדולה ולא קטנה ,גרו שני שכנים שלא הכירו זה את זה.
שכן גדול ושכן קטן .השכן הגדול היה ארז .השכן הקטן היה ירוקי.
איפה גר ארז? בבית גבוה ,ברחוב ראשי.
איפה גר ירוקי? ברמזור מול הבית הגבוה.
רק מעבר חציה הפריד בין השניים.
מן החלון של ארז אפשר היה לראות את הרמזור של ירוקי ,מן החלון של
ירוקי אפשר היה לראות את הבית של ארז .אבל ארז וירוקי לא הסתכלו
אף פעם זה לזה בעיניים ,אף על פי שהיו שכנים.
ערב אחד פתח ירוקי את הפה וצעק" :די! די! די!"
אדומי ,שגר באותו רמזור ,שמע את הצעקות ונ בהל" :מה די? מה די?"
"אני לא יכול ,אני מוכרח ללכת מפה"  -צעק ירוקי.
"מה אתה לא יכול? לאן אתה מוכרח ללכת?"  -שאל אדומי.
"אני לא יכול להישאר ברמזור הסגור הזה"  -הסביר ירוקי " :כל הזמן אני
מראה לאחרים שאפשר ללכת ,ובעצמי אני לא הולך לשום מקום .אף
פעם לא ראיתי את העיר שלנו .עכשיו גם אני הולך!"
"אתה לא יכול להשאיר אותי לבד"  -אמר אדומי
"בלעדיך הרמזור לא יפעל".
"שלא יפעל! ממילא לא איכפת לאיש! כולם רצים בכבישים כאילו אין
רמזורים ,כאילו אין ממה להיזהר .אני מרגיש שאנחנו לגמרי מיותרים.
איש לא זקוק לנו בעיר הזו".
פניו של אדומי האדימו עוד יותר" .אם לא נהיה פה  -מישהו עוד יידרס.
אתה לא מבין?".

"אני מבין טוב יותר ממך ואל תלמד אותי מה לעשות"  -אמר ירוקי ולחץ
על הרמזור מבפנים.
החלון נפתח ו כעבור רגע היה ירוקי בחוץ .לבדו.
ממש באותו ערב שבו קרה כל זה ברמזור  -קרה משהו גם בבית של
ארז .זה התחיל בוויכוח ,ונגמר בהפתעה.
אבא של ארז אמר" :לא ,הוא עוד קטן".
אמא של ארז אמרה" :כן ,הוא כבר גדול".
אבא אמר" :אילו גרנו ברוחב צדדי הייתי מסכים ,אבל הרחוב שלנו ראשי
ויש בו תנועה רבה .חוץ מזה ,יש נהגים שנוסעים במהירות ,ואני מפחד
שארז יחצה את הכביש לבדו .כדאי שמישהו מבוגר ממנו ילווה אותו כפי
שהיה עד עכשיו".
אמא אמרה" :נכון שהרחוב שלנו ראשי ,אבל מול הבית יש מעבר חציה
ורמזור .ארז יודע שמותר לחצות את הכביש רק כשי ש ברמזור אור ירוק,
והנהגים רואים שהוא רוצה לעבור .עשינו אי תו הרבה אימונים בחציה
נכונה ,והוא היה בסדר גמור .אני מרגישה שאפשר לסמוך עליו".
ארז הכיר את הו ויכוח הזה .בכל ערב היה פורץ מחדש ,ותמיד מסתיים
בניצחון של אבא.
ופתאום בערב הזה הצליחה אמא לשכנע את אבא שארז כבר יכול ללכת
לבית הספר לבדו ,ואבא הסכים לנסות פעם אחת.
ארז היה נרגש .בבוקר יהיה לו מבחן ,כך הרגיש ,אף על פי שאיש לא
אמר לו את המילה הזו.
איך מתכוננים למבחן כבר ידע ,והוא שכב במיטה ,והזכיר לעצמו מה
שכבר למד:
מותר לחצות את הכביש רק כשיש אור ירוק ברמזור.

לפני שחוצים נעצרים קצת לפני שפת המדרכה ,מסתכלים לכל הכיוונים
ומקשיבים - ...אולי משהו מתקרב.
וכשלא רואים מכונית נוסעת חוצים במעבר חציה.
הוא חזר על כך פעם ,ועוד פעם ,ועוד חצי פעם  -עד שנרדם.
ארז ישן .וירוקי גם הוא ישן? לא.
ירוקי לא שוכב במיטה ,הוא בכלל לא בבית .הרי הוא ברח!
איפה הוא עכשיו? רץ על הפס הלבן של מעבר החציה.
הוא מבוהל מאד .מחלון הרמזור הכל נראה אחרת .מעבר החציה היה
נחמד מלמעלה ,והמכוניות היו צבעוניות כל כך ,...ופתאום הוא רואה הכל
מלמטה ומבין שטעה.
הוא רץ במהירות ככל שרגליו הקטנטנות מסוגלות לרוץ ,ופתאום מכסה
אותו צל שחור ,והוא שומע רעש מחריש אוזניים ,וכעבור רגע עוד צל ועוד
אחד ,ושוב הרעש הנורא ,והוא מבין שאלה מכוניות שכך הן נראות
מלמטה .כל רגע נוסף על מעבר החצי ה הענקי הזה עלול להיגמר באסון,
והרי שום נהג לא יבחין בו  ,והו א עלול להידרס...
"אחורה פנה!"  -פקד ירוקי על עצמו  ,וחזר בריצה אל המדרכה.
ירוקי מתרוצץ ברחוב ,וארז מתעורר מהשינה ,רענן ,מוכן למבחן .הוא לא
מתרגש בכלל .אבא ואמא כן מתרגשים.
"להרשות זה דבר אחד ,ולהתרגש זה דבר אחר"  -אומרת אמא ,ואבא
מניע בראשו" :נכון מאד".
ואז הם אומרים ביחד" :בהצלחה ,ילד גדול! ותיזהר!"
"בטח שאזהר"  -אומר ארז.
"תזכור ,שמותר לחצות את הכביש רק כשיש אור ירוק ברמזור".
"אני אזכור"  -אומר ארז.
"לפני שתחצה ,תעצור ותסתכל לכל הכיוונים".

"אני אסתכל" ,אומר ארז.
"וגם תקשיב ,אולי מכונית מתקרבת".
"אני אקשיב"  -אומר ארז" ,אל תדאגו".
ארז הלך לעבר מעבר החציה ...ואיפה ירוקי?
לילה מעייף עבר עליו .כשחזר סוף  -סוף אל המדרכה ,החליט שלא יסתכן
עוד ,וילך אך ורק עליה .לאן ילך? לאן שיי שאו אותו רגליו .העיקר שיראה
את העיר.
ירוקי הולך ברחוב ומביט סביבו ,הולך והולך ,ופתאום הוא מרגיש שהגיע
לקצה העיר" .סוף סוף"  -הוא צוהל ומתיישב לנוח.
לאן הגיע ירוקי באמת? לגומה של עץ שהיה נטוע ליד הרמזור שלו.
לרגלים קטנטנות כמו שלו גם המרחק הזה היה עצום.
יושב ירוקי בגומת העץ ,וכל מה שהוא רוצה זה לישון ....לישון ...לישון.
ואף על פי ש אינו שוכב במיטה ,ואפילו אינו בבית ,הוא נרדם כהרף עין.
וכך מוצא אותו דרור אחד שיצא לחפש אוכל השכם בבוקר.
"מה זה? איזה מין פירור מוזר!"  -חשב הדרור כשראה את ירוקי בתוך
הגומה .הוא לא ידע שירוקי ישן .הוא בכל לא ידע שירוקי חי .הדרור
הסקרן רצה לדעת ממה עשוי הפירור הירוק ,וניקר אותו במקורו.
"איי ,זה כואב!"  -צעק ירו קי המבוהל.
הדרור נבהל לא פחות ממנו "...הפירור מדבר!!!"
"ומה חשבת ,שאני אצייץ? ,מה אני ציפור?"
"אלא מה אתה?"
"אני ,...אני - "...אמר ירוקי  ,וסיפר לדרור מיהו ומה קרה לו.
הדרור הקשיב .מדי פעם הוא נפ נף בכנפיו ,אבל לא זז מהמקום .ואז צץ
במוחו רעיון" :היי קטנצ'יק! רוצה לראות את העיר?"
"רוצה ,אבל איך?"

"בטיסה"  -אמר הדרור" .עלה עלי ותחזיק חזק בנוצות שלי".
אחת שתיים שלוש ,...ירוקי טיפס על גב הדרור ,וזה פרש כנפיים ועף.
ירוקי יושב על גב הדרור ,ומקווה שהטיול הנפלא יימשך עוד ועוד.
ממעוף הציפור העיר כל כך יפה .איזה בתים ,איזה רחובות!...
ירוקי שמח בשמים ,ומישהו עצוב בגללו על האדמה.
זהו ארז .ברגעים אלה ממש הגיע ארז למעבר החצייה.
הוא זכר בדיוק איך צריך להתנהג ,הוא נעצר קצת לפני המדרכה ,הסתכל
לכל הכיוונים ,הקשיב ,וכשראה שכביש פנוי מכלי רכב רצה לחצות את
הכביש .אבל כשהסתכל ברמזור  -ראה שמשהו לא בסדר:
האיש האדום עומד שם ועומד ,ועומד ,וירוק לא בא להחליף אותו.
ארז מחכה .בטח הוא יבוא מיד ...הוא מוכרח לבוא ...בלעדיו הרי לא
אוכל לחצות את הכביש ,והכל יתקלקל...
אנשים רבים חוצים את הכביש .להם לא איכפת .אבל ארז אינו זז
ממקומו .הוא יודע שמותר לחצות רק כשהאיש הירוק ישנו.
אז איפה הוא? למה דווקא עכשיו הוא איננו?
בגללו לא ירשו לי לחצות את הכביש לבד! הכל בגללו!
דמעות מילאו את עיניו של ארז .הוא התאמץ לעצור אותן ,אבל היה לו
קשה .זה כל כך מרגיז!
ארז עומד על המדרכה .הוריו עומדים במרפסת .הם רואים מה קורה
ודואגים מאד .הם מתאפקים שלא לצעוק" .אני יורדת אליו"  -אומרת
אמא" .גם אני"  -אומר אבא" ,אני רואה שהו א זקוק לעזרה".
מי עוד רואה מה קורה? ירוקי!!!
סוף סוף הגיע המטוס הפרטי שלו גם לכאן.
ירוקי מכיר את הרמזור שלו אפילו מלמעלה ,ומבקש מהדרור שינמיך עוף.
"אני רוצה שתראה את הבית שלי"  -הוא אומר.

הדרור מנמיך עוף ,וירוקי רואה את הרמזור המוכר לו ,את אדומי עומד
בח לון ,מכוניות נוסעות ,ועל שפת המדרכה עומד ילד ובוכה:
"איש ירוק! איפה אתה? איש ירוק! בוא!"
ירוקי רואה ,מבין ושומע.
"הילד קורא לי"  -הוא אומר לדרור
"תוריד אותי מהר ,שלא יקרה פה אסון!"
הדרור אינו מבין מה קורה ,אבל הוא מרגיש שזה עניין חשוב מאד ,ונוחת
על הרמזור מיד.
לא עוברות אפילו שתי שניות וירוקי נראה בחלון.
"האיש הירוק בא!"  -קורא ארז בשמחה.
הוא מסתכל לכל הכיוונים ,מקשיב ורואה שהכל בסדר ,ואז הוא חוצה את
הכביש לבדו בפעם הראשונה.
מאותו יום ואילך יוצא ארז כל יום לבדו מהבית.
הוא פוגש את ירוקי  ,והם מסתכלים זה לזה בעיניים.
אני לא מיותר ,חושב ירוקי .אני חשוב!
אני גדול! חושב ארז.
וטוב להם לשניהם.

תמונות וכרזות לנושא

בגן שלנו מותר ,שלומית אסיף

