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חשיבות החינוך והסביבה בגיל הרך
לימור סופר-פטמן

החוויות שכל ילד עובר בשנים הראשונות לחייו בונות ומעצבות את אישיותו, מייצרות 
את הבסיס לתפיסתו העצמית ומרכיבות את המודל הראשוני לאופן יצירת הקשרים 

הבין אישיים בהמשך דרכו. 

חוויות אלה יוצרות את הנחות היסוד הלא מודעות של כל ילד לגבי העולם ולגבי 
עצמו. תפיסות פנימיות אלה מעצבות ומגדירות בהמשך חייו את התנהגותו ויחסו 
לעולם ומתגבשות לדפוסים של בטחון עצמי, סגנונות התנהגות, יכולת למשמעת 

וגבולות, פחדים, רגשות כלפי עצמי והעולם, דרכי יצירת קשרים, רמת שאיפות מעצמי 
ומהעולם, ותחושת מסוגלות אישית. 

מתוך כך, ניתן להבין את החשיבות העצומה שיש לקשרים הראשונים בין הילד לבין 
הדמויות המטפלות בו בראשית חייו ואת חשיבות סביבתו הקרובה. סביבה זו כוללת 
את כל הסובב ומקיף את הילד - מטפליו, המשחקים, השירים, הסיפורים והמוסיקה. 

כל אלה מגישים לילד תבניות חשיבה והתנהגות בתיווך של המבוגר המספר על העולם 
ועל עצמו. לכן, ככל שיהיו בסביבת הילד דוגמאות חיוביות של קשרים בין אישיים 

המכילים שיתוף פעולה, דאגה הדדית, התחשבות, יכולת להיעזר זה בזה ולהשיג 
הישגים יחדיו, קשר אל הטבע הסובב והבנה של חוקי העולם, כך יגדל הילד להיות 

בוגר אכפתי ומתחשב בקשריו וביחסיו עם חבריו ועם סביבתו.

השינויים והתמורות המתרחשים בעולם בשנים האחרונות, מגלים לנו כי האדם הופך 
אזרח העולם וכי כל בני האדם מקושרים זה לזה. במציאות החדשה הנגלית לפנינו 

- חוקי המשחק השתנו. כל פעולה של יחיד במערכת משפיעה על האחרים וחוזרת 
להשפיע על היחיד. ילד אשר יגדל בהבנת ההשפעה ההדדית של הקשרים בינינו יהפוך 

לבוגר מתחשב ואוהב, אשר יודע לשתף פעולה ולחיות נכון בחוקי "הכפר הגלובלי". 

לזאת כולנו מייחלים.

* לימור סופר-פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית, מפתחת ומנחת סדנאות בנושאי 
התפתחות וחינוך להורים ולאנשי מקצוע.



יָצָאנּו לַּדֶֶרְך

י ֶאת ַאּבָא מ�ה זֶה ָחבֵר. ָׁשַאלְִתּ
"ָחבֵר זֶה ִמי ֶׁשִאיְּתָך ִמְתַחּבֵר"
י ֶאת ִאָּמא מ�ה זֶה ָחבֵר ָׁשַאלְִתּ

"ָחבֵר זֶה ִמי ֶׁשַאָּתה ּדֹוֵאג לֹו וְעֹוזֵר".

ָאז יָצָאִתי לַּדֶֶרְך לִפְּגֹוׁש ֲחבִֵרים
ּבְיַַחד ִׁשְמָחה וְַאֲהבָה ְמגַּלִים

ִׁשְמָחה וְַאֲהבָה ְמגַּלִים.

י ֶאת אּוִרי גְַׁשִתּ פָּ
ֶאְתמֹול ּבַָּצֳהַריִם
ּכְׁש�ּיָצָאנּו לַּגִיּנָה

י ּכַּפֹות ָהיּו לֹו ְׁשֵתּ
וְהּוא נַָתן לִי ַאַחת

אנּו ּדְלִי ּגָדֹול יְַחּדָיו. ּוִמלֵּ

ּבֹוא וְנְִהיֶה ֲחבִֵרים
הּוא ִחּיֵיְך ֵאלַי וְָאַמר

ּפּוִחים ית ִעם ְׁשנֵי ַתּ ָאז הֹוצֵאִתי ַׂשִקּ
בְַחר". י לְאּוִרי "ִתּ וְָאַמְרִתּ

וְיָצָאנּו לַּדֶֶרְך לִפְּגֹוׁש ֲחבִֵרים
ּבְיַַחד ִׂשְמָחה וְַאֲהבָה ְמגַּלִים

ִׂשְמָחה וְַאֲהבָה ְמגַּלִים.

גְַׁשנּו עֹוד ָחבֵר לְיַד ַהַּמגְלֵָׁשה פָּ
הּוא ָאַמר ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו ּגִלְָעד

ס ַעל ַהּסּוּלָם ָהיָה לֹו ְקצָת ָקֶׁשה לְַטפֵּ
ָאז אּוִרי הֹוִׁשיט לֹו ֶאת ַהּיָד. 

"ּבֹואּו נְִהיֶה ֲחבִֵרים"
הּוא ִחּיֵיְך וְָאז ָאַמר:

ִׂשיַחְקנּו ּבְיַַחד ָהיָה לָנּו ּכֵיף
גֵׁש ׁשּוב ָמָחר". ָאַמְרנּו:" נִפָּ

וְנֵצֵא לַּדֶֶרְך לִפְּגֹוׁש ֲחבִֵרים
ּבְיַַחד ִׂשְמָחה וְַאֲהבָה ְמגַּלִים

ִׂשְמָחה וְַאֲהבָה ְמגַּלִים.
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ְׁשֵּתי יַָדיִים
י יַָדיִים מֹוֲחאֹות מֹוֲחאֹות ְׁשֵתּ

יִם ֵהן טֹופְחֹות ּכְָך טֹופְחֹות ַעל ַהּבְִרכַּ
פֹות פֹות ְמלְַטּ י יַָדיִים ְמלְַטּ ְׁשֵתּ

וְַעכְָׁשיו ֵהן ְמַחּבְקֹות.

י יַָדיִים מֹוֲחאֹות מֹוֲחאֹות ְׁשֵתּ
וְַעכְָׁשיו ִמְתּגַלְּגְלֹות ִמְתּגַלְּגְלֹות

ָדִדים ֵהן מּוָשטֹות י יַָדיִים לַצְּ ְׁשֵתּ
וְַעכְָשיו ֵהן נִפְּגָׁשֹות.

ּבְַמְעּגָל ּגָדֹול ַמֲחזִיִקים יַָדיִים וְַעכְָׁשיו ֲאנְַחנּו ִמְתָקְרבִים
קֹופְצִים וְגַם רֹוְקִדים ּבְיַַחד ִׂשְמָחה ּבֵינֵינּו ְמגַּלִים

ּבְַמְעּגָל ּגָדֹול ַמֲחזִיִקים יַָדיִים וְַעכְָׁשיו ֲאנְַחנּו ִמְתָקְרבִים
קֹופְצִים וְגַם רֹוְקִדים ּבְיַַחד ִׂשְמָחה ּבֵינֵינּו ְמגַּלִים.

ַהּכַּדּור
ָהיָה לִי ּכַּדּור ָעגֹול וְכָחֹול

ָרצִיִתי ְמאֹד לְגַלְּגֵל אֹותֹו ּבַחֹול
ֶׁשּיָׁשּוב ֵאלַי וְׁשּוב ֲאגַלְּגֵל

ֲאגַלְּגֵל ּגַלְּגֵל.

ּובָא ֶהָחבֵר ָרָאה ַהּכַּדּור
ּגִלְּגֵל אֹותֹו ֵאלַי ּגִלְּגּול וְעֹוד ּגִלְּגּול

ּוְׁשנֵינּו ּבְיַַחד ַעכְָׁשיו ְמַׂשֲחִקים
ּדּור ִמְתּגַלְּגֵל לֹו ּבֵין ְׁשנֵי ֲחבִֵרים. כַּ

ַעם ֵאלָיו ּופַַעם ֵאלַי פַּ
ְׁשנֵינּו ּבְיַַחד ְׂשֵמִחים ַעד ּבְלִי ּדַי

ַעם ֵאלָיו ּופַַעם ֵאלַי פַּ
ְׁשנֵינּו ּבְיַַחד ְׂשֵמִחים ַעד ּבְלִי ּדַי.
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בִָעים צְּ

ּבְָסגֹול ּפֹוֵרַח ּפֶַרח
וְכָחֹול ָעמֹוק הּוא ַהּיָם
ֶמׁש ּבְצָהֹוב זֹוַרַחת ַהֶׁשּ

ּבְיָרֹוק צֹוֵמַח ִאיל�ן

ּל�בִים בִָעים זֶה ִעם זֶה ִמְׁשַתּ ּכְֶׁשּכָל ַהצְּ
יֹוצְִרים ֵהם עֹולָם ַסְסּגֹונִי ּוַמְקִסים

ה יְִהיֶה זֶה מּוְׁשלָם ָמּ י כַּ וְָחַשבְִתּ
ִאם ּכָכָה נְִחיֶה ָאנּו ּבְנֵי ָהָאָדם.

בַע  בִָעים ֶׁשּיֵׁש ּבֶַטּ ּכְמֹו ַהצְּ
ּכְמֹו ּגְוָנִים ּבְָׂשֶדה ֶׁשל ּפְָרִחים

בִים  לְּ ּכְָך ֲאנְַחנּו ִמְׁשַתּ
ּכְֶשֲאנְַחנּו ֲחבִֵרים

ּפּוז ּגֵָדל  ּבְכָתֹום ַתּ
ּבְָאדֹום ּתּות ָמתֹוק וְָקָטן
י ֶאת ֲחבֵָרה ֶׁשּלִי ִהזְַמנְִתּ
בִָעים ּכּוּלָם. לְַהּבִיט ּבַצְּ

בִים לְּ בִָעים זֶה ִעם זֶה ִמְׁשַתּ ּכְֶׁשּכָל ַהצְּ
יֹוצְִרים ֵהם עֹולָם ַסְסּגֹונִי ּוַמְקִסים

ה יְִהיֶה זֶה מּוְׁשלָם ָמּ י כַּ וְָחׁש�בְִתּ
ִאם ּכָכָה נְִחיֶה ָאנּו ּבְנֵי ָהָאָדם.

בַע  בִָעים ֶׁשּיֵׁש ּבֶַטּ ּכְמֹו ַהצְּ
ּכְמֹו ּגְוָנִים ּבְָׁשֶדה ׁש�ל ּפְָרִחים

בִים  לְּ ּכְָך ֲאנְַחנּו ִמְׁשַתּ
ּכְֶשֲאנְַחנּו ֲחבִֵרים.
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ִׁשיר ַהּנְָמלִים

ּכָל נְָמלָה
ּגַם ְקַטּנָה וְגַם ּגְדֹולָה

ּכָל ַהּיֹום אֹוֶספֶת ָמזֹון ֶאל ַהְּמִחיּלָה
נְָמלָה לַּה לַּה ּבְִׁשיּתּוף ּפְעּוּלָה

ּכָל ַאַחת ָּתִמיד עֹוזֶֶרת
פְִקיָדּה ָאה ֶאת ַתּ ְּ ְמַמל

ּובְיַַחד יְכֹולֹות
רּור ּגָדֹול ְמאֹוד. לְָהזִיז ֲאפִּלּו פֵּ

ּכְָך ּבְיַַחד ְמזִיזִים
רּוִרים ּכָל ּכְָך ּגְדֹולִים פֵּ

ָטן וְלַּגָדֹול ֶׁשּיְִהיֶה ָמזֹון לַּכֹל לַָקּ
ּכְָך ּבְיַַחד ּכְָך ּבְיַַחד

ּכֹוַח ְמַחּבְִרים
ד ֶׁשּכְָך ּבְיַַחד ַמצְלִיִחים. בַע ְמלֵַמּ ּכֵן ַהֶטּ

ּכְָך ּגַם ֲאנְַחנּו ּכּוּלָנּו ּבְנֵי ָאָדם
ּבִַחיּבּור ּבֵינֵינּו ְמגַּלִים עֹולָם מּוְׁשלָם
ּכְֶׁשּכָל ֶאָחד נֹוֵתן ֶאת ֶחלְקֹו ַהְמיּוָחד

ּבְיַַחד ַמְרּגִיִׁשים ּכְִאיׁש ֶאָחד ּבְלֵב ֶאָחד
ֶאת ַהֶּטבַע ְמגַּלִים.
ּובְיַַחד ּכָאן ָׁשִרים

ִׁשיר ַהּנְָמלִים...
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ּפּוז ַהַתּ

ּפּוז יֵׁש ַטַעם לַַתּ
ְקצָת ָחמּוץ ּוְקצָת ָמתֹוק

ּפּוז יֵׁש צֶבַע ּכָתֹום ּכָתֹום לַַתּ
פִים ֶסת ׁשאֹוָתּה ְמַקלְּ ה ְמחּוְספֶּ ְקלִיפָּ

ּפּוז ִמְתַחּלֵק לִפְלִָחים ּפְלִָחים. ַהַתּ

וְַעכְָשיו ֶאפְָׁשר לְַחּלֵק 
לַח ּפֶלַח וְעֹוד פֶּ
לְכָל ָחבֵר וְָחבֵר

ּכּוּלָם אֹוכְלִים ּבְיַַחד
ּכּוּלָם ַעכְָׁשיו ְׂשֵמִחים

י ּפּוז ֶאָחד ִחיּלְַקִתּ ַתּ
י ֲחבִֵרים. וְִׂשַּמְחִתּ

ּפּוז יֵׁש ַטַעם  לַַתּ
ֲחַמצְַמץ ָמתֹוק ָטִעים

ּפּוז יֵׁש ֵריַח ּכָל ּכְָך נִָעים לַַתּ
הּוא ּגֵָדל ַעל ָהֵעץ ּבֵין ָעלִים וֲַענָפִים

ק לִפְלִָחים לִפְלִָחים. ּפּוז ִמְתַחלֵּ ַהַתּ

אֹור ַהּנֵר 

ֶׁשּכָל ִאיׁש יֵַדע
וְכָל ִאיׁש יָבִין
ֶׁשּבְתֹוְך ּתֹוכֹו

ּדֹולֵק נֵר.

וְֵאין נֵרֹו ֶׁשּלֹו ּכְנֵר ֲחבֵרֹו
וְֵאין ִאיׁש ֶׁשֵאין לֹו נֵר.

 
ֶׁשּכָל ִאיׁש יֵַדע
וְכָל ִאיׁש יָבִין

ֶׁשָעלָיו לֲַעמֹול ּולְגַּלֹות
ֶאת אֹור ַהּנֵר ּבַָרּבִים

לְָהִאיר ֶאת ָהעֹולָם ּכ�ּלֹו.
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ָׁשִרים ּבְיַַחד

ּכָל ַהיְלִָדים ּבְיַַחד
ִׁשיר נָׁש�יר

ֶמׁש לְכּוּלָנּו וְַהֶׁשּ
יֹום ָחָדׁש ָּתִאיר.

א ּבֹוִאי ִאָמּ
ַאּבָא ּגַם

ִׁשירּו לְכּוּלָם
ּבֹוִאי ִאָּמא

ַאּבָא ּגַם
ִׁשירּו לָעֹולָם.

ַאף ֶאָחד ּכָאן ֹלא לְבַד
ִרים ּבְיַַחד ּכְֶׁשָׁשּ

ַאף ֶאָחד ּכָאן ֹלא לְבַד
ִרים יְַחּדָיו. ּכְֶׁשָׁשּ

"ַאף ֶאָחד ּכָאן ֹלא לְבַד
ּכְֶׁשּׁש�ִרים יְַחּדָיו".
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ִטּיּול ָאבִיב
"ּבֹוֶקר טֹוב יְלִָדים", ָאְמָרה ַהּגַּנֶנֶת ִמיכַל,

"ַהּיֹום נֵצֵא לְִטּיּול". 
ָׂשְמחּו ַהיְלִָדים, ָחבְׁשּו ּכֹובִָעים 

וְלְָקחּו ּבְַקּבּוֵקי ַמיִם,
ָהיָה זֶה יֹום יָפֶה 

וְַהֶּׁשֶמׁש ֵהִאיָרה ּבַָּׁשַמיִם.

ּכֲַעבֹור זְַמן ָקצָר
ִהּגִיעּו לִבְֵרכַת ַמיִם ְקַטּנָה,

ִהְתיְַּׁשבּו ַעל ַמְחצֶלֶת ּגְדֹולָה
וְַהּגַּנֶנֶת ִמיכַל ּפְָתָחה וְָׁשֲאלָה:

"ַאֲחֵרי ַהחֹוֶרף ָהָארֹוְך ַהֶּטבַע ִמְתעֹוֵרר לְַחּיִים,
ּבְֵאילּו ִסיָמנִים ֶׁשל ָאבִיב ַאֶּתם ַמבְִחינִים?"

"ַהּפְָרִחים ּפֹוְרִחים", ָאְמָרה נּוִרית. 
"ַהּפְַרּפִָרים ָעפִים", ָקְרָאה ִעיִרית.
"ָהֵעצִים ְמלַבְלְבִים", ָאַמר ִאילָן.

"ַהֲחָרִקים ִמְתרֹוצְצִים", הֹוִסיפָה ִסיוָן.
"וֲַאנִי ּכְֶׁשַּמּגִיַע ָהָאבִיב ִמְתַעֵּטׁש ַעד ּבְלִי ּדַי", צַָחק ַחּגַי.
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"ּבְעֹוד יֹוַמיִים ַאֶּתם, ַהּבֹוגְִרים יַלְֵדי ּגַן ַאּלֹון, 
ַּתְחּגְגּו ְמִסיּבַת ָאבִיב ִעם ַהיְלִָדים ַהְּצִעיִרים, ִמּגַן ִרימֹון,

ַמה ּדְַעְּתכֶם ֶׁשּנֲַערֹוְך ֶאת ַהְּמִסיּבָה ּכָאן?"
ָׁשֲאלָה ַהּגַּנֶנֶת ִמיכַל

"ּכֵן... נְֶהּדָר!" ָענּו ּכּוּלָם.

ָאְמָרה ִמיכַל: "ֶאפְָׁשר לֱֶאפֹות ּפִיּתֹות ַעל ַטּבּון ֶׁשּנָכִין".
"ֲאבָל ֵאיְך?" ָׁשֲאלּו ּכּוּלָם, "ֲאנְַחנּו ֹלא יֹוְדִעים".

"ִהְתּבֹונְנּו ְסבִיבְכֶם", ָענְָתה ִמיכַל, "ָמה ַאֶּתם רֹוִאים?"
"ֲאָדָמה, ַמיִם, ֵעצִים, ֲאבָנִים", ֵהִׁשיבּו ַהיְלִָדים,

"ִאם ּכְָך", ָאְמָרה ִמיכַל, "יֵׁש ֶאת ּכָל ַמה ֶּׁשָאנּו צְִריכִים,
נֱֶאסֹוף ֵעצִים וֲַענָפִים ּבְִׁשבִיל ָהֵאׁש,

נִבְנֶה ֶאת ַהַּטּבּון ֵמֲאבָנִים ֶׁשּנְַדּבִיק ּבְבֹוץ ֵמֲאָדָמה ַקׁש ּוַמיִם
ַהֶּׁשֶמׁש ֶאת ַהּכֹול ְּתיַיּבֵׁש

וְַהַּטּבּון יְִהיֶה מּוכָן ָמֳחָרַתיִים.
נְִׁשַּתֵּמׁש ּבְחֹוָמִרים ֶׁשּיֵׁש ּבֶַּטבַע ּכָאן ִמָּסבִיב

ּובְנֹוָסף, נָכִין הֹופָָעה ּובָּה נִָׁשיר ִׁשיֵרי ָאבִיב".

ִהְתלֵַהב ַחּגַי: "ֲאנִי ָאבִיא ַקׁש ֶׁשּנְִמצָא ּפֹה ָקרֹוב, ֵמָהֶרפֶת".
ָקְרָאה ָרֵחל: "לְָהבִיא ַמיִם ּבְִדלִי ֲאנִי הֹולֶכֶת".

ָאַמר נָָתן: "ֲאנִי ָאבִיא ֶאת ָהֲאבָנִים".
הֹוִסיפָה ֲהַדס: "ֲאנִי ֲאלֵַּקט זְָרִדים וֲַענָפִים". 

"וֲַאנְַחנּו נְַתכְנֵן ֶאת ַההֹופָָעה ִעם ִמיכַל",
ָאְמרּו ְׁשָאר ַהיְלִָדים.
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ּכֲַעבֹור זְַמן ָמה,
ּכּוּלָם ִהְתַעּיְיפּו ֵמָהֲעבֹוָדה,

ָעזְבּו ַהיְלִָדים ֶאת ְמלַאכְָּתם,
ּבָזֶה ַאַחר זֶה ָחזְרּו לְִמקֹוָמם.

ַעל ַהַּמְחצֶלֶת ִהְתיְַּׁשבּו,
וְָאְמרּו...

"ֲאנְַחנּו ֹלא ַמצְלִיִחים, ָקֶׁשה לָנּו"
נֱֶאנַח נָָתן: "ִהצְלְַחִּתי לֱֶאסֹוף ַרק ָׁשלֹוׁש ֲאבָנִים..."

הֹוִסיפָה ֲהַדס: "וֲַאנִי ַרק ָענָף ֶאָחד ּוְׁשלֹוָׁשה זְָרִדים".
ָאְמָרה ָרֵחל: "ָהיָה לִי ָקֶׁשה לְָהִרים לְבַּדִי ֶאת ּדְלָיֵי ַהַּמיִם ַהּכְבִֵדים".

וְַחּגַי ָאַמר: "ִהְתַעַּטְׁשִּתי ּבְלִי ֶהֶרף,
וְֵהַעפְִּתי ֶאת ּכָל ַהַּקׁש ֶׁשֵהבֵאִתי ּבַּדֶֶרְך... ַאַאַאַאפְצִ'י".

ִמיכַל ִהְקִׁשיבָה, ָחְׁשבָה לְֶרגַע, וְָאְמָרה:
"ּבֹואּו נְִסַּתּכֵל ַעל ַמה ֶּׁשְּסבִיבֵנּו
ִּתְראּו, יֵׁש ּפֹה ֵקן ַמָּמׁש לְיֵָדינּו,

ַאֶּתם יֹוְדִעים לְִמי הּוא ַׁשּיָיְך? לְֵאיזֹו ַחּיָה?"
"נְָמלִים" נִיֲחׁשּו ַהיְלִָדים ּבֲַהנָָאה.

"ַהּנְָמלִים ַחּיֹות ַחּיֵי ִׁשיּתּוף",
ָאְמָרה ִמיכַל,

"ּכּוּלָן ּבְיַַחד עֹובְדֹות וְזֹו לָזֹו עֹוזְרֹות,
ּכָכָה ֶאת ּבֵיָתן ְמַתְחזְקֹות,

וְַעל ַהֶּצֱאצִָאים ְמגִיּנֹות,
ֵהן ַחּיֹות ַחּיֵי ְקִהיּלָה

וְדֹוֲאגֹות לֵַּקן יְַחּדָיו ּבְִׁשיּתּוף ּפְעּוּלָה".
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ַהיְלִָדים ִהְתּבֹונְנּו ּבִנְָמלָה זְִעיָרה
נֹוֵׂשאת ּגְַרּגֵר ּכָבֵד ֶׁשל ְׂשעֹוָרה 

נְָמלָה נֹוֶספֶת נִיּגְָׁשה ֵאלֶיָה לְֶעזְָרה
ּוְׁשֵּתיֶהן ּבְיַַחד ָסֲחבּו ַהּגְַרּגֵר לְתֹוְך ַהְּמִחיּלָה.

וְִהּנֵה עֹוד ְקבּוצַת נְָמלִים סֹוֲחבֹות ּפֵירּור עּוגָה,
נֹוְׂשאֹות ּבְִמׁשּוָּתף ֶאת ַהַּמָּׂשא.

לְפֶַתע ָקפַץ נָָתן וְָקָרא:
"אּולַי ּבְִמקֹום ֶׁשּכָל ֶאָחד יֲַעבֹוד ּבְנִפְָרד

נֲַעבֹוד ּכְמֹו ַהּנְָמלִים יְַחּדָיו?".
ַהיְלִָדים ִהְסּכִימּו ּפֶה ֶאָחד,
ֶׁשָעִדיף ּבְיַַחד ֵמֲאֶׁשר לְבַד.

ֵהם ִהְתַחּלְקּו לִצְוִָתים ּבִזְִריזּות ּובְִׂשְמָחה 
ֶחלְָקם ָעְסקּו ּבִבְנִּיַית ַהַּטּבּון 

וְֶחלְָקם, ּבֲַהכָנַת ַהִּׁשיִרים וְַהּמֹופָע.
ּכּוּלָם ִהְתַמּלְאּו ּבְכֹוחֹות ְמחּוּדִָׁשים, 

ְקִריאֹות ּוצְחֹוק נְִׁשְמעּו ִמּכָל ַהּכִּוּונִים.
ָהֲעבֹוָדה ִחיׁש ַמֵהר ִהְתַקּדְָמה

וְַהְּמִסיּבָה ָהיְיָתה מּוכָנָה ּבְִמֵהָרה.

לִפְנֵי ֶׁשּיָצְאּו לַּדֶֶרְך ּבֲַחזָָרה ַחּגַי ָאַמר:

ם רֹוצִים לְִׁשאֹל ְׁשֵאלֹות וְלֲַענֹות ְּתׁשּובֹות ַעל ַהִּסיּפּור? ַהִאם ַאֶתּ

ֲעלּו לְבַד? 1. ּכֵיצַד לְַדְעְּתכֶם ִהְרּגִיׁשּו ַהיְלִָדים ּכְֶׁשפָּ

ם ּכְָך ּפַַעם? ם ִהְרּגְַׁשֶתּ 2. ַהִאם ּגַם ַאֶתּ

ֲעלּו יַַחד, ּבְִׁשיּתּוף ּפְעּוּלָה? 3. ֵאיְך לְַדְעְּתכֶם ִהְרּגִיׁשּו ַהיְלִָדים ּכְֶׁשפָּ

פְֶּתם ּפְעּוּלָה ִעם ַהֲחבִֵרים אֹו ָהַאִחים ֶׁשּלָכֶם? ב ֶׁשּבֹו ִׁשיַתּ 4. ַהִאם ּתּוכְלּו לְָתֵאר ַמצָּ

ף ּפְעּוּלָה? 5. מ�ה ּגַָרם לַיְלִָדים לְִרצֹות לְִהְתַחּבֵר זֶה לָזֶה ּולְַׁשֵתּ

בַע? אּולַי ּכְֶׁשיְּצָאֶתם לְִטּיּול? אּולַי ּב�ֲחצַר? 6. ַהִאם ּגַם לָכֶם ָקָרה ֶׁשְרִאיֶתם ּדָבָר מּופְלָא ּבֶַטּ

"ַהיְלִָדים ִהְסּכִימּו ּפֶה ֶאָחד
ֶׁשָעִדיף ּבְיַַחד ֵמֲאֶׁשר לְבַד".

"ֲאנִי ַמכְִריז ֶׁשּזֶה ָהיָה ִטּיּול ּפָׁשּוט נְֶהּדָר,
נֲַחזֹור לְכָאן ַאֲחֵרי ַמַח... ַאּפְצִ'י".

"לִבְִריאּות" צֲָחקּו ּכּוּלָם
וְצֲָעדּו ְׂשֵמִחים ּבְַדְרּכָם ֶאל ַהּגַן.

יר  ֲחשּׁו ֵאיֶזה שִׁ  נ

ַלמֹוָפע ִהְמִציאּו ַהְיָלִדים? 

נכון ְמאוד...

ָמִלים... יר ַהנ ֶאת שִׁ
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ּבְִסיָרה ַאַחת 

ְׁשלֹוָׁשה ּבְִסיָרה ַאַחת
ָׁשִטים ַעל ּפְנֵי נָָהר

ְׁשלֹוָׁשה ּבְִסיָרה ַאַחת
רֹוצִים לְַהּגִיַע לַּכְפָר.

 
ּגַל אֹוֵמר "נִפְנֶה ַמֲעָרבָה!"

ׁש "ִמזְָרָחה לִפְנֹות" יּובָל ְמבֵַקּ
וְַטל ּדֹוֵרׁש "לֲַעצֹור ַהִּסיָרה!"

ּבְִסיָרה ּכֹה ְקַטּנָה, ְׁשלֹוָׁשה ְרצֹונֹות.

ּגַל ָּתפַס ַהָּמׁשֹוט ּבְיָָדיו
וְֵהֵחל לֲַחתֹור לְכִיּוּון ַמֲעָרב

יּובָל ֶאת ְרצֹונֹו ֹלא זָנַח,
ָחַתר ּבְִמׁשֹוטֹו יְִׁשירֹות לִַּמזְָרח. 

ְׁשלֹוָׁשה ּבְִסיָרה ַאַחת
ּולְכָל ֶאָחד ָרצֹון ׁשֹונֶה
ָׁשִטים ַעל ּפְנֵי ַהּנָָהר

ְסבִיבֹון ְמׁשּוּנֶה. ִסיָרָתם כִּ
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ָאַמר ַטל "ַהפְִסיקּו ִמּיָד!"
ֶאת ַהִּסיָרה הּוא נִָּסה לֲַעצֹור

וְא, יו ָהיּו לַָׁשּ ַאְך ּכָל ַמֲאַמצָּ
י ּבְֶמֶרץ ַהּׁש�נַיִים ִהְמִׁשיכּו לֲַחתֹור. כִּ

לְֶטלֶת ַעל ּפְנֵי ַהַּמיִם ַהִּסיָרה ִמַטּ
ּכְמֹו ָהיְיָתה ּבְלֶב יָם סֹוֵער

ַאְך ַהּנָָהר ָׁשֵקט וְָרגּוַע
ּדֵר. ַרק ַהּנֹוְסִעים ֹלא ַמצְלִיִחים לְִהְסַתּ

ְׁשלֹוָׁשה ּבְִסיָרה ַאַחת 
ְחְרִרים ַעל ּפְנֵי ַהּנָָהר ִמְסַתּ

ְׁשלֹוָׁשה ּבְִסיָרה ַאַחת
ּכֵיצַד יַּגִיעּו לַּכְפָר?

לְפֶַתע ׁשֹוְמִעים ַמיִם ּגֹוֲעִׁשים
ל ֵהם ְקֵרבִים ַמפָּ ְּ ּוְמבִינִים ֶׁשל

לְֹלא ִמיּלִים קֹולְִטים ִמּיָד
ִריכִים לִפְעֹל ּכְִאיׁש ֶאָחד. ֶׁשצְּ

ְׁשלֹוָׁשה ּבְכַּוָונָה ַאַחת
לְַהצְלִיַח יְַחּדָיו לִפְעֹול
ְׁשלֹוָׁשה ּבְָרצֹון ְמאּוָחד
ַעל ּפְנֵי ַהּנָָהר ַהּגָדֹול.

ּבְָמׁשֹוט ֶאָחד חֹוֵתר ּגַל
נִי יּובָל חֹוֵתר  ׁשֹוט ַהֵׁשּ ּבַָמּ

יּוּון ַמצְּבִיַע ַטל ַעל ַהכִּ
ּדֵר.  ב ַמְתִחיל לְִהְסַתּ ֵּה ַהַּמצָּ וְִהנ

יְַחּדָיו חֹוְתִרים נֶגֶד זְִרֵמי ַהּנָָהר
לֶג ֻמְסָּתר ְמנַּוְִטים ֶאל פֶּ

רֹובִים ֵהם לַּכְפָר לְפֶַתע רֹוִאים ֶׁשְקּ
ֵהם יַּגִיעּו ַמֵהר ִאם יְַמִׁשיכּו יָָׁשר.

ְׁשלֹוָׁשה ִהּגִיעּו ֶאל ַהּכְפָר
ּוְסבִיבָם ָקָהל ּגָדֹול

ְמַסּפְִרים ַהּׁשלֹוָׁשה ֵאיְך יַַחד 
ַח ַהּכֹול. נִָּתן לְנַצֵּ

3031



ם רֹוצִים לְִׁשאֹל ְׁשֵאלֹות וְלֲַענֹות ְּתׁשּובֹות ַעל ַהִּסּפּור? ַהִאם ַאֶתּ

לְְטלָה ַעל ּפְנֵי ַהַּמיִם? 1. ּכֵיצַד לְַדְעְּתכֶם ִהְרּגִיׁשּו ַהּנֹוְסִעים ּכְֶׁשַהִּסיָרה ִהַטּ

ה לַּנֹוְסִעים ָהיָה ָקֶׁשה לְַהּגִיַע לַּכְפָר? 2. לָָמּ

3. ֵאיְך לְבַּסֹוף ַהּנֹוְסִעים ּבְכָל זֹאת ִהצְלִיחּו לְַהּגִיַע לַּכְפָר?

4. ּכֵיצַד לְַדְעְּתכֶם ַהּנֹוְסִעים ִהְרּגִיׁשּו ּכְֶׁשִהּגִיעּו לַּכְפָר?

ם לֲַעׂשֹות ַמֶׁשהּו ִעם ֲחבִֵרים? ב ּדֹוֶמה ּבֹו ִהצְלְַחֶתּ 5. ַהִאם ּגַם לָכֶם ָהיָה ַמצָּ

6. ַמה ִּסיּפְרּו ַהּנֹוְסִעים לְַאנְֵׁשי ַהּכְפָר?

ַח ַהּכֹול!" "יַַחד נִָּתן לְנַצֵּ
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י

ַהּיֹום יֹום ֹלא ָרגִיל,
יֹום הּולְַדּתֹו ֶׁשל ּגִיל.

הּוא רֹוצֶה ּבְַעצְמֹו לְָהכִין,
ֲחגִיגָה לְכָל ַהיְלִָדים. 

ִעם ִׁשיִרים וְִעם ִריּקּוִדים,
ִעם ּכִיּבּוד ּוִמְׂשָחִקים, 
ּבְגַן ַהַּׁשֲעׁשּוִעים ַהּגָדֹול

ִהְתִחיל לְַסּדֵר ֶאת ַהּכֹול.

יֹום הּוּלֶֶדת ּבְִׁשיּתּוף ּפְעּוּלָה

ּגִיל ָחַׁשב וְִתיכְנֵן
ֶאת ָהֵאירּוַע ֵאיְך לְַאְרּגֵן,

ַאְך ִחיׁש ַמֵהר לַָמד
ֶׁשָּקֶׁשה ְמאֹוד לְבַד.

וְָאז ָעלָה ּבְרֹאׁשֹו ַרְעיֹון:
"ּבֹואּו ּכּוּלָם ִהצְָטְרפּו לֲַהכָנֹות, ּכְֵדי ֶׁשּיְַחּדָיו נּוכַל לֵיָהנֹות"."ֶאְקָרא לֲַחבִֵרים, זֶה ַהּפְִתרֹון!"
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ִהּנֵה ָרן וְגָד
ַמּגִיִעים לַּגַן, ֵהיָדד!

ֵהם ָׁשְמעּו ֶאת ַהַהזְָמנָה
ּובָאּו לֲַעזֹור ּבְִמֵהָרה.

ָרן ְמצּוּיָן ּבְִטיּפּוס ַעל ֵעצִים,
עֹולֶה וְקֹוֵטף ֵמָהֵעץ ַּתּפּוזִים.

ּגָד ְמַקּלְפָם ּבִזְִריזּות ַרּבָה,
ְמַמּלֵא ּבִפְלִָחים ֲעִסיִסּיִים ְקָעָרה.

ּוְׁשלֹוְׁשָּתם קֹוְרִאים:
"ּבֹואּו ּכּוּלָם ִהצְָטְרפּו לֲַהכָנֹות,

ּכְֵדי ֶׁשּיְַחּדָיו נּוכַל לֵיָהנֹות".

ּבָא ָהָאח רֹונֵן,
ֶׁשאֹוֵהב לִָׁשיר ּולְנַּגֵן.

ּגַם הּוא ָׁשַמע ַעל ַהְּמִסיּבָה
וְֵהבִיא ּכְלֵי נְגִינָה:

ּתֹוף, ּפֲַעמֹון, ַרֲעָׁשן, 
ּגִיָטָרה וְגַם ֲחצֹוצְָרה

וְָׁשר:

"ּבֹואּו ּכּוּלָם ִהצְָטְרפּו לֲַהכָנֹות,
ּכְֵדי ֶׁשּיְַחּדָיו נּוכַל לֵיָהנֹות".

ִמי ַמּגִיעֹות לְכָאן?
ָׁשלֹום לְמֹוָרן ּולְִׁשיָרן.
"ְמַקּוֹות ֶׁשּבָאנּו ּבַּזְַמן,
ֵהבֵאנּו ִאיָּתנּו ּבַּלֹונִים

ּבְכָל ַהְּצבִָעים לְכָל ַהיְלִָדים,
ּבְִׁשבִיל לְַקֵּׁשט ּובְִׁשבִיל לְַׂשֵחק".

"ּבֹואּו ּכּוּלָם ִהצְָטְרפּו לֲַהכָנֹות,
ּכְֵדי ֶׁשּיְַחּדָיו נּוכַל לֵיָהנֹות".
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ֵמַהַחּלֹון ּבְִחּיּוְך ֵהצִיצָה ִאיָּמא,
ֶׁשּבְכָל ַהִּמְתַרֵחׁש ִהבְִחינָה.

ִעְרּבְבָה ּבְלִילָה ְטִעיָמה,
יָצְָקה לְַתבְנִית ֲעגּוּלָה,

ָאפְָתה עּוגַת ׁשֹוקֹולָד ַחָּמה
וְֵהבִיָאה לַיְלִָדים ּבְַהְרּבֵה ַאֲהבָה.

"ּבֹואּו ּכּוּלָם ִהצְָטְרפּו לֲַהכָנֹות, 
ּכְֵדי ֶׁשּיְַחּדָיו נּוכַל לֵיָהנֹות".

ָׁשַמע ּדֹולֶב ּובָא
"ֵהבַנְִּתי ֶׁשּיֵׁש ְמִסיּבָה".

"נָכֹון", ּגִיל ָאַמר:
"ּבְבַָּקָׁשה ִאם ֶאפְָׁשר

ֻׁשלְָחנֹות לֲַעזֹור לְַסּדֵר".
"ִמצְַטֵער ָחבֵר

ֲאנִי ֹלא יֹוֵדַע ּכֵיצַד",
ָאַמר ּדֹולֶב וְִהְתיַיֵּׁשב ּבַַּצד.

ֲעצּובִים ַהיְלִָדים ֶׁשּדֹולֶב לְבַד,
"ּבֹוא ּדֹולֶב, ִהְתָקֵרב",

ֵאלָיו ֵהם ּפֹונִים:
"ּבֹוא ָחבֵר", 

ֵהם אֹותֹו ַמזְִמינִים 
וְאֹוְמִרים:

"לְכָל ֶאָחד יֵׁש ַמֶּׁשהּו 
ֶׁשהּוא יָכֹול לֲַעׂשֹות,

וְַעכְָׁשיו צִָריְך ַרק לְנַּסֹות".
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ם רֹוצִים לְִׁשאֹל ְׁשֵאלֹות וְלֲַענֹות ְּתׁשּובֹות ַעל ַהִּסיּפּור? ַהִאם ַאֶתּ

ֶדת לְבַּדֹו?. 1 ֶּ ֵּן ֶאת ְמִסיּבַת יֹום ַהה�ל ְתרֹון ָחַשב ּגִיל ּכְֶׁשֵהבִין ֶׁשהּוא ֹלא יָכֹול לְַאְרג ַעל ֵאיזֶה פִּ

ַעם?. 2 ם ּכְָך פַּ ֵּן ֶאת ַהֲחגִיגָה לְבַד, ַהִאם ּגַם ַאֶּתם ִהְרּגְַׁשֶתּ ֶמה ָהיְיָתה ַהְרּגָָׁשתֹו ֶׁשל ּגִיל ּכְֶׁשָרָאה ׁשהּוא ֹלא ַמצְלִיַח לְַאְרג

ם ֶעזְָרה ֵמַהֲחבִֵרים?. 3 ׁשֶתּ ר ַעל ִמְקֶרה ּבֹו ּבִַקּ ם יְכֹולִים לְַספֵּ ׁש ֶעזְָרה ֵמַהֲחבִֵרים, ַהִאם ַאֶתּ ּגִיל ּבִיֵקּ

ֶדת ֶׁשל ּגִיל?. 4 ֶּ ם ֱהיִיֶתם ּתֹוְרִמים לְִמִסיּבַת יֹום ַההּול ּבִזְכּות ֶעזְַרת ַהֲחבִֵרים ָהיְיָתה ֲחגִיגָה נִפְלָָאה, ָמה ַאֶתּ

מ�ה ִהְרּגִיׁש ּדֹולֶב ּכְֶׁשִהצְָטֵרף לְַּמִסיּבָה?. 5

ם ֱהיִיֶתם אֹוְמִרים לְדֹולֶב?  . 6 ָמה ַהיְלִָדים ָאְמרּו לְדֹולֶב ּכְֵדי לְַׁשכְנֵַע אֹותֹו לְִהצְָטֵרף? ָמה ַאֶתּ

ם עֹוזְִרים לְָחבֵר?. 7 ֵאיְך ַאֶּתם ַמְרּגִיִׁשים ּכְֶׁשַאֶתּ

ֵאיְך ַאֶּתם ַמְרּגִיִׁשים ּכְֶׁשָחבֵר עֹוזֵר לָכֶם?. 8

ּדֹולֶב ָחַׁשב... וְָאז...
אֹורּו ֵעינָיו

ָקפַץ ּבְִׂשְמָחה וְנֱֶעַמד ַעל ַרגְלָיו
ִחיׁש ַמֵהר ָאץ לְבֵיתֹו

ּוַמה ִּמָּׁשם ֵהבִיא ִאיּתֹו?
ּפְָרִחים? 

נֵרֹות? 
זִיּקּוִקים?

נֲַחׁשּו ָמה...
ּדֹולֶב ָחזַר ּובְיָדֹו... ַמצְלֵָמה.

ּבְיַַחד ּכָל ַהֲחבִֵרים
ֻׁשלְָחנֹות סֹוֲחבִים,
ּכְִסאֹות ְמַסּדְִרים,

ַמּפֹות ּפֹוְרִׂשים,
ּכִיּבּוד ּבַַּצּלָחֹות ְמַחּלְִקים

וְדֹולֶב ְמצַּלֵם
ּכָל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשים.

ּבֲַחגִיגָה ַמְתִחילִים,
אֹוכְלִים, ָׁשִרים,

רֹוְקִדים ּוְמנַּגְנִים,
ְמַׂשֲחִקים וְצֹוֲחִקים,

ֶאת ַהּנֵרֹות ַעל ָהעּוגָה ַמְדלִיִקים,
ֶאת ּגִיל ּבְַמּזָל טֹוב ְמבְָרכִים
וְגִיל אֹוֵמר ּבְִׂשְמָחה ּגְדֹולָה:

"זֹוִהי ַהֲחגִיגָה ֲהכִי נִפְלָָאה,
יֹום הּוּלֶֶדת ּבְִׁשיּתּוף ּפְעּוּלָה".
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