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המשך בעמוד הבא

גננת יקרה,

־רמה חולה, כבר שלושה ימים היא שוכבת במיטה ולא יוצאת לשחק. הצע
צועים מחליטים להפתיע את רמה וללכת ולבקר אותה. הסיפור מזמן שיחה 

על חברוּת, על דאגה לשלום חבר ועל ביקור חולים.

ביקור חולים

ביקור חולים מלווה את המורשת היהודית מימי אברהם אבינו; סיפורים רבים משובצים בארון  מצוות 
הספרים היהודי ומתארים את חשיבות ביקור החולים. תחושת החולה שמתעניינים בו, דואגים לו ועוזרים 
לו יכולה להיות חשובה לא פחות מתרופה. בימים סגריריים אלה, כאשר עיטוש מלווה שיעול, טוב להיזכר 

בחולים שסביבנו ובחשיבות ביקור החולים.  

רעיונות לשילוב הספר בגן

עם   • מיוחד  ארגז  לארגן  תוכלי  וצעצועים.  בובות  בעזרת  הסיפור  להציג את  יכולים  הילדים 
צעצועים ואביזרים הקשורים לסיפור, כדי לעודד את הילדים לשלב אותו במשחק הסוציו-דרמטי 
"רפואה  ברכה  כרטיסי  תה,  וכוסות  קומקום  רפואי,  ציוד  צעצועים,  לארגז  להוסיף  שלהם. אפשר 

שלמה!" ועוד. כדאי לשתף את הילדים ולשאול מה לדעתם יש לכלול בארגז "ביקור חולים" בגן. 

רמה אינה הדמות היחידה בסיפור שזקוקה לטיפול. האם הילדים שמו לב שהבובה שולה פצועה,   •
הרגל שלה נפלה לפני שנה? תוכלו לפתוח בגן "בית חולים לצעצועים", מקום בו מנסים לתקן 

או לרפא בובות, צעצועים או ספרים "פצועות". 

אפשר להתבונן באיור שרואים בו את רמה שוכבת במיטתה, חולה אבל מחייכת בעקבות ביקור   •
האם לדעתם חולים מרגישים טוב יותר לאחר שחח  הצעצועים. כדאי לשוחח עם הילדים,

ברים מתעניינים בהם ומביעים דאגה?

את   • משקפים  שבסיפור  והצעצועים  שנה,   80 לפני  לראשונה  לאור  יצא  הצעצועים"  "ביקור 
התקופה ההיא. אפשר לשוחח עם הילדים על הצעצועים יש להם בבית. הילדים יכולים גם 
בגן תערוכה של  ולערוך  או את הסבים במה הם שיחקו כשהיו קטנים,  לשאול את הוריהם 

בובות וצעצועים "אז והיום". 

אפשר להכין לוח קיר עם כרטיסים עם שמות הילדים, ושלושה "כיסים" צבעוניים   •
ומקושטים: כיס עבור  ילדים שהגיעו היום, כיס עבור ילדים בחופשה או סידורים, וכיס עבור 
ילדים חולים.  ילדים שהגיעו לגן, מאתרים את שמם ומכניסים אותו לכיס המתאים. ילדים 

שחזרו אחרי מחלה, מוצאים את שמם בכיס של ה"חולים", ומעבירים אותו אל הבריאים!



תורני "ביקור חולים": בכל פעם שאחד מילדי הגן חולה, ילד אחר מקבל פתק הביתה, בבקשה   •
להתקשר לחבר  החולה ולשאול לשלומו בשם הגן. מדבקה על החולצה עם מספר הטלפון של הילד 

החולה, היא תזכורת מיוחדת ומתקבלת בברכה.

מחלות חורף הן מדבקות, לכן אנו מנסים להימנע ממפגש ישיר של ילדים עם הילד החולה. חשבו   •
יחד על דרכים נוספות להתעניין בשלום החולה, ולשמח אותו: לצייר תמונות וברכות, להתקשר 

בטלפון ולברך "רפואה  שלמה!" או "ברוך רופא חולים", לשלוח ברכה דרך בן משפחה או שכן.  

איך מקבלים את פניהם של חברים שחזרו לגן לאחר מחלה?  בברכת "ברוך רופא חולים" ו"ברוך   •
שובך לגן"!

אפשר לקרוא רעיונות נוספים לשיחה ופעילות בנושא ביקור חולים בדפי הספרים באתר:  תהיה   •
בריא מוריס מגי, הדב מרגיש לא טוב , המעיל של סבתא.

ימימה אבידר-טשרנוביץ )1995-1909(

־ימימה אבידר-טשרנוביץ, ילידת ליטא, עלתה ארצה בת 21 והחלה בכתיבה עוד בנעוריה. את סי
פוריה הראשונים סיפרה בגני הילדים שעבדה בהם בתל אביב והם פורסמו תחילה בשבועון דבר 
לילדים. באותם ימים אף כתבה תסכיתים והשתתפה בשידורם ב'פינת הנוער' ברדיו. דורות של 
ילדים ונוער בארץ גדלו על עשרות ספריה האהובים, ובהם מוקי ברוגז עם אמא, סיפורים 
לניבי, שני רעים יצאו לדרך, שמונה בעקבות אחד ואחד משלנו. כלת פרס זאב ופרס 

ישרא לספרות ילדים. 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!


