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הורים יקרים,
הילדים הגרים ברחוב חסר השם, אינם משלימים עם המצב. הם פונים לראש 

העיר ודורשים: “אנחנו רוצים שם כמו לכל רחוב בעיר”. סיפור על חשיבות השם 

ועל כוחם של הילדים לשנות ולתקן.

“במקום שאין אנשים השתדל להיות איש“ )אבות ב, ה(

במציאות יש בעיות שמפריעות לכולנו אבל אף אחד אינו חש כלפיהן אחריות 

אישית. המשנה במסכת אבות קוראת לכל אדם לפעול, להיות יוזם ולהשתדל 

לשפר את הסביבה שבה הוא חי. בסיפור “רחוב בלי שם” אנשים רבים גרים 

 ברחוב שאין לו שם, אך רק הילדים מתגייסים יחד על מנת לפתור את הבעיה. 

 כך מבטא הסיפור את חשיבות המעורבות, האכפתיות והאמונה ביכולתנו 

לשנות לטובה את המציאות. 

להתבונן
כדאי להתבונן מקרוב באיורים. האם הצלחתם למצוא 
את כל האנשים והחפצים שהלכו לאיבוד בדרך לרחוב 

בלי השם? האם משהו באיורים הצחיק אתכם? 
  

לחקור
האם יש שם לרחוב בו אתם גרים? האם ילדיכם 

 מכירים אותו? על שם מה או מי קרוי הרחוב? 
לפעמים מעניקים לרחובות שמות של פרחי הארץ, 

דמויות חשובות או אירועים בהיסטוריה. תוכלו לחקור 
יחד את מקור שם הרחוב שלכם והרחובות הסמוכים.

ליצור
 כדאי לחפש באיורים את שלטי הרחובות. 

 איך נראים שלטי הרחובות בשכונה שלכם? בשלטים 
רבים מופיע שם הרחוב בשלוש שפות. האם אתם 

יודעים לקרוא את כל השמות? תוכלו להכין שלטים 
לחדרי הבית ולעצב אותם כמו שלטי רחוב.

לטייל
כדאי לצאת לטיול בשכונה, להכיר את שמות 

הרחובות ומשמעויותיהם ולחפש בה דברים שונים:  
האם ברחובות יש פנסים, ספסלים, עצים יפים? האם 

ברחוב יש תחנת אוטובוס? איפה מעברי החציה? 
אתם יכולים לצייר יחד מפה של רחובות השכונה.

לצייר
קשה להסביר איך מגיעים ממקום למקום כשלא 

מציינים את שמות הרחובות. נסו לתאר במילים איך 
מגיעים מהבית לבית הספר, עם ציוני דרך וללא שמות 
הרחובות. אחר כך אפשר לצייר מפה של הדרך וללכת 

או לנסוע לפי המפה שהכנתם. האם התבלבלתם? 

לשנות
כולנו יכולים לחולל שינוי לטובה – אפילו בתוך הבית 

או בשכונה שלנו. אפשר לשוחח כמשפחה ולשתף 
את השכנים, האם משהו דורש שיפור או תיקון? 

תוכלו לערוך הצבעה, לבחור מה תרצו לתקן ולצאת 
למשימה. 

לכתוב
ואולי יש בעיות שאין ביכולתכם לתקן והייתם רוצים 
להעלות בפני ראש העיר שלכם? אתם יכולים לאתר 

את הכתובת לפניות הציבור ולשלוח דוא"ל עם הבקשה 
או ההצעה לתיקון. אולי גם אליכם יגיע ראש העיר!

לדון
חשבו על הדרך בה מתקבל שם הרחוב, על הדיון, 
הבחירה וההגעה להסכמה. מה דעתכם על האופן 

שבו התקבלה ההחלטה? האם תמיד כך מתקבלות 
החלטות? מתי כן ומתי לא? 

 קריאה מהנה 
ושיחה נעימה!
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