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אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

האיורים המרהיבים מוסיפים רובד נוסף לסיפור, וכדאי לעיין בהם 

מקרוב. מה עושה השועל בכל עמוד? איך משתנות הבעות הפנים 

של הילדים לאורך העלילה? האם שמתם לב כיצד בריכת המים 

משתנה במהלך הסיפור? תוכלו לבחור קטע אהוב מתוך הספר 

ולצייר אותו כיד הדמיון הטובה עליכם.

אפשר לשחק במשחק תפקידים שבו אתם ההורים של אחד 

הילדים בסיפור: שעת ערב מגיעה, והילדים חוזרים הביתה 

מלאי התרגשות. תוכלו לשאול אותם מה עבר עליהם היום 

בבוסתן ולבקש שיתארו לכם את חוויותיהם במילים שלהם.

 בדמיון הכול אפשרי: 

חרוב הופך לחרב, זית - לסלט 

טעים, ורימון חצוי נהיה כתר מלכותי! 

אפשר לשחק משחק: כל אחד בתורו 

בוחר חפץ ומדגים, בפנטומימה, מה 

ניתן לעשות בו. המשתתף השני 

מנסה לנחש ְלמה הפך החפץ, 

ויחד ממשיכים להעלות רעיונות 

לשימושים נוספים.

רבים ומשלימים: 

בעקבות הסיפור 

תוכלו לשוחח על 

מריבות בין חברים ולשתף זה את 

זה במריבה ובפיוס שחוויתם. 

בסיפור, לאחר המריבה, כל 

אחד מהילדים משחק עם עצמו. 

אפשר לשוחח עם ילדיכם מתי 

נעים ונוח להיות לבד ומתי מהנה 

יותר לשחק עם חברים. 

האם בקרבת ביתכם יש בוסתן, פרדס או יער? כדאי לטייל בהם יחד! כמו הילדים 

בסיפור, גם אתם יכולים לאסוף זיתים ולסחוט מהם שמן, לשחק בחרובים או 

להתחבא מאחורי עצים. אפשר לאסוף עלים בכל מיני צבעים, לחזור הביתה, 

לקחת דף חלק ולמעוך ביד את העלים. העלים יפרישו נוזל צבעוני, וכך 

תוכלו לצייר ציור בצבעי הטבע.

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

הורים יקרים,

נעים  לא  וכבר  הרוח  נושבת  שפתאום  עד  לפעמים,  רבים  טובים  הכי  החברים  גם 
להישאר לבד בין הצללים. סיפור ארץ־ישראלי על מריבה ופיוס, על דמיון ומציאות, 

המתרחש בתוך בוסתן גלילי קסום.

"איש תחת גפנו ותחת תאנתו" )ישעיה ב, ד(

הישיבה תחת עצים הנותנים פרי מסמלת את החיים השקטים והטובים, שבהם כל 
נקלעים  וחברים  שכנים  שגם  אלא  שכניו.  עם  בשלום  וחי  אדמתו  את  מעבד  אדם 
לעימותים לפעמים, ולא תמיד ברור כיצד התחיל הריב וכיצד אפשר להביא לסיומו. 
החברים  מוצאים  ישראל,  ארץ  בהם  שהשתבחה  הפירות  בין  המרהיב,  הנוף  בתוך 
הריב. הדאגה לשועל הפצוע מסייעת להם  זה אחרי  זה עם  דרך להשלים  בסיפור 

לשוב להיות חברים.
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