
לחפש  מילדיכם  לבקש  אפשר  בספר.  יחד  ולדפדף  לשבת  כדאי 

באיורים את עשרת המלחים ולנסות לזהות כל אחד לפי התיאור. 

האם משהו באיורים הצחיק אתכם? תוכלו לבקש מילדיכם לספר 

את הסיפור במילים שלהם, על פי רצף התמונות.

ניתן לעצור את הקריאה בנקודה שבה המלח הדייג בוחר לקדוח חור 

בחדרו ולשאול את ילדיכם מה לדעתם יקרה בהמשך? תוכלו להציע 

לילדיכם לצייר תמונה של הספינה מתמלאת במים ובדגים.

בעמודים הראשונים של הספר מצוירים המלחים כשביניהם מחבר 

חבל. מה לדעתכם קושר את המלחים זה אל זה? מה מחבר ביניכם לבין 

בני משפחתכם? אפשר לספר לילדים על הביטוי "כל ישראל ֲעֵרִבים זה 

בזה" ולחשוב על התרומה של כל אחד מאיתנו לרווחת הכלל.

על הספינה לכל אחד מהמלחים יש תפקיד וכולם תלויים בכולם. קחו 

גיליון נייר גדול וציירו יחד ציור משפחתי שבו כל אחד מבני המשפחה 

בוחר בצבע אחד בלבד. כדי ליצור תמונה צבעונית יש צורך בשיתוף 

פעולה של כל אחד מבני המשפחה, בצבע שלו ובתיאום בין כולם. 

איזה מין סיפור נוצר כאשר משפחה כותבת אותו יחד בהמשכים? 

כנראה סיפור מצחיק מאוד. התחילו לספר סיפור, הפסיקו אחרי 

שורה ותנו לשאר בני המשפחה להמשיך, כל אחד בתורו, ולהוסיף 

עוד כיוונים להתפתחות העלילה. 

אתם  לחורבנו.  או  הבניין  לצמיחת  לתרום  יכול  מאיתנו  אחד  כל 

מוזמנים להוציא קוביות, קפלות מעץ או מגנטים ולבנות יחד מגדל 

גבוה. אחרי שהמגדל עומד אפשר לנסות להוציא ממנו חלקים בלי 

שהוא ייפול. 

יחד פאזל )תצרף(, ולאחר שתשלימו אותו אפשר  תוכלו להרכיב 

להוציא ממנו חלק אחד. איך נראה הפאזל כאשר חסר בו חלק?

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

הצעות לפעילות 
בחיק המשפחה

הסיפור שלפניכם נכתב בהשראת מדרש

ויקרא רבה ד, ו:

ְסִפיָנה, ִבין ּבִ ָהיּו יֹוׁשְ ל ִלְבֵני ָאָדם ׁשֶ ָמׁשָ

יו. ְחּתָ ַח ְוִהְתִחיל קֹוֵדַח ּתַ ָנַטל ֶאָחד ֵמֶהן ַמְקּדֵ

ה? ב ְועֹוׂשֶ ה יֹוׁשֵ ָאְמרּו לֹו ֲחֵבָריו: ָמה ַאּתָ

י ֲאִני קֹוֵדַח?! ְחּתַ ת ָלֶכם, לֹא ּתַ ָאַמר ָלֶהם: ָמה ִאְכּפַ

ִפיָנה. ִים עֹוִלין ּוְמִציִפין ָעֵלינּו ֶאת ַהּסְ ַהּמַ ָאְמרּו לֹו: ׁשֶ
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הורים יקרים,

עשרה מלחים שטים יחד לבטח בספינה עד שאחד מהם מחליט לקדוח חור 

ברצפת חדרו. משל על ערבות הדדית, המלמד על השייכות וההשפעה של 

כל אדם על החברה כולה.

"כל ישראל ֲעֵרִבים זה בזה"

)מדרש ספרא ויקרא ז, ה(

הסיפור עּובד בהשראת מדרש המתאר כיצד מעשה של אדם יחיד משפיע 

זה בזה" הוא ביטוי שטבעו חז"ל  ֲעֵרִבים  "כל ישראל  על רבים סביבו. 

ומשמעותו היא שכל אחד מאיתנו מושפע ממעשי זולתו ולכן יש לנו 

אחריות זה על זה.

העולם  על  מעשינו  של  ההשלכות  לעוצמת  מודעים  אנחנו  תמיד  לא 

שסביבנו. חשוב לזכור שכמו המלח שביקש לקדוח חור בחדרו ולא הבין 

שהוא עשוי להטביע את הסירה כולה – כל מעשה חיובי או שלילי שלנו 

מהדהד סביבנו במעגלים רחבים.


