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התרנגולים והשועל | ח"נ ביאליק

צייר: יוסי אבולעפיה

הורים יקרים,
להקת תרנגולים רעבים יוצאת לחפש מזון. בדרכה חזרה אל הלול אורב לה שועל רעב וערמומי! הסיפור המחורז 

מתאר כיצד תושייתה של תרנגולת אחת חלשה ופיסחת מצילה את הלהקה כולה. הסיפור מאפשר לנו להתוודע 

ליצירתו של ח"נ ביאליק ולחשוב יחד על יכולתו של כל אחד למצוא את נקודות החוזק שלו ולסייע לאחרים. 

ָעה" –  גם חלש יכול להיות חזק ֵאין לֹו ָשׁ "ֵאין ְלָך ָאָדם ֶשׁ

והולכת לאט. אם נשפוט אותה רק לפי מצבה הפיזי, נראה בה  חולשתה של התרנגולת נראית לעין: היא צולעת 

חלשה ונזקקת. אך אם נשים לב גם לתכונות האופי שלה, נגלה כי היא אמיצה ובעלת תושייה, ובזכותה חזרו כל 

התרנגולים בשלום לביתם. 

ָעה״. חז"ל מלמדים אותנו לא  ֵאין לֹו ָשׁ ֵאין ְלָך ָאָדם ֶשׁ ִהי ָבז ְלָכל ָאָדם, ]...[ ֶשׁ ָנה )מסכת אבות, ד ג( כתוב: ״ַאל ְתּ ׁשְ ִמּ ּבַ

לזלזל באף אחד, כי לכל אדם יהיה זמן שבו הוא ֵידע לעשות את הדבר הנכון. לאנשים ִמגבלות שונות, ולמרות זאת 

ניתנת לכל אחד הזדמנות בחיים לעשות מעשים גדולים וחשובים.  

קריאה מהנה ושיחה נעימה! 

משחק ׳פותחים בשיחה׳:
בעמודים הבאים כרטיסיות לשיחה 
משפחתית בעקבות הסיפור. אתם 

מוזמנים לגזור את הכרטיסיות ולהכין 
להן קופסה מקושטת. את המשחק 

אפשר לשחק ליד שולחן האוכל, 
בנסיעה משפחתית או בכל זמן אחר. 

אנו מקווים שהשאלות יזמנו לכם זמן 

משפחתי מהנה ואיכותי.
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האיורים של יוסי אבולעפיה מפרשים 
את הסיפור ומוסיפים לו פרטים 

משעשעים. נסו לעקוב יחד אחר האיורים 
ולחפש תמונות מצחיקות )כדאי לחפש 

את התולעת שמסתתרת בכל עמוד 
בספר(. תוכלו לבקש מהילדים לספר את 

הסיפור במילים שלהם.

פעילות בחיק המשפחה:

הסיפור כתוב בלשון התנ"ך, ובתוכו 
מילים ותחביר זרים לשפה של היום. 

בעזרת האיורים והמילון יוכלו ילדיכם 
להבין את עלילת הסיפור ואת המילים 

הלא מוכרות. לאחר שתקראו את הספר 
כמה פעמים, תוכלו לבחור פסקה אהובה 

ולנסות לדקלם אותה בעל־פה.

להקת התרנגולים אינה מודעת 
לכך שחברתם הצילה אותם. אפשר 

להמציא שיחה בין התרנגולת הפיסחת 
לבין חבריה, שבה היא מספרת להם על 

המפגש שלה עם השועל. תוכלו להמחיז 
את השיחה, להציג אותה בעזרת תיאטרון 

בובות או לכתוב יחד סיפור המשך. 

האם אתם מכירים אדם עם מגבלה 
גופנית, או מגבלה שאינה נראית לעין 

כמו רגישות ללקטוז או לחיטה? שוחחו 
עם ילדיכם על דרכים שיכולות לסייע 

למי שמתמודד עם קושי בתנועה, 
בשמיעה או בראייה. חפשו בסביבתכם 

הקרובה דוגמאות לכך )חניה לנכים, 
שימוש בשפת סימנים, סימון מספרי 
קומות במעלית בכתב ברייל, ועוד(. 
גם שטרות כסף מותאמים לאנשים 
שמתקשים בראייה. התבוננו בשני 

שטרות כסף של סכומים שונים. עצמו 
עיניים, מששו את השטרות וגלו את 
הסימן הבולט שבעזרתו אנשים כבדי 

ראייה ׳קוראים׳ את השטרות ומבדילים 
ביניהם. 


