
כדאי לדפדף בספר, לעיין מקרוב באיורים המיוחדים של לנה 
גוברמן ולקרוא יחד גם את המילים והשלטים שמופיעים בהם. 

האם משהו באיורים שיעשע אתכם? האיורים עשויים מבדים 
צבעוניים ומחוטי תפירה וסריגה. אפשר לחפש פיסת בד או גרב 

ישן, לגזור, להדביק ולתפור מהם יצירה מיוחדת משלכם.

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

שכן טוב

החיים בקרבת משפחות אחרות 
הם מתנה. שכנּות עוזרת להפיג 

בדידות ומזַמנת חברויות, עזרה 
הדדית ושיתוף. שכנות גם מלמדת 

אותנו להתחשב באחרים ולהיות 
 רגישים כלפיהם. משפחת חרובי לומדת 
אט־אט לחיות בשלום עם שכניה, גם 

 כשהדחפור קודח ברעש נורא ואיום. 
סיפור על שכנות ועל קולות נפלאים 

שבוקעים מהלב. 

Копию этих страниц на русском языке можно найти  в русской 
части нашего сайта www.pjisrael.org.

‘ברחוב ירמיהו' הוא הספר האחרון ברשימת ספריית פיג'מה לשנה זו. אנחנו מקווים 
שנהניתם מהספרים, ומאחלים לכם חופשה נעימה, עם הרבה ספרים והרבה צחוק!

אפשר לשוחח יחד על הדרישה של 
משפחת חרובי לשקט ועל התגובות 

של השכנים. האם התבקשתם אי פעם 
לשנות את המנהגים שלכם כדי להתחשב 

בבני משפחה אחרים או בשכנים? האם הבקשה 
נראתה לכם סבירה או מוגזמת? בעקבות הסיפור 
תוכלו להיזכר בשכנים שלכם. את מי לא ראיתם 

זמן־מה ותרצו להזמין לביקור? 

כדאי לצאת לטיול בשכונה. איך היא נראית? 
מי השכנים שלכם, והאם אתם מכירים את 

כולם? האם אתם מבלים יחד, עוזרים זה לזה? 
אפשר לשרטט או להכין יחד דגם של השכונה 

שלכם ולהוסיף מי גר בכל דירה או בית. 

 הצחוק הוא דרך התמודדות 
קלה ונעימה, הוא משמח ואפילו מידבק. 

אתם יכולים לנסות לצחוק בכל 
הצלילים האפשריים: הּו הֹו ָהא ֵהא ִהי. 

התחילו לצחוק ושנו בכל פעם את הצליל. 
האם הצחוק “התגלגל ודיגדג"? 

האם הוא שיפר את מצב הרוח שלכם?

סיפרה: ליבי דאון     איירה: לנה גוברמן

רוצים לשחק ב׳משחק השקט׳? אתם מוזמנים 
ללחוש זה לזה, לשחק בדממה, ללכת על קצות 
האצבעות, לאכול בשקט ואפילו לנסות לצחוק 

ללא קול. האם הייתם מצליחים לעבור את “מבחן 
השכנים השקטים” של משפחת חרובי?

אפשר לשוחח עם בני משפחה ולשתף את 
השכנים: האם משהו דורש שיפור או תיקון 

במרחב המשותף שלכם? תוכלו ליזום פעילות 
שכונתית, למשל טיפוח וקישוט של חדרי 

המדרגות, הקמת גינה קהילתית, עזרה הדדית 
בקהילה. גבשו תוכנית פעולה וצאו למשימה.
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