
אףַ ֶאָחד ֵמעֹוָלם ֹלא ָּכַתב לֹו.

אףַ ֶאָחד אףַ ַּפַעם ֹלא ִהְתַקֵּׁשר ֵאָליו.

אףַ ֶאָחד ֹלא ָׁשַלח לֹו ּדֹארַ ֶאֶלְקְטרֹוִני.
ריק
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ַּבְטָיה ַחָּמה ּוְנִעיָמה, ְוִהִּגיׁש לֹו ּכֹוס ֵּתה. הּוא ָעָׂשה ַלַּבְרָוז אְמַ
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 •��פעילות 
בחיק המשפחה

•��האם שמתם לב לשילוב המיוחד של מילים 
ותמונות בספר? האם היה קל לקרוא אותו בקול 

רם? מה הצחיק אתכם באיורים ובסיפור? 

•��חפשו יחד את העמוד שבו הנרי מפרסם את 
המודעה על חיית המחמד המושלמת. אילו עוד 
מודעות מפורסמות שם? האם המוצרים האלה 

באמת קיימים? אפשר לנסח עם הילדים מודעה 
על דבר שהם מאוד רוצים, גם אם הוא דמיוני. 

•��כלב לא יכול לגעגע, ברווז לא יכול לתפוס 
כדורים. אבל אם מביטים בעין טובה אפשר 

למצוא טוב בכל אחד. אפשר לציין מה התכונה 
הייחודית של כל אחד מבני המשפחה 

והחברים. 

•��הנרי יודע הרבה על התכונות של צפרדעים, 
כלבים – וגם ברווזים! אילו בעלי חיים מכירים 
ילדיכם? תוכלו לבקר בפינת חי, בגן החיות או 

בחנות לחיות ולהכיר חיות חדשות. 

•��תוכלו לשתף את ילדיכם בחוויות ילדּות שלכם: 
אילו חיות גרו סביבכם, האם הייתה לכם חיית 
מחמד משלכם כשהייתם ילדים? אם כן, תוכלו 

לספר עליה ולהראות תמונות מן העבר. 

•��אפשר לארגן ערב תחפושות בבית. כל אחד 
מתחפש לחיה ועל האחרים לנחש מיהו.  אפשר 

גם להמציא חיות דמיוניות, למשל לערבב זנב 
של סוס עם אוזניים של חתול. איך תקראו 

לחיות שהמצאתם ומה תכונותיהן?

הורים יקרים, 
שהם  בטוחים  והנרי  הברווז  אמיתי?  חבר  ומיהו  המושלמת  המחמד  חיית  מיהי 
פותח  ביניהם  החיבור  יחד,  ומבלים  נפגשים  כשהשניים  התשובות.  את  יודעים 

אפשרויות חדשות ומפתיעות ומוביל לחברּות מופלאה. 

"קנה לך חבר" )אבות א', ו'(
באחר  להתעניין   – לפעול  צריך  לחברים  להפוך  כדי  בקלות.  נוצרת  אינה  חברּות 

ולהעניק לו תשומת לב. לכך מתכוונת המשנה בפרקי אבות. 

ואילו הנרי  ולהתחפש לכלב,  בניסיון לרכוש חבר היה הברווז מוכן להרחיק לכת 
הגמיש את דרישותיו. הוא קיבל את האורח המפתיע שהגיע אל דלתו, שיחק איתו 
המחמד  חיית  להיות  הפך  שהברווז  הבין  הנרי  המשותף  הבילוי  בזמן  בו.  וטיפל 

המושלמת בשבילו, אפילו יותר מכלב, ושניהם קנו לעצמם חבר. 

קריאה מהנה ושיחה נעימה! 
Копию этих страниц на руссКом языКе 

можно найти  в руссКой части нашего сайта 

www.pjisrael.org.


