
הורים יקרים, 
שלושה אחים פינגווינים מבשלים יחד תבשיל ייחודי. המעדן טעים להם מאוד, 

והם בטוחים שגם סועדים אחרים ייהנו ממנו. האם כולם צריכים לאהוב את אותם 
הדברים? כיצד דעות הזולת משפיעות על הטעם שלנו - ולא רק באוכל? 

"על טעם וריח אין להתווכח" -  פתגם עממי )תרגום אברהם שלונסקי(

לכל אחד יש העדפות, מחשבות ובחירות משלו. מגוון הדעות והטעמים בין בני אדם 
יוצר עניין ויופי, אבל לפעמים עשוי לגרום לתסכול. כאשר אנו מאמינים בעצמנו, 

בדרך שבחרנו וביצירה שלנו - עלינו לדבוק בהם. אך בד בבד יש להתחשב בדעתם 
וברגשותיהם של אחרים.  

הסופרת נורית זרחי כתבה סיפור משעשע ולכאורה תמים, ובתוכו ריבוי משמעויות 
וכמה חידות פתוחות, למשל: מדוע אף אחד מנוסעי האונייה הראשונה לא אהב 

את המעדן? ומה, אם בכלל, השתנה במהלך הסיפור שיכול להסביר את התגובות 
ההפוכות של נוסעי האונייה השנייה? 

קריאה מהנה ושיחה מעניינת!

רגשות האחר
כדאי לשבת קרוב, ליהנות מהאיורים 

המשעשעים ולקרוא יחד את הסיפור בקול רם. 
בקריאה הראשונה תוכלו לעצור בעמוד שבו 

עוזבים נוסעי האונייה הראשונה את המסעדה 
בכעס ולשאול את ילדיכם: איך לדעתם הרגישו 

הפינגווינים? 

השפעה של אחרים
מעניין למה הפינגווינים לא הציעו את המעדן 

לנוסעי האונייה השנייה, ומדוע החליטו לאכול 
בעצמם את כל המעדן. אפשר לשתף אחד את 

השני: האם קרה לכם ששיניתם את דעתכם 
בעקבות תגובות של אחרים? מתי זה קרה? 

איך הרגשתם? 
 

הְמתנה
כמו בסיפור, גם בבית יש מצבים שבהם צריך 
לחכות. תוכלו להכין יחד שעון חול שיקל על 

ההמתנה. לוקחים שני בקבוקי פלסטיק ריקים, 
מדביקים בדבק חזק את שני הפקקים ובעזרת 
מסמר מחומם נוקבים )בזהירות( נקב שיעבור 

בשני הפקקים. ממלאים בקבוק אחד בחול, 
סוגרים בפקק הכפול ומחברים אליו מלמעלה 
את הבקבוק הריק. עכשיו הופכים. מדדו: כמה 

זמן לוקח לחול לעבור מבקבוק אחד לשני?

טעמים והעדפות
האם כל בני הבית שלכם אוהבים את אותם 

המאכלים? כיצד מחליטים מה אוכלים בארוחות 
משותפות, ומי מבשלים את האוכל? תוכלו 

להציע לילדיכם לקבוע תפריט לכל המשפחה. 
אפשר אפילו לפתוח מסעדה: את מי תזמינו 

לאכול איתכם? 

ריח קינמון חם
תוכלו להכין יחד מעדן שיפיץ ריח של קינמון 

בכל השכונה: קולפים תפוחי עץ וחותכים 
לפרוסות עבות, מפזרים עליהן כמות שווה של 
סוכר וקינמון ומכניסים לתנור. הריח כבר יגלה 

לכם מתי המעדן מוכן. 

פעילות
בחיק המשפחה:

Копию этих страниц на русском языке 
можно найти в русской части нашего сайта 

www.pjisrael.org

על נורית זרחי
נורית זרחי נולדה בירושלים בשנת 1941 וגדלה בקיבוץ גבע. 

היא פרסמה יותר ממאה ספרי ילדים, שירה, פרוזה ומסות.
זרחי זכתה בפרסים ספרותיים רבים, ביניהם פרס ביאליק, 

פרס יהודה עמיחי,  פרס לאה גולדברג, עיטור אנדרסן 
לספרות ילדים ונוער ואחרים. ב־2014 זכתה בפרס מפעל 

חיים לספרות ילדים ונוער ע"ש דבורה עומר.
בין ספריה האהובים: "נמר בפיג'מה של זהב", "מחלת 

הגעגועים של סולי", "להתראות באנטארקטיקה", "דודה 
מרגלית נפלה אל השלולית", ורבים אחרים. אפשר לחפש 

את הספרים בבית או בספרייה ולקרוא אותם ביחד ולחוד.


