
הורים יקרים,
מה רואים מבחוץ ומה נמצא בפנים? כיצד יכולים שלושה אגוזים לפתור בעיה? מה גורם לאדם להיות מאושר? 
ומזמנת שיחה על סודות, על  גולדברג מעוררת מחשבה  מהו סוד האגוזים? האגדה הקלאסית שכתבה לאה 

אוצרות ועל הדברים שהופכים אותנו למאושרים. 

ִעּתֹו ַמה ּטֹוב' )משלי טו 23( 'ְוָדָבר ּבְ

 כמה משמח כשהדבר שלו אנו זקוקים מגיע ברגע הנכון: מטרייה ביום גשם, ממחטה כשמצטננים, החתיכה 
משלי  בספר  הנכון.  בזמן  בדיוק  שמגיעים  ורזים,  סודות  בתוכם  הנושאים  ו...אגוזים  הפאזל  של   האחרונה 

משבח את סוד התזמון הנכון ואומר שדבר המגיע בִעתו הוא דבר טוב. 
הוא  שבו  ברגע  בדיוק  שלו,  לצורך  המענה  את  אחד  לכל  ונותנים  ליד  מיד  עוברים   האגוזים 
זקוק לו. הצורך של כל אחת מהדמויות בספר שונה, אך השאיפה לאושר משותפת לכולן.

     
  

קריאה מהנה ושיחה נעימה!   

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

פעילות בחיק המשפחה
קרוב,  לשבת  אפשר   - אגוזים?  כשמקבלים  קורה  מה 
כל  קיבלה  מה  לחפש  מילדיכם  ולבקש  בספר  לדפדף 
הפנים  להבעות  לב  לשים  כדאי  האגוזים.  תמורת  דמות 
למראה,  לגשת  תוכלו  האגוזים.  את  שמקבל  מי  כל  של 
מרוב  מחייכים  אתם  כאשר  נראים  אתם  כיצד  ולראות 

אושר.

ִית בובות שייצגו  המחיזו את הסיפור - תוכלו לחפש בּבַ
את הגמד, הסנאי, חוטבי העצים, השר והנערה, ולהמחיז 

יחד את הסיפור באמצעות תיאטרון בובות. 

הפתיע  הסיפור  של  הסוף  האם   - לסיפור  אחר  סוף 
אתכם? אולי תרצו להמציא ולצייר לסיפור סוף אחר?

אתם  מה  שמחות.  הן  כאשר  שרות  בסיפור  הדמויות 
אוהבים לעשות כשאתם שמחים? 

האם אתם ַמּכירים עוד יצירות שכתבה לאה גולדברג? 
אפשר לגשת למדף הספרים בבית או לספרייה העירונית 
ולחפש עוד סיפורים ושירים שלה, למשל ׳המפוזר מכפר 

יר׳, ׳הילד הרע׳ ורבים נוספים. יָרה ְלַהׂשּכִ אז"ר׳, ׳ּדִ

את  שיפתור  מי  ‘’כל  פלא:  אגוזי  הם  בסיפור  האגוזים 
סודם - אין כמותו מאושר בעולם’’. כדאי לשתף זה את 
זה, מה גורם לכם אושר? האם אותם דברים גורמים לכם 
ולילדיכם להיות מאושרים? אפשר לחשוב על חבר או על 
בן משפחה ולהפתיע אותם במשהו משמח - צלחת עם 

עוגיות אגוזים שאפיתם יחד!

מתכון לעוגיות אגוזים זהובות

מרכיבים:
כוס וחצי קמח

חצי כוס אגוזים גרוסים
150 גרם חמאה

100 גרם אבקת סוכר 
כפית תמצית וניל

חצי כפית אבקת נס קפה

אופן ההכנה:
מחממים את התנור לחום בינוני של 180 מעלות. . 1
מעבדים את כל המצרכים לבצק ומקררים כשעה.. 2
יוצרים מהבצק כדורים בגודל אגוז.. 3
מניחים על תבנית מרופדת ואופים 10 דקות.. 4
מצננים ומאחסנים בצנצנת סגורה. . 5


