
כדאי לשבת קרוב ולעיין יחד בספר. שאלו את 

ילדיכם: האם משהו באיורים הצחיק או העציב  

אתכם? האם אתם מכירים את כל החיות שבסיפור? 

האם לדעתכם כולן מתאימות להיות חיות מחמד? 

תוכלו לדמיין יחד: אילו יכולתם לגדל חיית מחמד 

שונה מהרגיל, איזה בעל חיים הייתם בוחרים?

כדאי לעצור בעמוד שבו מגיעים הילד והפילון 

למועדון, ולהקריא בקול את הכתוב על השלט. 

אפשר לשוחח: מדוע לדעתכם לא מכניסים 

פילים למועדון? איך מרגישים הילד והפילון? לפני 

שממשיכים בקריאה אפשר לשער: מה לדעתכם 

יעשה הילד?

תוכלו להכין יחד מקופסת נעליים דגם של מועדון 

החיות, ולהמחיז את הסיפור בעזרת בובות. כדאי 

להעשיר את הסיפור ולהמציא שיחות בין הדמויות.

הורים יקרים,
מי מתקבל למועדון חיות המחמד ומי נשאר בחוץ? מה מרגיש מי שנחשב שונה? וכיצד 
חברים אמיתיים דואגים זה לזה? הסיפור “פילים לא מתקבלים” מזמן שיחה על חברּות, 

על קבלה ועל שייכות לקבוצה.

ָ ֲעֶשׂה לֲַחבְֵרך ָּׂשנּוא ָעלֶיךָ ַאל ַתּ ָמה ֶשׁ

בתלמוד מסופר שכאשר התבקש הלל הזקן ללמד את כל התורה על רגל אחת, הוא בחר 
בשיעור החשוב: "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך, זו היא כל התורה כולה, והשאר 

פירושו הוא 'לך ולמד'." )תרגום מארמית, שבת ל"א, ע"א(.
כל אחד מתלבט לפעמים כיצד לנהוג כלפי חבר. הלל מציע שיטה: לחשוב אילו מעשים 
מצערים אותנו ומה גורם לנו אי-נוחות. כך נדע מהי הדרך הנכונה להתנהג כלפי אחרים: 

בדיוק באופן שהיינו רוצים שינהגו כלפינו!
הילדים בסיפור מקימים מועדון חדש, תוך שמירה על הכלל “מה ששנוא עליך אל תעשה 

לחברך”. למועדון שלהם כולם מוזמנים!

קריאה מהנה ושיחה נעימה! 

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

חל"צקרן גרינספון ישראל

KEREN GRINSPOON ISRAEL הצעות לפעילות
בחיק המשפחה

‘’כי ככה חברים עושים’’ - תוכלו לשתף את 

ילדיכם בחברות מיוחדת מילדותכם. מה 

אהבתם לעשות יחד, במה שיחקתם? מיהם 

החברים של ילדיכם, וכיצד הם אוהבים לבלות 

יחד? אולי יש ילד או ילדה מהגן שעוד לא ביקרו 

אצלכם? 

אפשר לערוך מפגש חברים מכל הגילאים – כי 

למועדון המשפחתי כולם מוזמנים! 

תוכלו להכין יחד שלט לדלת של חדר הילדים, 

שבו כתובה ברכה מסבירת פנים, למשל ‘’כולם 

מוזמנים’’, או ‘’מי שבא - ברוך הבא’’.

ִּפיִלים ֹלא 
ִמְתַקְּבִלים

ּכּוָלם 
מּוְזָמִנים


