הצעות לפעילות בחיק המשפחה
מסורת של סיפורי לילה טוב

טעות ותיקון

אוגי  /נרי אלומה
איורים זהר טל־ענבר

הורים יקרים,
ניבי אוהבת את אוגי ,האוגר בגן של אחותה .ברגע של חולשה היא לוקחת אותו הביתה ללא רשות,
אלא שלמרות שהשיגה את האוגר האהוב ,ניבי כלל לא שמחה .זהו סיפור על תיקון ,תשובה וסליחה.
״מוֹדה ְוע ֵׂזב ְי ֻר ָחם״ (משלי כח ,יג)
ֶ
לפעמים ,כאשר משתוקקים מאוד להשיג משהו ,אנו מתקשים להפעיל שיקול דעת ולנהוג בדרך
הנכונה על מנת להשיגו .חשוב לכולנו ללמוד לשלוט בעצמנו ולבחור במעשה הראוי .לא פחות
חשוב — לדעת לתקן טעות שעשינו ולסלוח על טעות שעשה אדם אחר.
וּמוֹדה ְוע ֵֹזב ְי ֻר ָחם״.
יח ֶ
״מ ַכ ֶּסה ְפ ׁ ָש ָעיו ל ֹא ַי ְצ ִל ַ
בספר משלי כתובְ :
הפסוק מזהיר מפני הניסיון להסתיר מעשים בלתי ראויים ומבטא את היכולת של כל אדם להכיר
בטעות ולבחור בדרך הנכונה .הפסוק גם מדגיש את החובה של החברה להתייחס ברגישות לאדם
שטעה ולאפשר לו להמשיך הלאה ולתקן את מעשיו.

צער בעלי חיים
לצ ֵער בעלי חיים או לפגוע בהם .אחרות מנחות אותנו
מצוות רבות במסורת היהודית אוסרות ַ
כיצד להתייחס בכבוד ובחמלה כלפי בעלי החיים שסביבנו .הסיפור ״אוגי״ עוסק גם באהבת ילדים
לבעלי חיים .אנחנו מקווים שהסיפור והשיח המשפחתי בעקבותיו יסייעו לכם לעורר אצל ילדיכם
אמפתיה לבעלי חיים.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה!

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

תוכלו לדפדף בספר ולחפש את האיור
שמדגים את הטעות הראשונה של ניבי
ואת האיור שמדגים את הצעד הראשון
שלה בדרך לתיקון .מה עזר לניבי להודות
בטעות?

לדפדף ולספר

ילדיכם יכולים לעקוב אחר רצף האיורים
שמלווים את הסיפור ולספר לכם את
העלילה במילים שלהם .כדאי לשים לב
אלו פרטים הם רואים כחשובים.

בעלי חיים

מכוניות מתנגשות

בסיפור מתוארים רגשותיה של ניבי באמצעות
דימוי של ״מכוניות מתנגשות בלונה־פארק״.
בקריאה משותפת של הספר כדאי לבדוק מתי
ניבי מרגישה שהמחשבות שבראשה הן כמו
מכוניות מתנגשות בלונה־פארק .אפשר לשאול
את ילדיכם :מתי המכוניות מפסיקות להציק?

כמו ניבי ,ילדים רבים מפתחים רגשי
חיבה ואהבה לבעלי חיים .האם בכיתה
שבה לומדים ילדיכם יש אוגר או בעל
חיים אחר? האם למשפחה שלכם חיית
מחמד? מה מרגישים כלפיה ילדיכם,
האם הם שותפים לטיפול בה?

סודות

לפעמים סיפורים דמיוניים מזכירים לנו דברים
שקרו לנו .הסוד ששומרת ניבי מכביד ולא נותן
לאמה .אם
לה מנוח ,עד שהיא מגלה אותו
ּ
נוח לכם ,תוכלו לספר לילדיכם על מקרה שבו
טעיתם ומישהו עזר לכם לתקן את הטעות.
תוכלו גם להדגיש בפני ילדיכם שהם תמיד
יכולים לשתף אתכם בקשיים או בסודות.

