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הורים יקרים,

ילד סקרן מנסה להבין: מה מרגיש העץ? האם טוב לו להיות עץ? אולי קשה לו לעמוד 

תמיד באותו המקום? היכולת לראות את חצי הכוס המלאה היא זו שהופכת את העץ 

למקור השראה. הספר מזמן שיחה על אהבת הטבע ועל השמחה ששמח כל אחד בחלקו.

"איזהו עשיר? השמח בחלקו"
משנה, מסכת אבות, פרק ד' משנה א'

במשנה כתוב שאדם עשיר אינו בהכרח מי שצבר כסף או רכוש רב, אלא מי ששמח במה 

שיש לו. היכולת להעריך את הקיים ולדעת לראות את הטוב בכל מצב - היא המתכון 

לאושר. העץ נטוע במקומו ומחובר לאדמה. למרות שאינו יכול לזוז ממקום למקום, הוא 

שמח בציפורים שמקננות בין ענפיו ובליטוף הרוח, הוא שמח בכל מה שיש לו. העץ 

מתגלה כעשיר באמת, הוא שמח ומאושר בחלקו. 

 

 קריאה נעימה ופעילות מהנה!

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

הילד בסיפור שואל: ''איך זה להיות עץ?'' 

מעניין מה ילדיכם ישיבו אם תשאלו אותם: איך 

זה להיות ילד או ילדה? מה מייחד אותם, מה 

משמח אותם?

המאייר איתי בקין הוסיף פרטים שאינם מוזכרים 

במילות הסיפור. האם ילדיכם מזהים את כל 

הדברים שנמצאים לצד שורשי העץ, תחת 

האדמה? מי מופיעה שוב ושוב, מתעופפת בין 

דפי הספר? 

העץ שמח להיות נטוע במקומו, לשמוע את 

הציפורים המזמרות ואת הטל היורד. אתם 

 מוזמנים להתנסות עם הילדים במשחק 

'עין טובה' – יחד מתבוננים מבעד לחלון, 

מחפשים דברים טובים ומשתפים זה את זה. 

לאחר מכן אפשר להתבונן אל הבית פנימה 

ולהמשיך במשחק, כל אחד בתורו אומר משהו 

טוב שהוא אוהב בבית ובמשפחה. 

תוכלו לצאת לטיול עצים בסביבת הבית. כדאי 

לשים לב, אילו עצים גדלים בסביבה? האם 

אלה עצי נוי או עצים המניבים פרי? כיצד 

יודעים אם העץ צעיר או זקן? תוכלו לארוז את 

הספר, שמיכה וכיבוד קל, ולקרוא את הסיפור 

יחד בחיק הטבע, תחת עץ אהוב. 

העצים מביאים לנו תועלת רבה. אפשר 

לעבור בין חדרי הבית ולחפש את כל הדברים 

שעשויים מעץ או מפירותיו, למשל: רהיטים 

העשויים מעצים שונים, הנייר העשוי משבבי 

עץ וכך גם הספרים, שמן לבישול ולמאור מעץ 

הזית וכדומה.

דתיה בן דור כתבה שירים וספרים רבים 

ואהובים. כדאי לחפש אותם בבית או בספרייה 

ולקרוא אותם יחד.


