
האף של מרחשוון סתום והוא מצונן נורא, 
או כפי שכתוב בספר, ״בצודד דורא״. 

האם אתם מצליחים להבין מה הוא אומר? 
תוכלו לסתום את האף ולהקריא את המילים 

שאומר מרחשוון. אפשר לבקש מילדיכם 
לתרגם מילים בשפת הצינון למילים בעברית 

ולהמציא מילים ״מצוננות״ חדשות.

הסיפור ארוך ומותח. אפשר 
לעצור את הקריאה בנקודה שבה 

מבשר יועזר, ״אנחנו בצרות״, 
לתת לילדיכם לנחש את המשך 

העלילה ולחזור ולסיים את 
הקריאה ביום אחר.

 האם אתם מכירים חבר מהכיתה של ילדיכם 
 או מישהו בסביבתכם שאינו בקו הבריאות? 
אפשר לחשוב יחד על דרכים לשמח אותו, 

למשל בברכה מצוירת, בשיחת טלפון, במשלוח 
מאכל טעים או בביקור של ממש, כולל סיפור! 

תוכלו לשאול את ילדיכם מי לדעתם המציא 
את הסיפור, שוש או מרחשוון. אפשר להמציא 

יחד סיפור בהמשכים. התחילו במשפט הראשון, 
בקשו מילדיכם להוסיף עוד משפט, וכך הלאה 

עד שתרקמו יחד סיפור שלם. אפשר לכתוב 
ולאייר את הסיפור המשותף שיצרתם.

מרחשוון הוא שם מוזר לארנב! האם ילדיכם יודעים שלחודש חשוון קוראים גם מר־חשוון? 
בארמית פירוש המילה ״מר״ הוא טיפה, ובחודש זה אנו מצפים לטיפות של גשם. ויש האומרים 

כי הוסיפו את המילה ״מר״ כי בחודש זה אין חגים. האם ילדיכם מכירים את שמות חודשי השנה 
העברית? אפשר לבדוק באיזה חודש עברי נולדו בני המשפחה ולהכין יחד לוח שנה משפחתי.

הורים יקרים,
מה עוזר למרחשוון המצונן להחלים? תרופה, מנוחה... וחברה אחת 
טובה שמציעה לו מרק מזין, לימונדה קרה, סיפור מותח, ובעיקר — 

דאגה וחברות.

''ביקור חולים וגמילות חסדים מביאין טובה לעולם"
)אבות דרבי נתן ל(

חשיבות ביקור חולים שזורה בתרבות היהודית מימי אברהם אבינו. 
ארון הספרים היהודי משופע בסיפורים הממחישים את הערך הרב ואת 
התועלת הגדולה שבביקור חולים. מסורת זו מזכירה לנו כי לא פעם 

תשומת לב ודאגה לחולה מסייעות לו להחלים לא פחות מתרופה. 
כל חולה זקוק לעזרה במידה שונה, וכל מבקר יכול לסייע באופן 
אחר — בהצעת עזרה, בשיחת טלפון, בציור, באיחול לבבי או בביקור 
חברי. בימי סגריר אלה, כאשר עיטוש מלווה שיעול, טוב להיזכר 
בחולים שסביבנו ולתכנן כיצד נוכל להקל את מצוקתם ולסייע להם 

בתהליך ההחלמה.

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ובריאות איתנה! 

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

הצעות לפעילות בחיק המשפחה


