הצעות לפעילות
בחיק המשפחה
הורים יקריםֿ,
איתמר מסדר את החדר שלו ומשליך את הצעצועים שהוא כבר לא צריך היישר
אל המסדרון ,אחר כך אל חדר המדרגות ,ומשם הצעצועים מושלכים לרחוב.
כיצד אבא מלמד את איתמר שהמסדרון ,חדר המדרגות של הבניין ואפילו
הרחוב הם "שלו"?
"אל יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים"...
(תלמוד בבלי ,מסכת בבא קמא ,דף נ' ,עמוד ב')

בגמרא כתוב שאסור לאדם להוציא אבנים מהחצר שלו ולהשליך אותן בשטח
ציבורי .המרחב המשותף ,או "רשות הרבים" ,שייך לכולנו .רינת פרימו מוליכה
את הקוראים בהדרגה ובחיוך מהחדר הפרטי אל חלל הבית ,הבניין והרחוב,
ומזכירה את האחריות המוטלת עלינו לשמור על כולם.
קריאה נעימה ופעילות מהנה!

• כדאי לדפדף בספר ולעיין יחד באיורים .תוכלו לחפש בכל עמוד
את המכונית בלי הגלגל .האם אתם יכולים למצוא באיורים את
כל הצעצועים שמוזכרים בסיפור?
• אפשר לשאול את ילדיכם מדוע לדעתם אבא אומר לאיתמר
שהמסדרון ,חדר המדרגות והרחוב הם גם של איתמר?
• אפשר לצאת החוצה לטיול בשכונה ולגלות את המבנים,
השבילים והנוף שבסביבת הבית .האם משהו במרחב המשותף
דורש שיפור או ניקיון? תוכלו ליזום פעילות שכונתית ,כמו
למשל טיפוח וקישוט חדר המדרגות או הקמת גינה קהילתית.
• ילדיכם יכולים להצטרף לאיתמר ,לסדר את החדר ולמיין את
הצעצועים שלהם .אולי תמצאו "אוצרות" שכבר נשכחו! כדאי
להחליט יחד מה לשמור ומה ניתן לזרוק או לתרום לאחרים.
אפשר גם לנסות לתקן צעצועים שבורים ולחשוב יחד על דרכים
למחזר חפצים ולהציע להם שימוש חדש.

• האם גם לכם יש צבעים שבורים ששקלתם לזרוק? אפשר למחזר
אותם! ממיינים אותם לצבעים בעלי גוון דומה ,מקלפים את
שאריות עטיפות הנייר ומכניסים אותם לתבניות אפייה מנייר
או מסיליקון .אופים בחום נמוך עד שהצבעים נמסים .מקררים,
משחררים מהתבנית ונהנים מצבעים חדשים וססגוניים!

החוצה הוא עיבוד לסיפור קצר שמופיע בתלמוד הבבלי:
לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים; מעשה באדם אחד שהיה
מסקל מרשותו לרשות הרבים ,ומצאו חסיד אחד ,אמר לו" :ריקה!
[אדם ריק] מפני מה אתה מסקל מרשות שאינה שלך לרשות
שלך?" לגלג עליו [האיש שסיקל את האבנים לגלג על החסיד].
לימים נצרך למכור שדהו והיה מהלך באותו רשות הרבים ונכשל
באותן אבנים אמר" :יפה אמר לי אותו חסיד מפני מה אתה מסקל
מרשות שאינה שלך לרשות שלך".
תלמוד בבלי ,מסכת בבא קמא ,דף נ' ,עמוד ב'

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

