
ָאַהב עֵצִים ָהִאיׁש ׁשֶ
הורים יקרים,

גיורא אוהב עצים, הוא אוהב להביט, לזהות ולהכיר עצים בכפר ובעיר. 

מה יעשה גיורא כאשר יראה עץ תפוח מוזנח ונבול שנמצא בצרה? סיפור 

על מעורבות, על יוזמה, על אהבת הטבע ועל השמירה עליו.  

ְמָרּה״ )בראשית ב טו( ״לְעָבְָדּה וּלְׁשָ

המסורת היהודית מייחסת חשיבות רבה לאדמה ולטבע, לעבודת האדמה 

ולשמירה עליה. הראשון שקיבל את התפקיד החשוב היה אדם הראשון. 

עוד בגן עדן נאמר לו ״לְעָבְָדּה וּלְׁשְָמָרּה״ – הוטלה עליו האחריות לשמור 

על העולם הסובב אותו ולטפח אותו.

למקור  ונהיה  עצים  להציל  מצליח  גיורא  עֵצִים  ׁשֶָאַהב  ָהִאיׁש  בספר 

מלבלבת  כולה  השכונה  משותפים  ובכוחות  אט־אט  לשכניו.  השראה 

בצבעים ירוקים.

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

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

זה הספר האחרון שילדיכם מקבלים מספריית פיג׳מה בשנה זו.
אנו מקווים שנהניתם משעות קריאה, שיחה ופעילות נעימות.
אנו  מאחלים לכם קיץ נעים גדוש חוויות וקריאת ספרים.

להתראות בשנה הבאה!

בתום הקריאה אפשר לשאול את ילדיכם מה 
לדעתם יעשה גיורא עכשיו ומה יקרה לעצים. 

אפשר להמציא לסיפור המשך ולצייר אותו. 

כדאי לשבת קרוב ולהתבונן באיורים 
המרהיבים שבספר. האם ילדיכם יכולים 

לזהות עצים מוּכּרים לפי האיורים?

כדאי לצאת לטיול רגלי בסביבת 
הבית. האם יש שטחים ריקים 

או חצרות מוזנחות? עם חברים 
תוכלו לנקות ולייפות את האזור. 

אפשר אפילו לשתול בשיתוף 
שכנים גינה קהילתית.

באובב, שסק, אשל, פקאן... 
גיורא ַמכּיר את כל העצים 

בשמותיהם. אילו עצים גֵדלים 
בסביבת הבית שלכם? איך 

מזהים אותם, איך מבדילים 
ביניהם? תוכלו לצאת לסיור 
עצים, ללמוד עליהם ולהכין 

יחד מגדיר עצים מצויר. 

האם אתם מכירים עוד סיפורים או שירים על עצים )למשל, ״מר זוטא 
ועץ התפוחים״ מאת אורית רז, ״איך זה להיות עץ״ מאת דתיה בן דור, 

״עץ אבא״ מאת דבורה בושרי, ״מה צריך בשביל...״ מאת ג׳יאני רודארי 
ועוד(? תוכלו לחפש אותם בבית או בספרייה ולקרוא אותם יחד.

אפשר לארוז את הספר, שמיכה וכיבוד 
קל ולקרוא את הסיפור מתחת לעץ 
אהוב בחיק הטבע. לאחר הקריאה 

אפשר לאסוף אצטרובלים, קליפות עץ, 
עלים ועוד. עם חזרתכם הביתה תוכלו 

להכין מהם יחד יצירה.


