
פעילות בחיק המשפחה

אפשר לדפדף בספר ולחפש את כל מה שהאחים   •

עושים יחד. נסו לחשוב עם ילדיכם: אילו דברים 

בבית שלכם נעים יותר וקל יותר לעשות יחד, 

בשיתוף פעולה? 

בשפה העברית יש מילים רבות שמתארות את   •

עבודת החקלאי. האם ילדיכם מכירים את שמות כל 

הפעולות? אפשר להתבונן באיורים של עבודת השדה 

ולהמחיש את הפעולות השונות בתנועות ידיים.

כל אח בסיפור מתחשב בשני ומוותר על החלק   •

שלו מבלי שהתבקש לעשות זאת. ניתן לערוך יחד 

רשימה מצוירת ובה דוגמאות למעשים המעידים 

על ויתור ועזרה בתוך המשפחה שלכם. 

כמו האחים בסיפור, גם אתם יכולים להכין הפתעה   •

משמחת לילדיכם במהלך הלילה, שתקבל את 

פניהם כשיתעוררו בבוקר. בהמשך, ילדיכם עשויים 

להפתיע גם אתכם!

האחים בסיפור מבינים כי לא תמיד חלוקה שווה   •

היא החלוקה הצודקת, ולכן כל אחד מבקש לוותר 

למען אחיו. אפשר לשוחח על הצרכים השונים של 

בני המשפחה שלכם ולהבטיח לילדיכם כי גם הם 

יקבלו את מה שהם צריכים, גם אם זה לא תואם 

בדיוק את מה שמקבלים אחיהם. 

אנו מאחלים לכם קריאה מהנה ושיחה נעימה

הורים יקרים,

כששני אחים נפגשים על אם הדרך ובזרועות כל אח מתנה 

שהביא לאחר, רגשות האהבה ממלאים את ליבם. הסופרת 

דבורה עומר, כלת פרס ישראל, עיבדה לילדים צעירים את 

האגדה הנודעת על אחוות אחים. 

 "ִהֵּנה ַמה ּטֹוב, ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם ָיַחד" 

)תהילים קלג, ב(

האב בסיפור מציע לחלק בין בניו את השדה שלו, אך 

האחים מבינים שנעים יותר לבלות יחדיו ולשתף פעולה, ולא 

להתבודד כל אחד בשדה שלו. כל אח מתחשב באחר ורוצה 

בטובתו, ומבלי שהתבקש, מוותר על חלקו כדי שלאחיו יהיה 

יותר. הדאגה של כל אחד כלפי האחר מבטאת את האחווה 

הגדולה ששוררת ביניהם ומדגימה את כוחה של אהבת אחים. 

"לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים" )נתן יונתן(:   •

האגדה מספרת כי בית המקדש בירושלים נבנה 

במקום המפגש של שני האחים. בעקבות הקריאה 

אפשר לחפש תמונות של ירושלים, לשיר יחד משירי 

ירושלים ולספר לילדיכם על "ירושלים שלכם".

נוסחים כתובים שונים של אגדה זו מופיעים 

במקורות יהודיים וערביים החל בראשית המאה 

ה־19. אחד הראשונים שבהם נמצא בספר האגדות 

היהודיות “מעשה נסים" שיצא לאור בבגדאד בשנת 

1890. האגדה מצטרפת למסורות ולסיפורים רבים 

על הסיבות לבחירתה של ירושלים ולבחירת המקום 

שבו יוקם בית המקדש, ומבטאת את השאיפה 

שהעיר והמקדש יהיו מקום של שלום, של אחדות 

ושל אהבת אחים.


