
הורים יקרים,

חברים טובים ושכנים טובים מחממים לנו את הלב ברגעים קטנים ויומיומיים. הם משמחים, 
ונדיב, וכאשר מצטנן המסכן,  ועוזרים בעת צרה. כזה הוא השפן הקטן - חבר טוב  תומכים, 

מגיע תורם של חבריו לעזור לו. 
 קשרים תומכים חשובים בכל גיל ובכל עת. כך גם סברו חכמי המשנה כאשר דנו בשאלה - 

איזו דרך כדאי לאדם לבחור בחייו? - ולכל אחד מהם הייתה תשובה משלו:

ֵכן טֹוב י יֹוֵסי אֹוֵמר: ָשׁ ַע אֹוֵמר: ָחֵבר טֹוב; ַרִבּ י ְיהֹוֻשׁ ַרִבּ
]משנה, מסכת אבות, פרק ב', משנה ט'[

לא פעם אנו נעזרים בשכנים ובחברים טובים: אם זה בהושטת יד כשאנו נופלים, אם זה בעצה 
טובה או בנקישה משמחת בדלת עם מאכל טעים ומנחם. במה עוזרים לכם החברים שלכם? 

והשכנים? ואיך מראים לחברים שאכפת מהם?
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מזמינים אורחים 
אפשר  מרגש.  אירוע  הוא  חברה  או  חבר  של  ביקור 
להתכונן לקראת הביקור ולחשוב: איך מקבלים חברה או 
כשכל  עושים  ומה  ביחד  לעשות  תרצו  מה  הביתה?  חבר 

אחד מהחברים רוצה לעשות משהו אחר?

מילים טובות במשפחה 
במילים  אליהם  פונה  והוא  לו  מודים  השפן  של  החברים 
כאשר  "בתיאבון!"   שבאתם",  "יופי  "בבקשה",  נעימות: 
אתם יושבים יחד לארוחה משפחתית, תוכלו לערוך סבב 
של מילים טובות: הראשון  פונה למי שיושב מימינו ונותן 
המחמאה  הלאה.  וכן  לשלישי  מחמיא  השני  מחמאה,  לו 
להתנהגות  לתכונה,  טוב,  למעשה  קשורה  להיות  יכולה 
בטוח  תחפשו,  שאם  אחר  טוב  דבר  לכל  או  נעימה, 

שתמצאו...

שיר ילדּות - השפן הקטן 
הספר נכתב בהשראת שיר הילדים הידוע "השפן הקטן" 
שיר  איזה  הילדים  את  לשאול  כדאי  כספי.  בנימין  מאת 

ילדים מזכיר להם הסיפור, ָלשיר ולרקוד יחד.
ליצור  תוכלו   - אוהבים?  אתם  נוספים  ילדות  שירי  אילו 
שירון משפחתי ולבחור מדי פעם שיר לשירה משותפת, 

ואולי תוכלו גם אתם לחבר בהשראתו סיפור. 

איפה אתם בסיפור?
תרצו  מי  את  ובחרו  ריק  שולחן  ציירו   - שלנו  השולחן 
לארח: אלו יכולים להיות בני משפחה וחברים מציאותיים 
מה  מספרים.  דמויות  או  אהובות  בובות  דמיוניים,  או 
כשהחברים  לדעתכם,  יקרה,  ומה  לשולחן?  להגיש  תרצו 

שהזמנתם ייפגשו יחד? 

סרקו את הקוד וצפו בסרטון 
 שהכנו  במיוחד עבורכם

הצעות ליצירה  בפינטרסט של 
ספריית פיג'מה


