
ִלְקֹרא ַיַחד – ַלְחוֹות ַיַחד

שיחה — סיפור ששווה זהב
הפרס שקיבלה החסידה האמיצה הוא... סיפור ששווה 

זהב. האם יש לכם סיפור משפחתי כזה? תוכלו לספר 

אותו לילדיכם ולחפש סיפורים משפחתיים נוספים — 

אצל סבים, סבתות ובני משפחה נוספים. 

אמיצה כמו חסידה או חרוץ כמו נמלה?
לחיות במשלים יש תכונות של בני אדם: החסידה 

אמיצה, האריה חזק והנמלה חרוצה. איזו חיה 

לדעתכם יכולה לסמל אתכם? נסו לחשוב ולגלות  

לאיזו חיה אתם דומים ונסחו משפטים שמאפיינים 

 אתכם, לדוגמה: “אני חכמה כמו...“, “אני מוצא 

פתרונות כמו...“ ו“אני אוהבת לשיר כמו...“ 

מה אמרה החסידה? 
אילו הייתם במקומה של החסידה, מה הייתם 

חושבים? מה הייתם עונים לאריה ואיך הייתם 

מספרים את הסיפור? נסו לספר את הסיפור 

מנקודת המבט של החסידה. תוכלו לצייר את 

הסיפור, או להכין תחפושות, להמחיז את הסיפור 

ולצלם אותו, וכך להכין ספרון ששווה זהב. ארוחת מלכים
האם הארוחה שהכין האריה מעוררת תיאבון? 

זה הזמן לארוחת מלכים. תוכלו להכין מאכלים 

שאהובים על בני הבית, לצייר על מפיות דמויות של 

חיות, להכין לכל סועד כתר ולאכול יחדיו. 

רוצים לספר סיפורים לגמרי בעצמכם? 
 סרקו את הקוד וצפו בסרטון 

להכנת קוביית סיפור משפחתית.

תחפושות של חסידה ואריה ועוד פעילויות 
 ויצירה מחכות  לכם בדף “הארי והעצם" 

באתר ובפינטרסט של ספריית פיג׳מה.
Копию этих страниц на русском языке можно найти 

в русской части нашего сайта www.pjisrael.org

ָהֲאִרי ְוָהֶעֶצם
הורים יקרים,

האם מעשה טוב ראוי לגמול? האם כשאנחנו עוזרים למי שנמצא בצרה אנחנו מצפים למשהו 

בתמורה? במשל שבמדרש העתיק חסידה אמיצה במיוחד עוזרת לאריה שעצם נתקעה בגרונו:  

ְגרֹונֹו, ֲאִרי ָטַרף ֶטֶרף ְוָעַמד ֶעֶצם ִבּ
ָכרֹו. ן לֹו ְשׂ בֹוא ְויֹוִציאֹו — ֶאֵתּ ָיּ ל ִמי ֶשׁ ָאַמר: ָכּ

יו ְוהֹוִציא ֶאת ָהֶעֶצם. ּקֹורֹו ָאֹרְך, ָנַתן ַמּקֹורֹו ְלתֹוְך ִפּ ַמּ א קֹוֵרא ִמְצִרי ֶשׁ ָבּ
ָכִרי. ן ִלי ְשׂ ָאַמר לֹו: ֵתּ

ַח ְואֹוֵמר: ֵבּ ַתּ ָאַמר לֹו ָהֲאִרי: ֵלְך ֶוֱהֵיה ִמְשׁ
דֹול ִמֶזּה. ָכר ָגּ לֹום — ְוֵאין ְלָך ָשׂ ָשׁ לֹום ְוָיָצאִתי ְבּ ָשׁ י ְלִפי ֲאִרי ְבּ ִנְכַנְסִתּ

]על פי מדרש רבה, פרשה סד פסקה י, מתוך ספר האגדה בעריכת ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי[

במשל שבמדרש האריה החזק טוען שהקורא שיצא מפיו בשלום צריך לשמוח ולהסתפק בכך, 

ולא לבקש לעצמו שכר נוסף. בסיפור “הארי והעצם“ האריה מציע לחסידה את סיפור המעשה 

כגמול על העזרה שלה, ומי יודע — אולי בזכות הגמול ההוא הגיע המשל העתיק עד אלינו? 


