
ָעצּוב ִלי / שלומית כהן-אסיף ֶשׁ ְכּ

א: "ָעצּוב ִלי!" י ְלִאָמּ ָאַמְרִתּ
א ָאְמָרה. ֶקה ֶאת ָהֲעִציִצים," ִאָמּ ְשׁ "ֵלְך ַתּ

ֵקיִתי ִהְשׁ
ְולֹא ָעַזר

ָהֶעֶצב לֹא ָעַבר.

א: "ָעצּוב ִלי!" י ְלַאָבּ ָאַמְרִתּ
א ָאַמר. יִרים," ַאָבּ יר ִשׁ ִשׁ "ָאז ָתּ

י ְרִתּ ַשׁ
ְולֹא ָעַזר

ָהֶעֶצב לֹא ָעַבר.

א: "ָעצּוב ִלי!" י ְלַסָבּ ָאַמְרִתּ
ָוּאר, ף ִלי ֶאת ַהַצּ א ִלֵטּ ַסָבּ

ָרה, ר ַמה ָקּ "ַסֵפּ
ָבר." ְחִסיר ָדּ ַאל ַתּ

ְוָהֶעֶצב ָעַבר.

ָבָריו? ב ָאַמר ֶאת ְדּּ ַהָסּ ֶשׁ ֶכם "ָהֶעֶצב ָעַבר" ְכּ ה ְלַדְעְתּ * ָלָמּ
ָעצּוב ָלֶכם?  ֶשׁ א ְוָסְבָתא ְכּ ִרים ְלַסָבּ ם ְמַסְפּ ם ַאֶתּ *ַהִאם ַגּ

יִבים ְועֹוְזִרים ָלֶכם? ֵהם ַמְקִשׁ ְך ֶשׁ ם מֹוִדים ָלֶהם ַעל ָכּ * ַהִאם ַאֶתּ
א אֹו ָסְבָתא  ם ְלָסָבּ ְרֶתּ ַפּ ִסּ ֵמַח ֶשׁ רּו ְלַחְבֵריֶכם ַעל ִסּפּור ָשׂ * ַסְפּ

ַח אֹוָתם. ֵמּ ׂ ִשּ     ְוֶשׁ

נֹוְתִנים ָיַדִים

י ָיַדִים. ֵתּ ְפֵניֶכם ְמתָֹארֹות ְשׁ ִלּ ּיּור ֶשׁ ִצּ ַבּ

ים.  יִשׁ ם רֹוִאים ּוַמְרִגּ רּו ָמה ַאֶתּ * ַסְפּ
ה . ל הֶיֶלד אֹו הַיְלָדּ ל ַהָזֵקן אֹו ַהְזֵקָנה ְוֶאת ַהָיּד ֶשׁ * ִצְבעּו את ַהָיַּדִים ֶשׁ

ֶהן-ָאִסיף  לֹוִמית כֹּ ַעם לֹא ְלַבד / ְשׁ ַאף ַפּ

א ל ִאָמּ א ְוָסְבָתא ֶשׁ ַסָבּ
ַיַחד ִמיד ְבּ ָתּ

ַעם לֹא ְלַבד. ַאף ַפּ
א אֹוֵהב ֶאת ָסְבָתא ַסָבּ

ִמיד ַמֲחִזיק ָלּה ָיד. ָתּ
ַיַחד ִמיד ֵהם סֹוֲחִבים ְבּ ָתּ

ַסל ֶאָחד
ְוהֹוְלִכים ְלַאט ְלַאט.

ֶרְך ְקָצת, ֶדּ ֵהם ָנִחים ַבּּ
ף ְלָסְבָתא א ְמַלֵטּ ְוַסָבּ

ל ַהָיּד.   ֶאת ָכּ

יר. ִשּׁ ַבּ א ֶשׁ א וַהָסְבָתּ * ַצְיּרּו ֶאת ַהַסָבּ
א ְוָסְבָתא    ָבּ ַסּ ַח ֶאְתֶכם ִלְראֹות ֶשׁ ֵמּ * ָמה ְמַשׂ

ים ַיַחד? ֶכם עֹוִשׂ ָלּ    ֶשׁ

ֵני ָזֵקן" ּוּוי "ְוָהַדְרָתּ ְפּ    ת ַהִצּ

ֵני ָזֵקן". ר ְלַקֵיּם ֶאת ָהִאְמָרה "ְוָהַדְרָתּ ְפּ יַצד ֶאְפָשׁ יעּו ֵכּ * ַהִצּ

ֶכם,  ָלּ כּוָנה ֶשׁ ֶכם אֹו ֵמַהְשּׁ ָלּ ָחה ֶשׁ ָפּ ְשׁ ל ָזֵקן ֵמַהִמּ מּוָנה ֶשׁ יקּו ְתּ * ַהְדִבּ
ר ּבֹו. רּו ָמה ֶנְהָדּ ְוַסְפּ

ֵני ָזֵקן" "ְוָהַדְרָתּ ְפּ

ר יֹוֵתר. ֵיָּרֶאה ְמֻהָדּ ְך ֶשׁ סּוק ָכּ * ִצְבעּו ֶאת ַהָפּ
ה, ֶאת לּוַח  ָתּ ט ּבֹו ֶאת ַהִכּ ף, ְלַצֵיּר ּוְלַקֵשּׁ ט ַעל ַדּ ָפּ ְשׁ ן ְלַהֲעִתיק ֶאת ַהִמּ ִנָתּ

ָכל  ְמקֹום ְמגּוֵריֶכם אֹו ְבּ ֶפר ְוֶאת לּוַח ַהּמֹוָדעֹות ִבּ ֵבית ַהֵסּ ַהּמֹוָדעֹות ְבּ
ָמקֹום ַאֵחר.

דף חברותא לכיתות א‘

ֵני ָזֵקן [...]"  "[...] ְוָהַדְרתָּ פְּ
(ויקרא יט:לב)

ָעֵלינּו ְלִהְתַיֵחס  ֵני ָזֵקן" אוֵֹמר שֶׁ ּוּוי "ְוָהַדְרתָּ פְּ ַהצִּ
ָהָדר. ֵקן בְּ ּוְלִהְתַנֵהג ֶאל ַהזָּ

ִעילּות,  ֶכם ָיכוֹל ַלֲהפֹך ֵחֶפץ, פְּ ָמה ְלַדְעתְּ

ר? ָמקוֹם אוֹ ָאָדם ִלְמֻהדָּ
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