
 

 

 עזר לו לבכות / פואלו קואלו 

 בלונדר רות

 

"עזר לו לבכות" הוא שיר סיפורי. ילד רגיש פוגש בקשיש בן שמונים, יושב בגן ובוכה על מות 

"עצוב לו מאוד. בסך הכל עזרתי לו לדבריו:   אשתו. הילד בוחר לשבת במחיצת הקשיש כי

 לבכות". 

. נבדוק אלו ערכיםשל  םה. נסביר משמעותבשיר זה: עזרה לזולת, חמלה ואמפתיערכים שעולים 

 לביטוי בשיר ובחיים.  יםבא איך הם

 

 משימות:

 בכל זאת הילד בשיר יושב בשקט ליד הזקן הבוכה. הוא אינו רואה בכך משהו מיוחד. מה  .1

 שלו? מיוחד במעשה 

 דוע?לפרסם מעשים טובים בציבור? מ בית הספר מעניק לילד פרס על מעשהו. האם נכון .2

 זיקות בין השיר לסיפור.נמצא , ות הסיפור הבאאנקרא  .3

 

 

פעם אחת נפלה קטטה בין אשתו של רבי זאב וולף מזבארין ובין המשרתת שלה. בעלת הבית 
האשימה את המשרתת בשבירת כלי, ודרשה ממנה לשלם את הנזק. המשרתת הכחישה את האשמה 

 שלה לדין תורה. וסירבה לשלם. הריב נמשך, עד שהחליטה האישה לתבוע את המשרתת

 משראה רבי זאב שהיא מחליפה את בגדיה ועומדת לילך אל הרב, הלך ולבש אף הוא בגדים נאים.

 שאלה אותו אשתו: "למה אתה עושה כך?",

 השיב רבי זאב: "גם אני רוצה לילך אל הרב".

 ין".התנגדה אשתו, ואמרה: "אין הדבר יאה לך, שהרי אני עצמי אדע להציע את טענותיי בבית הד

"אבל אותה יתומה מסכנה, המשרתת שלך, היא לא תדע להציע  –השיב הצדיק  –"את בוודאי תדעי" 
 את טענותיה. על כן, אני מבקש להיות לה למליץ, כי אין לה מי שיריב את ריבה".

 

 /מרטין בוברהאור הגנוז מתוך:

 



 

 

 :'עזרה לזולתבנושא ' םניסרטוצפייה ב .4

 עזרה לזולת|   נתינה הדדית|  עזרה לזולת -סרטונים  3

 סרטון ריגש אתכם במיוחד? מדוע?  האיז -

 סרטונים אלו? מה תאמצו מתוך  -

יחידת לימוד זו. תוכלו להתייחס ליצירה שהכרנו, נסו ליצור סרטון או מצגת בעקבות  -

 או ערך שאימצתם לכם ועוד.    להתנהגות 

 

 :כוםימשימת סהצעה ל

 .מייקל מורפורגו  מאת" הממלכה של קנסקי"את הספר  תלמידים יקראו

הספר מתאר מערכת יחסים מיוחדת במינה הן בנסיבות היווצרותה והן בתהליך הקשר 

מרגשות של חשש, אי אימון, דחיה ושתיקה עד , המבוגר לקנסקיהנער מייקל שמתפתח בין 

 ליחסי רעות קרובים עם אימון, שיתוף אינטרסים וקירבה חמה ומשפחתית. 

ביחידה זו  ירואת היצירות שהכיוכלו לשלב יומן מסע, בו ילוו בכתיבת  קריאת הספר תלמידיםאת 

על ביאו לביטוי את אשר למדו והכירו יכמו כן, . קנסקילבהקשר למערכת היחסים בין  מייקל 

 .זו יחסיםבמערכת   שעוליםכפי התנהגויות וערכים מצבים, 

 .: מצגתהוראות כתיבת יומן מסעלהלן 

 

 קריאה נעימה

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mM4PnrQY3wU
https://www.youtube.com/watch?v=24rrM-LHk5U
https://www.youtube.com/watch?v=P6MVtJqyCg4
https://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=1178
http://reading.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=75fcd9fc-ffe6-4e93-9a94-86a472d03a0c&lang=HEB

