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הורים יקרים!

משפחתית  באחווה  לחיות  להקשיב.  לכבד. 
תורמת ובונה. ולהקשיב להורים בכל גיל.

הילדים  את  לחנך  כך  כל  מתאמצים  אנחנו   
של  יכולת  להקניית  ומשפחתי;  הדדי  לכבוד 
ומשמעת;  גבולות  להכלת  סיפוקים;  דחיית 

ולכבוד הורים ומבוגרים.

מצוין  אמצעי  היא  קטנים'  'נצחונות  הסדרה 
להנחלת המסרים הללו.

בספר זה, העוסק בנושא כיבוד הורים, יאהבו 
ילמדו  ויחד  המשפחתי,  הקן  את  יותר  הילדים 
באחווה  ההורים  בקול  ולשמוע  לתת,  לכבד, 

ובשמחה.

ודוגמאות  הילדים  של  בשפתם  ההגשה 
מעולמם בתוספת הציורים האמנותיים מבטיחים 

חוויה חינוכית חסידית, מתוקה ומהנה.      
   

הוצאת אורות

ב”ה



ב ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון, מֹוִטי יֹוׁשֵ

ְרחֹוב. ה ּבָ ים עֹוְבִרים ְלַמּטָ ים ַרּבִ ֲאָנׁשִ

ִביׁש, ְואֹוטֹוּבּוִסים צֹוְפִרים. ם ְמכֹוִנּיֹות נֹוְסעֹות ַעל ַהּכְ ּגַ

ְמָעט, ֲאָבל מֹוִטי ֵאינֹו רֹוֶאה אֹוָתם ּכִ

בֹות ֲאֵחרֹות. ַמְחׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

א ְמאֹוד ְמאֹוד. ”ֲאִני אֹוֵהב ֶאת ִאּמָ

ַח אֹוָתּה?” ּמֵ ֵאיְך אּוַכל ְלׂשַ



”הֹו, ֵיׁש ִלי ַרֲעיֹון!

לֹון!” ֹטף ֶאת ַהּסָ ת ֶאׁשְ ּבָ ִלְכבֹוד ׁשַ

לּו... לּו... ּבְ לּו... ּבְ      ּבְ

ִכים, ּפָ ִים ִנׁשְ ִלי ָהָאֹדם ַהּמַ             ֵמַהּדְ

יִכים...                    ְוֶאל ַהֲחָדִרים זֹוְרִמים, ַמְמׁשִ



ח, ְטּבָ א ְמִציָצה ֵמַהּמִ אן?” ִאּמָ ”אֹוָיה! ָמה ָקָרה ּכָ

ה...” ֶזה! ִנְצָטֵרְך ַלֲעֹבד ָקׁשֶ ּכָ פֹון ׁשֶ ּטָ ”ׁשִ

מֹוִטי ָעצּוב.

א. ַח ֶאת ִאּמָ ּמֵ הּוא לֹא ִהְצִליַח ְלׂשַ



ה. ִביָנה ַחּמָ ת ּגְ ְלָחן מּוַנַחת ֻעּגַ ֻ ח ַעל ַהּשׁ ְטּבָ ּמִ ּבַ

ה. ר אֹוָתּה ַעל ָהֻעּגָ ר ּוְמַפּזֵ          מֹוִטי לֹוֵקַח ַאְבַקת ֻסּכָ

א!” הּוא ִמְתַלֵהב. ַמח ִאּמָ ׂשְ אי ּתִ יו ַוּדַ                   ”ַעְכׁשָ



דֹוָלה, ”אֹוְיׁש, מֹוִטי”, אֹוֶמֶרת ִמיִרי, ָהָאחֹות ַהּגְ

ֶבָהָלה. ר!” ִהיא קֹוֵראת ּבְ ְמקֹום ֻסּכָ ה ּבֹוֵזק ֶמַלח ּבִ ”ַאּתָ

מֹוִטי ָעצּוב:

א? ִחים ֶאת ִאּמָ ּמְ ה ִלי ֵאיְך ְמׂשַ ִמי ְיַגּלֶ



דֹוָלה ְוָיָפה. ת ַחי ּגְ ּנַ ל מֹוִטי ֵיׁש ּפִ ִית ׁשֶ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּבַ

ְרָוָזה. א ּבַ ְרָוזֹוִנים ִעם ִאּמָ ִטים ּבַ ֵרָכה ׁשָ ּבְ         ּבַ

ְרָוזֹוִנים ֲחָכִמים”, מֹוִטי קֹוֵרא ֲאֵליֶהם,         ”ּבַ

א?” ִחים ֶאת ִאּמָ ּמְ ם יֹוְדִעים ֵאיְך ְמׂשַ         ”אּוַלי ַאּתֶ



מֹוִטי ָעצּוב.

ּלֹו. א ׁשֶ ִחים ֶאת ִאּמָ ּמְ ְך לֹא ְמׂשַ ּכָ

ְתׁשּוָבה, ִעים ּבִ ְרָוזֹוִנים ְמַגְעּגְ ע”, ַהּבַ ע ּגַ ע ּגַ ”ּגַ

א לֹא ּבֹוְרִחים. ׂשֹוִחים ַרק ְסִביָבּה!” ”ֵמִאּמָ


