
 

 

 
 

 "מושלם בשביל שניים" –הדרכת קריאה 
 
 

 בימים מטורפים אלה חשוב לנו לייצר איים של שלווה.
הקראת ספרים לילדים נוכל להוריד מעט את סף הלחץ, ליצור ניתוק על ידי 

 . וכניסה לעולם דמיוני ושקט
דרך הסיפור נוכל לדבר עם הילדים, לשאול שאלות ולקבל טעימה מעולמם 

בל במיוחד בימים האלה שצפויים לצוף רגשות ב תמיד אדבר שחשוהרגשי. 
 מעורבים. 

 
 

 :"מושלם בשביל שנייםוהיום, הספר "
 

 צמד מילים שילדים אוהבים במיוחד.  - "זה שלי"
 (האמת, איזה כיף זה שמשהו הוא רק שלך..)

אבל החיים מורכבים יותר ולאורך זמן יגלו הילדים שגם כאשר יש להם את 
ירגישו עדיין  הם –דול, הנוצה הכי יפה או את האבן הכי חלקה האצטרובל הכי ג

 .אמיתיבחסרונו של חבר 
יצירת הקשר, לתחושת האמון בין חברים וכן הכרח להשיתוף בין חברים הוא 

תחושת ההקרבה ההדדית. "מושלם בשביל שניים" הוא סיפור שמעביר לילדים 
 את חשיבות השיתוף והרווח הגדול שהוא טומן בחובו.

 
 תקציר הסיפור:

 דברים המיוחדיםלכלבלב הייתה מזוודה כחולה שבתוכה הוא שמר את כל ה
 קל, כפתור אדום, נוצה ועוד... שלו: אצטרובל ריחני, מ

יום אחד הוא נרדם וכשהתעורר הוא מצא עכברון ישן על המזוודה שלו. 
הכלבלב כעס ורצה לסלק את העכברון בטענה שאין מקום על המזוודה 

ם. העכברון ביקש מכלבלב שלפחות יראה לו מה יש לו בתוך המזוודה ואז לשניי
ראה את כל הדברים המיוחדים של  העכברון הוא ילך לדרכו, הכלבלב הסכים.

 ואז עכברון הלך לדרכו.  יחדיוקצת הם שיחקו  כלבלב,
הוא הלך הכלבלב נותר לבדו עם המזוודה אבל הוא הרגיש שמשהו חסר לו. 

לו. הם הלכו יחד לחפש את הדבר  ון אם הוא יודע מה חסרלשאול את עכבר
 הם התנגשו.מס החסר, כל אחד הלך לכיוון אחר עד ש... בו

 הכלבלב הבין שמה שהיה חסר לו זה בעצם העכברון. 
בגודל מושלם בשביל  עם הגילוי המרעיש הזה הגיעה גם ההבנה שהמזוודה

 שניים.
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

הילד: שאלות לדיון עם  
מהם החפצים המיוחדים שלך?. 1  
?אם היית יכול לקבל דבר אחד שאין לך מה הוא היה? מה היית מבקש. 2  
והאם יש חפץ שבשום פנים  ?יש לך חפץ שאתה חולק עם אנשים? מהו החפץ .3

 ואופן לא תחלוק? למה?
מי החבר הכי טוב שלך? מה אתם אוהבים לעשות ביחד?. 4  
או עם חבר?לבד  ?מעדיף לבלותאיך היית . 5  
  
 

 למה לשים לב במהלך הקריאה?
 האם הילד מזדהה עם אחת הדמויות. -
 חפצים שלו.מזוודה ולחשיבות שמייחס כלבלב לההאם הילד מבין את  -

 האם הוא מזהה את החרדה? "גם אתה הרגשת ככה פעם?"
לאחר שהילד מבין, חשוב לשדר אופטימיות ולהראות איך המשבר של 

 ר.כלבלב חולף עד סוף הספ
 : פרטים שכדאי להתעכב עליהם -

 אחרי הצפייה בירח, מגיע זמן שינה.יום ולילה: 
 פרופורציות: החפצים של כלבלב יותר גדולים מהעכברון.

פרטים: הספר מכיל המון איורי ציפורים, פרפרים ומיני מעופפים 
 שכביכול לא לוקחים חלק בסיפור.

 ושלם בשבילמלמשל בעמוד האחרון " תנו לילד להשלים משפטים, -
 ".שניים____" תנו לילד להשלים "

 המזוודה הכחולה מופיעה כמעט בכל עמוד בספר ורואים איך כלבלב -
אך כשהוא מגלה שוב את עכברון, לא רואים  לא עוזב אותה.ו שומר עליה

 אותה, רק את החיבוק והשמחה ואת שתי הדמויות.
וא לא ישתווה לעולם ה –וב ויקר לנו גם כשחושבים שחפץ מסוים הוא חש

 לחבר טוב.
 

 קניין, אדיבות.שיתוף פעולה, שיתוף, חברות,  ערכים ורגשות שעולים מהספר:
 
 

 


