
הורים יקרים,

סיפורה הקלאסי של חיה שנהב מלווה שלושה חברים נאמנים 
במסע רב=התהפוכות. סיפור מלא דמיון והומור על חברות, על 

יצירתיות ועל התגברות על מכשולים.

"ִהנֵּה ַמה-ּטוֹב וַּמה-נִָּעים ׁשֶבֶת ַאִחים גַּם-
יַָחד" )תהילים קלג, א(

ילדים צעירים "מפַטפּטים" ומדמיינים עם חברים בני גילם. 
־הם מתנסים לראשונה ביחסי רעים ולומדים איך לשחק עם חב

רים. הסיפור מעודד אותם להמשיך לדמיין, לפַטפּט ולטפח חברויות.

חיה שנהב, סופרת ומשוררת, נולדה בשנת 1936 במושב כפר יהושע בעמק יזרעאל. מיץ 
פטל, ספרה הראשון לילדים, יצא לאור ב=1970 ואהוב מאוד על ילדים עד היום. עם יצירותיה 

המוכרות והאהובות נמנים הספרים עַלּיזָה הַבְַּרוָזָה וְהַחֲבִֵרים והִיפּוֹ-ּתָם והשירים "גברת עם סלים" 
ו"מי שבר את הצלחת". בשנת 1985 קיבלה חיה שנהב את פרס זאב לספרות ילדים ונוער, 

וב=2004 היא זכתה בפרס ביאליק לספרות יפה. חיה שנהב גרה בשכונת עין כרם בירושלים.

ּ ּפִיט, ּפֶט, טו
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ּ הוא הספר האחרון של ספריית פיג’מה לקטנטנים שתקבלו  ּפִיט, ּפֶט, טו
השנה.

 תיָהנו מהקריאה וִחזרו לספרים האהובים שקיבלתם במשך השנה. הפעם
 תוכלו לתת לילדים להקריא לכם את הסיפורים... ניפגש בשנה הבאה!

רעיונות לפעילות בחיק המשפחה:
ּ הוא סיפור ארוך ומלא הרפתקאות. אפשר לקרוא בכל פעם הרפתקה אחת, לבקש 	  פִּיט, פֶּט, טו

 מהילדים לבחור איור ולספר במילים שלהם מה הגמדים עושים עכשיו.

אפשר לקרוא אותו יחד כמה פעמים, וכך יוכלו הילדים לזכור את רצף האירועים ולהצטרף אֲלֵיכם 	 
ְּבִָרים כָּאֵלֶּה..." ׂוֹת ד  לשורה החוזרת בספר: "גַּמִָּדים יְכוֹלִים לַעֲש

תוכלו להתבונן בַּתמונה בה הגמדים הפכו את ההר לבית. האם אתם מזהים את המאכלים? מה 	 
־המאכל האהוב עליכם? תוכלו להכין מאכל אחד מתוך התפריט של הגמדים או לתכנן ארוחה הפו

 כה, קודם כל הקינוח ולאחר מכן המאכלים... 

־אַחד הדברים האהובים על הגמדים הוא לפטפט. הם נהנים לשבת יחד ולהיזכר בחוויות המשות	 
 פות שלהם. מה אתם אוהבים לעשות עם חברים?

האם אתם מַכּירים את המנגינה לשיר "מאחורי ההר... אחת שתיים שלוש"? תוכלו לשיר את השיר 	 
 יחד.

הגמדים הופכים את ההר בכל פעם למשהו אחר, פעם לבית, פעם לסירה, ופעם אפילו למכונית. 	 
גם אתם יכולים לשחק ב"כאילו" ולהפוך חפצים מוכרים לדברים אחרים בכוח הדמיון, בכל פעם 

 לבחור חפץ אחר בחדר ולהמציא לְמה הוא הופך.

רוצים לשחק עם גמדים? אפשר לצייר גמדים קטנים על גלילי נייר, על מקלות ארטיק, על גרביים 	 
ישנים או על נייר מגולגל לגליל... תוכלו להכין שלוש בובות גמדים ולספר בעזרתן את הסיפור.


