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הורים יקרים!

מהפה,  היוצאות  המילים  את  לסנן  להתאפק. 
ולזכות בהווי חברתי תורם ובונה.

הילדים,  בחינוך  צוברים  אנו  עמל  של  שנים 
כללי   – במודע  ושלא  במודע  בהם  ומטמיעים 

תקשורת בריאה, בטוחה, ומאפשרת.  

מצוין  אמצעי  היא  קטנים'  'נצחונות  הסדרה 
להנחלת המסרים החשובים לנו כל כך.

 
ספר זה, העוסק בנושא שמירת הלשון, ינגיש 
ולריסון  לאיפוק  הברורה  הדרך  את  לילדים 
ויאהיב עליהם ביותר את הבסיס החיוני  עצמי, 
בתקשורת,  ואף הקשה ביותר ליישום: שמירת 

הלשון.

ודוגמאות  הילדים,  של  בשפתם  ההגשה 
האומנותיים  הציורים  בתוספת  מעולמם, 

מבטיחים חוויה חינוכית, מתוקה ומחברת.
   

הוצאת אורות

ב”ה



יִמי ַאֲחֵרי ָהֲארּוָחה, ל ׁשִ ן ׁשֶ ּגַ ּבַ

ְמָחה. ִ
ׂ
ש ַהְיָלִדים ָרִצים ֶאל ֶהָחֵצר ּבְ

ה: ָעה ֲחָדׁשָ ה ָלֶהם ַהְפּתָ ם ְמַחּכָ
ֹ
ַהּיו

ה! ְגֵלׁשָ ה ְלַצד ַהּמַ ַנְדֵנָדה ֲאֻדּמָ



ְפִרים:
ֹ
ׁשּוָרה ְוסו ִרים ּבְ ּדְ ַהְיָלִדים ִמְסּתַ

ִרים! ְ
ׂ
ל ֶאָחד ִמְתַנְדֵנד ַעד ֶעש “ּכָ



ִים –  ּתַ ֵקף, ַאַחת ּוׁשְ
ֹ
מּוִליק עו ם, ׁשְ

ֹ
ְתאו ּפִ

י ָיַדִים! ּתֵ ׁשְ ִבי ּבִ
ֹ
ֵחף ֶאת ּדו

ֹ
ְודו

ד!  ַהּיָ
ֹ
ֶאֶבת לו

ֹ
ֶכה, ּכו

ֹ
ִבי ּבו

ֹ
                             ּדו

ד: ָאה, ּוָבָאה ִמּיָ
ֹ
ֶנת רו ּנֶ                                                  ַהּגַ



ס ַמִים,
ֹ
ה ּכו ּתֶ ׁשְ ִבי, ּתִ

ֹ
א ּדו

ֹ
“ּב

יְנַתִים. ד ּבֵ ּצַ ה ּבַ מּוִליק – ַחּכֵ ה ׁשְ ְוַאּתָ



ר – 
ֹ
ּתו ת ּבַ

ֹ
ְלַמד ְלַחּכו ּתִ ׁשֶ ּכְ

ר”.
ֹ
                    ּתּוַכל ַלֲחז



ֶבת ֶ ֶנת ִמְתַיּשׁ ּנֶ ַהּגַ ׁשֶ      ּכְ

ׁש, יִמי ִנּגָ   ׁשִ

ֶנת...” ּנֶ             “ַהּגַ

ׁש, ֵמר ָלּה ִנְרּגָ
ֹ
     הּוא או

ה, ּנָ ּגִ ם ֶאְצֵלנּו ּבַ ּגַ ַדַעת ׁשֶ
ֹ
  “ַאּתְ יו

ִמיד –              ּתָ

ָנה?” ַכּוָ ֵחף ּבְ
ֹ
מּוִליק ּדו         ׁשְ




