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 בס"ד

 נספחים:
 :1נספח 

 הכנת ארוחת צהריים, -
 ללכת לבית הספר-
 טיול בכרמל-
 לשחק במחשב-
 לדבר בטלפון-
 להתפלל-
 לחתוך סלט,-
 ללכת למכולת-
 לצייר-
 לעשות שעורי בית במתמטיקה-
 לשטוף כלים-
 לצחצח שיניים-
 לטול ידיים-
 לברך ברכת המזון-
 
 
 

 גיל מחפש מצוות -2נספח 
 

 בבוקר אחד גיל
 שהוא ממש ילד רגיל
 שמע בסניף פעולה

 על תורה, עשייה, הגשמה.
 -גיל לא היסס ומיד

 החליט להפוך לנחמד!
 את עולמו לשנות, ומהר,

 כי כך המדריך אומר.
 הוא ארז בזריזות תיק
 והחליט להפוך לצדיק.

 אסוף לו מצוות חסודות, נאות וטובות.ל תיקו יא  
 את העולם הזה יתקן במהירות

 וב''עזר השם''.
 -עם תרמיל וביד יש לו פרח

 יצא את הרע לנצח!
 -דקות, וחיש 2לא עברו 

 הנה זקנה חוצה את הכביש
 גיל בשמחה בלי לחשוב

 העביר ת'זקנה את הרחוב
 אבל היא התחילה לצעוק:

 שיעזוב אותה התינוק!
 היא בכלל צריכה להישאר

 בצד השני האחר!..
 -גיל שלנו לא מתייאש

 הוא ממשיך לתור ולחפש
 -מה עוד אפשר לעשות
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 כדי לזכות במצוות?
 לפתע בצד בפינה

 הוא ראה ילדה קטנה
 הילדה בוכה ומייללת

 על ידה כלבה משתוללת.
 גיל הוא ילד אמיץ הוא תפס ת'כלבה והרביץ

 הכלבה התחילה לברוח
 רק המשיכה לצרוח.והילדה 

 שיעזוב את כלבתה במנוחה
 לפני שתתן עוד צרחה!
 וגיל הסתלק במהירות

 לחפש לו מצוות אחרות..
 את אמו הוא הולך לחפש
 הוא יעזור לה היום לכבס

 אימא עומדת ועל גיל מיד היא פוקדת.
 לבן וגבינה קשה'' 2מהר ורוץ למכולת ברחוב החלוץ והבא משם בבקשה  -''גילי

 גיל הקטן מתעצבן:
 מצוות מי לו ייתן??

 הוא צועק לאמא: נמאס ויוצא מן הבית נכעס
 בדרכו הוא מגיע לחוף שם אחרי מצוות הוא ירדוף
 יד קטנה לפתע תופסת ואחותו הקטנה מבקשת:

 תעשה לי טובה ותקנה לי גלידה קרה'' -''גילי
 גיל עכשיו כבר רותח על אחותו הקטנה הוא צורח.

 ריע עכשיו, הוא עוסק באיסוף מצוותיו''''שתפסיק להפ
 גיל סוף סוף מתיישב מהרהר מסתכל וחושב

 -ולפתע שומע בצד קול מוכר ונחמד
 הוא מסיט את עיניו לשמאלו זו אחותו שבוכה למולו.

 ואז הוא מבין פתאום את מה שקרה היום. כי מצוות והרבה חסדים מסביבנו פזורים המונים!
 שים של גיבור וחשובלא צריך לחפש שוב ושוב מע

 מספיק רק לפקוח עיניים וכבר מתמלאות הידיים.
 ושרק יהיה לנו זמן להספיק לעשות את כולן..
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