
על אושר ועושר
בעקבות הספר "בשוק של ז'קרובאט"

יוסף יוצא לשוק של ז'קרובאט ומחפש מצרכים מיוחדים לקראת שבת, כדי 

לכבד את האורחת החשובה שמבקרת בביתו בכל שבוע מחדש. ההכנות 

לקראת השבת בונות את הציפייה אליה ומייחדות אותה משאר ימות השבוע. 

הסיפור מעורר מחשבות על קנאה, על עושר ועוני ועל הדרכים להגיע לשמחה 

ולשלוות הנפש.
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הכנת זר פרחים לשבת

לוקחים 3 ניירות טישו, מניחים אותם אחד על השני 

ומקפלים לאורך את הערמה לשניים. נוצר מלבן אותו 

מקפלים בקיפול אקורדיון. כשהטישו מקופל קושרים 

בחוט בדיוק במרכז. גוזרים מעט מכל קצה וצובעים 

בטוש את הקצוות. מתחילים להפריד את שכבות הטישו 

לכיוון המרכז, החוט. נוצר פרח יפה וצבעוני. מחברים 

את הפרח לשיפוד שהושחל בתוך קשית ירוקה. קושרים 

יחד כמה פרחי טישו ויוצרים זר פרחים לשבת. 

נשאר זמן? אפשר להכין גם ברכת "שבת שלום!" ולהצמיד 

אותה לזר.

4 < יצירה

מציבים שני שולחנות מעוצבים כדוכני מכירה: על אחד 

יוצגו למכירה תמונות של דברים חומריים וחפצי ערך, 

על השני יוצגו תמונות של חוויות ובילויים משפחתיים. 

כל משתתף מקבל שטר של מונופול. הרוכלים/מדריכים 

קוראים שהשבת מתקרבת, ותכף ייסגר השוק. על כל 

1 < פתיחה
משפחה לבחור מה היא קונה לכבוד השבת. מתיישבים 

במעגל. מבקשים מההורים והילדים לשתף, מה רכשו 

בכסף שקיבלו? מה יהפוך את השבת ליום מיוחד ושמח 

יותר? משחק מחשב, או בילוי משותף? האם הקניות 

היו שונות אילו נרכשו עבור יום חול?

מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

מדריך אחד מקריא את הסיפור. המדריך השני מגלם 

את שתי הדמויות הראשיות, יוסף ובלתוסאר לסירוגין, 

כשהוא מחליף בין כובע מרופט לכובע מהודר.

2 < שעת סיפור
האם העושר של בלתוסאר הביא לו אושר? מה משמח 

את יוסף? מהם הדברים שמשמחים אותנו בשבת? כמה 

מהם אפשר לקנות בכסף?

3 < דיון

פתיחה <    שני דוכנים   תמונות של מוצרים: 

חפצי ערך )משחק מחשב, תכשיט( וחוויות )ארוחה 

משפחתית, טיול(    כסף מונופול  

  כובע מרופט    כובע מהודר

יצירה <   טישו )עם שכבות(    חוט  

  קשיות ירוקות    טושים    פתקים  

  שיפודים    נייר דבק חזק

ציוד

צילום 
היצירה 
בעמוד 

הבא
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זר פרחים לשבת
עבודת הורים וילדים בעקבות הספר "בשוק של ז'קרובאט"


