פעילות בחיק המשפחה
שמחה במה שיש

יֹוסף
ַה ְּמ ִעיל ַה ֻּמ ְפ ָלא ֶׁשל ֵ
ימס ַט ָּבק
כתב ואיירִ :ס ְ

כדאי לשבת יחד ולהתבונן מקרוב באיורים .אפשר
לעקוב יחד אחר מצב הרוח של יוסף — מתי הוא
עצוב? מתי הוא שמח? אפשר לשוחח על מקומה של
השמחה בחיינו ועל מה שמשמח אותנו .מדי ערב
לפני השינה תוכלו להיזכר יחד בדבר טוב ומשמח
שקרה לכל אחד במשך היום.

הורים יקרים,

ואמרות הכנף שלה
כל עדה ועדה ִ

דבר מופלא קורה בספר :מעילו הבלוי של יוסף משנה צורה ,הולך ומתמעט
עד שנעשה כפתור .ולבסוף ,כשלא נשאר ממנו מאום ,החיסרון הופך
ליתרון ,והמעיל וקורותיו הופכים ל ...סיפור מופלא!

האמרה" :כשהמעיל הוא
כדאי לחפש באיורים את התמונה הממוסגרת של ִ
ישן ,רק החורים חדשים"ִ .אמרה זו מדגימה את ההומור של תרבות היידיש.
תוכלו להיזכר באמרת כנף משפחתית ולצייר תמונת קיר משלכם.

"וְ ִה ַ ּג ְד ָּת ְל ִבנְ ָך" (שמות יג ,ח) :הסיפור במשפחה ובעם
סיפורים הם אבן יסוד במסורת היהודית ,ובאמצעותם משתמרים לאורך הדורות
אירועים ,מנהגים ,ערכים ועוד ונצרבים בזיכרון .סיפורים מאפשרים לכל משפחה
להעביר מדור לדור את תולדותיה ולשמר את המנהגים ואת המסורות שלה.
העובדה שמהמעיל של יוסף נשאר דווקא הסיפור ,מדגישה את נצחיותו של
הסיפור ואת חשיבותו .הסיפור שלפנינו מזכיר לנו את המעיל שהיה ,את יוסף
היצירתי ואת העיירה היהודית של פעם.

מסע במנהרת הזמן
בקשו מילדיכם לעצום עיניים ולהמריא על כנפי
הדמיון לעיירה של יוסף .האם יש ליוסף טלוויזיה
או מחשב בבית? אילו
בעלי חיים מסתובבים
בסביבה? האם עובר
בעיירה אוטובוס? מה
לובשים האנשים?
במה הם עוסקים?

Копию этих страниц на русском языке можно найти в русской
части нашего сайта www.pjisrael.org.

קריאה נעימה ופעילות מהנה!

מה הסיפור שלכם?

הסיפור של חיים

שתפו את ילדיכם בסיפור משפחתי
של פעם ,שיש בו הומור או טעם מיוחד .כדאי
לשלב בסיפור פרטים הקשורים לתקופה ולמקום
שבהם התרחש .אפשר לעיין יחד באלבום התמונות
המשפחתי ולחפש את תצלומי המקומות שבהם נולדו
וגדלו הסבים והסבתות של ילדיכם.

"איזֶ ה ּו ָע ׁ ִשיר? ַה ּ ָׂש ֵמ ַח ְּב ֶח ְלקוֹ " (משנה אבות ד ,א)
ֵ
הפתגם מלמד כי עושרו של האדם אינו נמדד בחפצים יקרים ובכסף ,אלא ביכולתו
לשמוח וליהנות ממה שיש בידו .יוסף ,על אף עוניו ,הוא איש עשיר ,משום שהוא
יודע לשמוח בכל פריט "חדש" שהוא יוצר מפריט משומש.

כשהמעיל הוא
ישן
רק החורים
חדשים

״בל תשחית"
לאורך הסיפור ממציא יוסף שימושים חדשים למעיל .חפשו בבית חפצים
ששינו את שימושם המקורי לטובת שימוש חדש :צלחת אוכל סדוקה שמשמשת
בסיס לעציץ ,כוס המשמשת צנצנת למברשות שיניים וכדומה .אפשר לשוחח
על תכונת הבזבזנות ולהסביר לילדיכם את המושג "יד שנייה" .האם יש
לכם חפצים שכבר אינם בשימוש ותרצו לתרום לאחרים? תוכלו ליזום "שוק
קח־תן" עם חברים ושכנים ולהחליף ביניכם בגדים ,ספרים ומשחקים.

