מפגשי סיפור ויצירה למשפחות בעקבות ספרי ספריית פיג'מה

איזהו עשיר השמח בחלקו

בעקבות הספר "המעיל המופלא של יוסף"

יוסף ,השמח בחלקו ,מוצא מה לעשות עם מעילו גם כשהוא כבר ישן ובלוי.
אי אפשר ללבוש אותו כמעיל? יוסף הופך אותו לאפודה .מתרפטת האפודה?
הוא גוזר ממנה צעיף ,כשזה יוצא משימוש הוא הופך לעניבה ,למטפחת
ולכפתור .כשלא נשאר מהמעיל דבר גלגוליו הופכים לסיפור.
בעידן המודרני אנו נוטים לזרוק חפצים גם כאשר ניתן להשתמש בהם .בכל
יום אנחנו צורכים הרבה וזורקים הרבה .הציווי המקראי "בל תשחית" מדגיש
את הצורך להשתמש במשאבי הקיום שלנו בתבונה ובחסכנות .בדיוק כמו
יוסף שלא מוותר על שום אפשרות לנצל עד תום את בד המעיל.

 > 1פתיחה
עם כניסתם לחדר המשתתפים מוזמנים לשחק במשחק
באולינג עם בקבוקי שתיה גדולים וכדור .בתום המשחק,
המדריך אוסף את הבקבוקים ומודיע בקול רם שהוא הולך
לזרוק אותם לפח .יש לעודד את המשתתפים להגיב,
אם לא  -המדריך עצמו יתחרט ,לא יזרוק ,ויסביר שיש

דברים רבים שאפשר להכין מהבקבוקים.
המדריך מציג שלושה מוצרים :תבנית ביצים ריקה,
נייר טואלט וסוודר פליז .המשתתפים יצטרכו להגיד
מאילו חומרים עשויים המוצרים .הם יופתעו לגלות שכל
המוצרים האלה ממוחזרים ,הם שינו צורה וגם ייעוד.

 > 2שעת סיפור
המדריך לובש מעיל שנגזר ממפת אל-בד ומספר את
הסיפור .במהלך הסיפור הוא מחליף את המעיל באפודה,
מטפחת ,כפתור ,עד שמהמעיל נשאר רק הסיפור.

ציוד
פתיחה >
כדור

 > 3יצירה

צילום
היצירה
בעמוד
הבא

כל ילד והורה מקבלים בקבוק שתיה וחותכים אותו
לשניים .מדביקים סביב השוליים החתוכים נייר דבק
עבה למניעת פציעה .את החלק התחתון מקשטים
במדבקות וטושים ויוצרים מעמד לכלי כתיבה .מהחלק
העליון יוצרים עציץ תלוי .משאירים את הפקק סגור,
מנקבים שני חורים אחד מול השני בחלק החתוך של
הבקבוק (באמצעו) ,אל החורים מחברים אטב משרדי
בכל חור ,קושרים חוט והרי עציץ תלוי.
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