
ידע 
 שפה ואוריינות    

הרחבת אוצר המילים, חריזה, הפכים 

 כישורי חיים 

 ידע עולם     
מהו קרקס ומי משתתף בו  

ערכים 
ערכי משפחה וחברוּת בין אחים

שיתוף פעולה
חמלה 
מחילה

מיומנויות 
 מיומנויות בין-אישיות ותוך-אישיות   

ויסות עצמי

 מיומנות חברתיות     
הבנת סיטואציה, הצטרפות למשחק, שיתוף פעולה, 

אמפתיה   

 מיומנויות קוגניטיביות      
חשיבה יצירתית, פתרון בעיות                      

כתבה: נויה שגיב   //  אייר: שחר קובר   
הוצאת כנרת זמורה 

מי הרס את הקרקס?

צעירים 

ספר 5

על הספר
עומר טורח ובונה קרקס ונהנה מכל רגע. בעיטת כדור לא זהירה של אחיו הקטן, לא בכוונה 

כמובן, הורסת את הקרקס. 
יחסים בין ילדים מורכבים מרגעי שמחה ושיתוף פעולה לצד רגעים של מתח ותסכול. 
סיפורם של גיא ועומר משקף את האתגר העומד בפני ילדים במשפחות רבות ואת שיתוף 
הפעולה וההבנה ההדדית על אף המתחים ביניהם: עומר כועס, אך גיא בטוח שאם הוא 
קלקל, הוא יכול גם לתקן. בעזרת שיתוף פעולה ביניהם האחים מצליחים לבנות מחדש את 

הקרקס וללמוד על קשר, על שיתוף ועל בנייה ברוח האמרה:

ן".  יְּכוֹלִין לְַתּקֵ יְּכוֹלִין לְַקלְֵקל, ּתֲַאִמין ׁשֶ "ִאם ַאּתָה ַמֲאִמין ׁשֶ

)רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן חלק ב, תורה קיב(

https://www.pjisrael.org/book/mi_haras_circus/


 

מפגש ושיחה בגן 
הסיפור מזמן שיחה על יחסים בין אחים או בין חברים. 

תוכלו לשאול את הילדים: 

● מה אתם אוהבים לעשות עם האחים שלכם?

● האם קורה לכם שאתם רבים איתם?

● איך אתם משלימים?

● האם גם לכם קרה שכעסתם על מישהו שהרס לכם משהו?

ניתן להרחיב את השיח ולהתייחס לאח הקטן שרצה להצטרף 
למשחק: 

● מה אתם עושים כשמישהו מבקש מכם להצטרף למשחק? 

● מה אתם צריכים לעשות אם מישהו לא מסכים לצרף 
אתכם למשחק? 

שיפוצעצועים -
פה מתקנים! 

בעקבות הסיפור הילדים והילדות יכולים להקים פינה לתיקון 
דברים שבורים. בתחילת התהליך כדאי לשוחח ולתכנן יחד 
איפה תהיה הפינה, איך היא תיראה, ומה צריך להיות בה. 
התשובות לשאלות יובילו להקמת הפינה שבה יתוקנו דברים 

כמו משחק שהתבלה או ספר שנקרע.  

להעשרה - "שיפוצעצועים" - סדנת צעצועים בגן

בהשראת האיורים תוכלו לתת לילדים לצייר בשחור ובלבן 
ולבקש מהם לבחור פריט שיצבעו בצבעי היסוד.

מה עושים כשכועסים? 
מה עושים כשכועסים? – סרטון במרחב הפדגוגי - ילדי 
וילדות גן אשחר בתל-אביב לומדים להתמודד עם קונפליקטים 

וכעסים. 

אירועים ורגשות – ערכת משחק הכוללת קלפים מאוירים 
המציגים סיטואציות לפיתוח שיח רגשי, אתר "בין הצלצולים" 

מה נבנה - מה ניצור?  
הסיפור מעניק הזדמנות לטפח אצל ילדי הגן יוזמות של 
בנייה ויצירה )כמו הקמת קרקס, יצירת מסלול משחקי, 
פינת רגיעה ועוד(. תוכלו לשים ברחבי הגן אביזרים, ריהוט, 
חומרים וכלים שיאפשרו לילדים להעלות רעיונות, לשתף 
פעולה, ליצור יחד, לפתור בעיות וליהנות מהתוצר המשותף, 

אך לא פחות מכך - מהדרך! 

להעשרה - 

ילדים מזמנים סביבות משחק ולמידה

ילדי הגן יוצרים ובונים מרחבי משחק

מרחבי משחק בגן העתידי 

הצעות ליצירה ופעילות 
מחכות לכן בדף 

"מי הרס את הקרקס?" 
באתר ובפינטרסט של 

ספריית פיג'מה. 
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סריקת הקוד מובילה לסרטון למשפחה: 
ראיון עם הסופרת נויה שגיב. 

כדאי להפיץ למשפחות!

קהילת הגן 

https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.pjisrael.org/book/the_gift/#sirtonim
https://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/RegulationsAndAdministrations/NiyhulGan/Pages/workshop-toys-garden.aspx
https://www.itu.cet.ac.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/ma-osim-kshekoasim/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/play-spaces-future-kindergarten/
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/yaldey-gan-yotzrim-bonim-merhavei-mishak/
http://tracks.roojoom.com/r/73217#/introduction
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%A1-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A1/
https://www.pjisrael.org/book/mi_haras_circus/#sirtonim
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