
חמישה דברים שלא ידעתם על 

חכמי חלם - סרקו את הקוד וצפו 

בסרטון!

עוד משחקי כיוון וקפיצות תוכלו למצוא בדף 

הספר "יוסף איש חלם" באתר 

ובפינטרסט של ספריית פיג'מה.

הורים יקרים, 
הרבה מהסיפורים על חכמי חלם מעלים בנו חיוך ומעוררים חמלה, הם מצחיקים אותנו ומפגישים 

אותנו עם עצמנו ברגעים של גיחוך או של מבוכה.

המעשיות על חכמי חלם עוברות מדור לדור, הן מביאות אלינו עולמות שהיו ואינם, ובה בעת הן 

נוגעות לחייו של כל אדם, בכל עת ובכל מקום. כזה הוא סיפורו של יוסף, היוצא מחלם לוורשה 

וחוזר מבלי לשים לב לעירו האהובה ולחבריו, האוהבים את עירם ממש כמוהו. כמו אנשי חלם, 

אנשים רבים אוהבים את מקום מגוריהם, כפי שאמרו חכמי התלמוד:  

בָיו ֵחן ָמקֹום ַעל יֹוְשׁ
)תלמוד בבלי, סוטה מז ע"א(

סיפורו של יוסף מזמין אותנו להביט בעין טובה ביישוב שלנו, בבתים, במרפסות ובשכנים.

שפה של סימנים
חץ לימין, חץ לשמאל, חץ קדימה וחץ אחורה - 

זה כל מה שנחוץ כדי ליצור משחק קופצני במיוחד. 

אפשר לצייר חיצים על קובייה או על הרצפה, 

והילדים יקפצו לכיוון שעליו מצביע החץ. אפשר 

גם לזרוק קוביית מספרים ולקפוץ במקום לפי 

המספר שעל הקובייה. 

תוכלו גם לשחק במשחק "חפשו את המטמון" 

ולצייר חיצים שיובילו למטמון המיוחל. 

משוחחים ושרים
הסיפור על יוסף מעלה חיוך וצחוק. 

תוכלו לשאול את הילדים: מה מצחיק אתכם 

דברים  אילו  באיורים?  מצחיק  מה  בסיפור? 

מצחיקים אתכם בדרך כלל? 

בעקבות יוסף השמח, שהיה כל בוקר פוצח בשיר 

"מה יפים חיי...", אתם יכולים לחבר לשיר מנגינה, 

ולשיר אותו יחדיו. 

סימני דרך 
מה אתם אוהבים ביישוב שלכם? 

תוכלו לצלם מקומות ואנשים אהובים, או לכתוב 

שיר קצר ליישוב שלכם, בהשראת שירו של יוסף. 

תוכלו לצרף לשיר גם מנגינה.                                                

איך נזכור את הדרך? 

כדאי לצאת החוצה, להתבונן סביב ולמצוא סימני 

דרך, כמו עץ, ספסל או שם של רחוב. אפשר לשרטט 

מפה של הדרך שבה הלכתם, לציין בה את סימני 

הדרך, ולקחת איתכם את המפה כשתצאו לדרככם 

בפעם הבאה. 

מה יפה עירי ומה יפה חדרי!
יוסף אוהב את עירו ורואה אותה בעין טובה. 

נסו ללכת בדרכו של יוסף ולתאר את החדר שלכם - 

מה יפה וטוב בו? מה אתם אוהבים בו? ומה אתם 

אוהבים בבית שלכם? 

אפשר לערוך סיור משפחתי, ובו יתארו כל אחד 

ואחת פינות אהובות בבית. 

 Копию этих страниц на русском языке
 можно найти в русской части нашего сайта

www.pjisrael.org

חכמי חלם 

חלם היא עיר בפולין, ובפולקלור היהודי היא עירם של חכמי חלם - שאינם חכמים כל כך: 

הם מגוחכים ותמימים, וטיפשותם מתוארת בחיוך ובחמלה. הביטוי "חכמי חלם" הוא כינוי למי 

שנוהגים בחוסר היגיון ובדרך מגוחכת. סיפוריהם המשעשעים של חכמי חלם אוגדו בקובצי 

סיפורים למבוגרים ולילדים. 


