
ידע 
 שפה ואוריינות     

מכוונוּת לספר, הבנת הטקסט ולשון הספר, הבנת מסרים 
גלויים וסמויים בסיפור, זיהוי ואיתור חרוזים בטקסט, 
הרחבת אוצר המילים והיכרות עם מילים ממשלב גבוה, 

לדוגמה: "גזוזטרה", "תלם", "חרטומים". 

 ידע עולם     
היכרות עם חיי הקהילה היהודית ומאפייניה, היכרות עם 

"סיפורי חלם" כחלק מסוגת סיפורי הומור.

ערכים 
 אהבת הספר וחדוות הלמידה 

עיסוק בסיפורי עם יהודיים

 ערכי מורשת קהילתית 
לכידות חברתית ושכנות טובה

מיומנויות 
 אוריינות מדעית ומתמטית    

היכולת להשתמש בידע ובמושגים, ניווט והתמצאות 
בסביבה לא מוכרת והסקת מסקנות - כל זאת באמצעות 

שיח מתווך על הטעויות שיוסף עשה.

 חשיבה יצירתית       
פיתוח חוש הומור  

כתבו: שלום צוקרמן ועמית עזז   //  איירה: רון לוין 
הוצאת מזרחי  

יוסף איש ֶחלֶם

בוגרים 

ספר 7

על הספר
יוסף איש ֶחלֶם שומע שוורשה היא עיר נפלאה ומחליט לצאת אל העיר הגדולה. כשהוא 
עוצר לנוח, הוא מניח את הנעליים כך שיכוונו אותו לוורשה. להפתעתו, הוא מגיע לעיר 
מוכרת מאוד, שנראית בדיוק כמו ֶחלֶם האהובה ושאנשיה דומים לחברים האהובים מהבית... 

כמו יוסף, רבים הם האנשים שאוהבים את מקום מגוריהם. על כך אמרו חכמי התלמוד:

"ֵחן ָמקוֹם עַל יוְֹשׁבָיו". )תלמוד )בבלי( סוטה מז, ע"א(

הספר מזמין אותנו להביט בעין טובה בחיים שלנו וביישוב שלנו: במרפסות, בבתים, בשכנים 
ובשכנות.

חכמי חלם - הסיפורים על חכמי חלם מעלים חיוך ומעוררים חמלה; הם מפגישים אותנו 
עם עצמנו ברגעי גיחוך או מבוכה. המעשיות על חכמי חלם מביאות אלינו עולמות שהיו 

ואינם, ובה בעת הן נוגעות לחייו של אדם בכל עת ובכל מקום.

להעשרה - חכמי חלם בוויקיפדיה

https://www.pjisrael.org/book/yosef_ish_chelm/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%9C%D7%9D


מפגש ושיחה בגן 
בעקבות הסיפור תוכלו לשאול את הילדות והילדים: 

מה מצחיק אתכם בסיפור?
 מה עשה יוסף שמשעשע אותנו? 

היכן הסיפור מתרחש? 
תוכלו להרחיב, לתאר לילדים את חלם ואת אנשיה ולספר 

להם מעשיות נוספות שמספרות על חכמי חלם, כמו: 
חכמי חלם והירח ו-נעלי הזהב של המלך.  

יד מכוונת  
פעילות תנועה בהשראת הסיפור: מניחים שורת חיצים 
על הרצפה כך שכל חץ מורה לכיוון אחר. הילדות והילדים 
מתקדמים על פי הכיוון שהחץ מורה עליו. אפשר להוסיף 
לצד החץ תמונה של יד או רגל, כך שבכל פעם מניעים איבר 

אחר לפי ההוראות. 
העשרה - נעים עם הקווים - גן ניצן שבצור יצחק

קשר עם קהילת הגן  
איזה מקום אהוב על משפחות הגן? 

כדאי לבקש מהמשפחות תצלום או ציור של מקום ביישוב 
שאהוב על המשפחה, וליצור מפה משותפת שבה כל משפחה 
תוסיף על מפת היישוב תמונה שלה ושל המקום האהוב עליה.

המקום שלי 
מה אנחנו אוהבים בשכונה או ביישוב שאנו גרים בהם? 

ליצור תערוכה מחומרים  תוכלו  בנושא  בעקבות שיחה 
ממוחזרים ולהציג בה את הדברים שכל אחד ואחת אוהבים 
בשכונה או ביישוב. במשך השנה תוכלו להוסיף פריטים 
לשכונה או ליישוב שיצרתם, בהתאם לעונה או לחג. כך, 
למשל, בט"ו בשבט אפשר להוסיף צמחייה, וביום העצמאות 

- דגלי ישראל.

מפת דרכים 
לו הייתה ליוסף מפת דרכים, אולי לא היה מתבלבל... תוכלו 
לשרטט יחד מפה של הגן לשימוש במגוון פעילויות: הילדים 
והילדות יוכלו לסמן במפה מקומות מחבוא ומסלולי פעילות 

ומשחק ולהוסיף מקומות אהובים מחוץ לגן.
להעשרה - מפת השכונה - שיחה על מפה בעקבות טיול 

בשכונה.
זום על הצילום - שימוש במצלמה לתיעוד מקומות ואנשים 

אהובים ומרכזיים ביישוב. 
השידור "מפה, אטלס וגלובוס" במערכת השידורים הלאומית.

קהילה וקהילתיות  
בסיפור ניכרת הלכידות הקהילתית של העיירה היהודית 
הקטנה, ותפיסת הגן העתידי גם היא מעגנת בתוכה את 
הקהילתיות. לכל קהילה יש סיפור המהווה יסוד שורשי 
לקהילה ולמקום שהיא נמצאת בו. ומה סיפור הקהילה 
שלכם? אילו מוסדות ואתרים מיוחדים נמצאים בסביבת 

הגן? מי הם חברי הקהילה ומהו סיפורם?
בסרטון "סיפור מקום בגן הילדים" ילדי הגן מסיירים בקיבוץ 

ומעמיקים את הקשר עם הקהילה.

משחקי תנועה, מסלולים 
ויצירות מחכים לכם 

בדף "יוסף איש חלם" 
בפינטרסט של 
ספריית פיג'מה.
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חמישה דברים על חכמי חלם! 
סריקת הקוד תוביל לסרטון על חכמי חלם.

לצפייה משותפת במשפחה! כדאי להעביר 
למשפחות הגן!

קהילת הגן 

https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.pinterest.com/?show_error=true
https://www.pjisrael.org/book/%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%99-%d7%97%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%97/
https://www.pjisrael.org/book/%d7%a0%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a/
https://youtu.be/dk0xpSkbfoI
https://youtu.be/sCfg56igNUA
https://youtu.be/PPpmHQ4XcNc
https://pop.education.gov.il/online-learning/vod-broadcasts/realtime-vod-17-6-2020/math-kindergarten-17101/
https://youtu.be/912-9SNbxZw
https://www.pjisrael.org/book/yosef_ish_chelm/#sirtonim
www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%97%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%9A-%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94/
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