
ידע 
 שפה ואוריינות     

היכרות עם השירה כסוּגה על מאפייניה, הרחבה והעשרה 
של אוצר המילים, קידום הבנה של מסרים סמויים וגלויים 

בשיר 

 ידע עולם     
הרחבת ידע עולם

ערכים 
 אהבת הספר והשירה העברית

 ערכים חברתיים 
ערכי מוסר וצדק חברתי 

מיומנויות 
השירים והסיפורים שכתב יהונתן גפן כתובים מנקודת 
מבטם של ילדים. קריאה משותפת ופיתוח שיח רגשי 

יסייעו בפיתוח מגוון מיומנויות:

 מיומנויות תוך-אישיות   
מודעות והכוונה עצמית

 מיומנות בין-אישיות      
מודעות והתנהלות חברתית, פיתוח אמפתיה וראיית האחר  

 מיומנויות קוגניטיביות      
חשיבה יצירתית ופיתוח הדמיון                      

כתב: יהונתן גפן   //  אייר: דויד פולונסקי 
הוצאת כנרת 

הכבש השישה-עשר

צעירים 

ספר 8

על הספר
"גן סגור" הוא רק אחד מהשירים הנודעים המופיעים בספר "הכבש השישה-עשר", וכמו יתר 
השירים שבספר גם הוא עמד במבחן הזמן ואף קיבל משמעות מפתיעה בשנה זו. השירים 
שכתב יהונתן גפן מלווים דורות של ילדות וילדים בישראל בלילות של ברקים ורעמים, 

מעניקים להם תחושה שהם "גדולים" או מלווים אותם בחלומותיהם. 
השירים בקובץ מלאים בחמלה ובאהדה לחוויות ילדות, לצד כבוד להתפתחות עולמם של 

הילדים, המגיבים לעולם בסקרנות, בחשש, בצחוק ובתקווה.

להעשרה - "הכבש השישה-עשר" - האלבום המלא

"הכבש בן 30" - על תהליך יצירת האלבום  

https://www.pjisrael.org/book/%d7%94%d7%9b%d7%91%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a2%d7%a9%d7%a8/#sirtonim
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqGO4Exc3l4spOnml3GmpnO6PobRmtMjX
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000453734


יוצרים יחד  
כל שיר הוא הזדמנות ליצירה: 

תערוכה - יוצרים תערוכה של איורים בהשראת שירים אהובים.

שרים ומקליטים - מקליטים את ילדי הגן שרים שיר אהוב.

שרים בתנועה - ממציאים תנועות מיוחדות לשיר ומסריטים 
את הילדים בשיר ובריקוד. 

מפגש ושיחה בגן 
"הכבש השישה-עשר" הוא אחד מספרי הילדים המוכרים 
והמצליחים ביותר שכתב יהונתן גפן - משורר, פזמונאי, 

סופר, מחזאי, מתרגם, עיתונאי וסטיריקן.  

להעשרה - שיח סביב השיר "אני אוהב" מאת יהונתן גפן, 
גן לוטם, יבנה

יהונתן גפן משוחח עם ילדים על השירים - הטלוויזיה 
החינוכית

רעיונות נוספים בעקבות השירים  
עצמאות - בעקבות השיר "ֵהי, אני כבר לא תינוק" הילדים 
יכולים לספר ולהדגים דברים שהם יכולים לעשות בעצמם. 

נקודות מבט - בעקבות השיר "לג'ירף יש צוואר ארוך" ניתן 
לעמוד על קובייה ולספר איך נראה העולם מלמעלה, ומה 

רואה "מי שמביט בי מאחור". 

קשר עם קהילת הגן  
תוכלו להעניק להורים שירון, ובו איורים של הילדים ותמונות 
של הילדים רוקדים ושרים ולשלוח להורים פסקול של 

הילדים השרים יחד. 

להעשרה - איך קוראים ספר שירים?

מרגיש לי... 
במשחקי  לשחק  תוכלו  "כשאומרים"  השיר  בעקבות 

אסוציאציות. יושבים במעגל ושואלים את הילדים: 
 מה מרגישים כשאומרים... אבטיח? )קיץ, קר, כיף...(

 מה מרגישים כשאומרים... לחם? )בית, חֹום...(
לחלופין, תוכלו לשאול: 

 מה אומרים כדי להרגיש... קיץ? 
 מה אומרים כדי להרגיש... בית?

כדאי להדגים וללוות את הפעילות בתמונות ממחישות. 

טבע ומדע 
"ברקים ורעמים בליל חורף קר..." - מהו ברק ומהו רעם, 

ואיך הם נוצרים? 

להעשרה - איך נוצרות תופעות החורף

מה אני אוהב?  
מי אוהב שוקולד? מי אוהבת ימי הולדת? תוכלו לשיר את 
השיר "אני אוהב" ולבקש מהילדים לקום כששרים על דבר-
מה שהם אוהבים. תוכלו גם לשאול מה עוד הם אוהבים 

ולחבר לשיר בתים נוספים. 
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"ֵהי, אני כבר לא תינוק" - 
ִסרקו את הקוד והעבירו למשפחות 
סרטון אנימציה של השיר - לשירה 

וריקוד משותפים! 

קהילת הגן 
יצירות של כבשים, 

פינת הכותב ופינת המאייר 
ועוד הצעות לפעילות וליצירה 

בדף הספר 
"הכבש הששה-עשר" 

בפינטרסט של 
ספריית פיג'מה.

https://www.facebook.com/SifriyatPijama
https://www.pinterest.com/grinspoonisrael/%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%A9-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%A8/
https://www.pjisrael.org/book/%d7%94%d7%9b%d7%91%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a2%d7%a9%d7%a8/#sirtonim
https://pop.education.gov.il/kindergarten/magar-ganey-yeladim/mitzad-sfarim-siach-scic-sefer-ani-ohev-yehuntan-gefen/
https://www.infogan.co.il/post/dLw8AoGDJYnJpnCW8MC5EH
https://www.youtube.com/watch?v=FyhNN317C-E&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=ymocQQ0nP7U
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