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על הספר
ספר ראשון בסדרה המספרת על סבא אליהו .נכדו שומע מפיו את סיפוריו על חייו במשפחה
עניה מאד בתל אביב של שנות השלושים ,ועל הדרכים שבהן התגבר על הבעיות הרבות שצצו
בהם.
הספר מיועד במצעד הספרים לכיתות ד-ו

פעילות לאחר קריאת הספר
הסביבה החברתית


קראו על העוני בביתו של אליהו בעמודים  7-10עמוד 92 57 ,51 ,39-40 ,24,26 20

וספרו על מצבם של בני משפחתו של אליהו (לדוגמה :מגורים ,אוכל ,לימודים ,רופאים,
עבודה)


כיצד י המשפחה העשירה על פי התיאור בספר? האם היא הייתה חריגה?



מה השתנה בתקופתנו מתוך מה שמתואר בספר??

דמותו של אליהו


מדוע קפץ אליהו מהקיר הגבוה?



הביעו את דעתכם על לחץ חברתי ,והדגימו.



איזה מרק הכין אליהו?



ספרו על מרק ירקות שאהוב עליכם ועל דרך ההכנה שלו (התייעצו בבית אם לא הכנתם
מרק כזה) רשמו את המתכון :הרכיבים ודרך ההכנה.



היכן למד אליהו לקרוא?



מה אתם יודעים על ה"חדר"? כיצד למדו שם?



ספרו על הספר הראשון שקרא אליהו.



התבוננו באיורים שבהם מתואר כיצד דמיין אליהו את הפיל והג'ירף ,במה שונה מה
שאליהו דמיין מהמציאות?



בחרו שני בעלי חיים שאינכם מכירים מתוך האנציקלופדיה או האינטרנט( ,לדוגמה,
מקלונאי ,מנקין ,הירולה ,גלגו ,לוריס) ציירו אותם לפי התיאור המילולי ,בלי להסתכל
בתמונותיהם.



איך התנהג אליהו כלפי אנשים עניים כשהיה מבוגר ואמיד?



בחרו קטעים מצחיקים מתוך הספר וקראו אותם בפני הכיתה.

האב והאם של אליהו


איך טפלה אמו של אליהו ברגל השבורה?



מה היו העבודות של יעקוב אביו של אליהו?



מה הייתה הבעיה עם מכירת הבוטנים בקולנוע?



כיצד הצליחה אמו של אליהו להשיג כסף כדי שילמד בבית הספר?



כיצד התייחסו בבית משפחת בן יקר לרחל אמו של אליהו?



כיצד התייחסה רחל לקריאה של אליהו?



כיצד התייחס יעקב אביו של אליהו ללימודיו של בנו?



כיצד התייחס יעקב לקריאה של אליהו?



מדוע הציע יעקב לאליהו תחרות?



מה הייתה התחרות בין יעקב לאליהו ומי י בה?



מה דעתכם על יחסו של יעקב לאליהו?

אליהו ומשפחת בן יקר


מיהו אברהם בן יקר? תארו אותו!



קראו עמודים  56-60וספרו על הביקור של ד"ר טשרניחובסקי בבית הספר של אליהו.



איזה מסר מסר העביר הרופא לאליהו ולאברהם בן יקר?



קראו באינטרנט או באנציקלופדיה על שאול טשרניחובסקי ,המשורר והרופא.



ספרו על הספרייה בבית משפחת בן יקר .כיצד נראתה?



ספרו על הביקור של אליהו בבית בן יקר .תארו את הרגעים המביכים ואת הרגעים
המצחיקים.



כיצד הצליח אליהו להחזיר את אמו לעבודה בבית בן יקר?(עמודים )108-114



התבוננו באיור הבא וספרו מה הייתה העסקה שהציע אברהם לאליהו ומה היה הוויכוח
בין הבטן לבין הפה?



האם המספר מביע דעה על המעשה זה?



מה עשה אליהו עם הספרייה של בן יקר?



איך פתר אליהו את בעיית הדפים החסרים מהספר?



האם המספר מביע דעה על מעשים אלה?



מה היה גורלה של הספרייה של משפחת בן יקר?



מה הייתה דעתו של מר בן יקר הסב על מעשיו של אליהו? (עמוד )131

דמות המספר (דיון בעזרת המורה):


מיהו מספר הסיפור?



מהו מקור המידע שלו?



האם אנחנו יכולים לומר שהמספר אמין?



האם המספר נוקט עמדה לגבי הדברים שהוא מספר מפי אליהו?

דיון בזוגות


מה דעתכם על גניבת הספרים מהספרייה של בן יקר?



מה דעתכם על הדרך שבה החזיר אליהו את אמו לעבודה?

כל זוג יבחר אחד משני הנושאים .אחד מבני הזוג יהיה בעד מעשיו של אליהו והשני נגדם .בני
הזוג ידונו וינמקו את דעותיהם .הביאו את מסקנותיכם לכתה.

הכינו:
ד"ר איה מרבך
ד"ר רחל עזוז
מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוני.

