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על הספר
ג'ונם הוא גור כלבים שניתן במתנה לנורית ,הגרה בתל אביב בשכונת נווה צדק.
ג'ונם איננו מפסיק לנבוח ולהרוס דברים בבית ,ולכן מתקשה המשפחה של
נורית להחזיקו .החבר שלה ,אורי ,לוקח את גור הכלבים לביתו ,אך הכלב איננו
פוסק לנבוח ,ולמחרת בבוקר נעלם.
אורי ואביו מפסיקים כל פעילות אחרת ויוצאים לחפש את ג'ונם ,ולפתור את
התעלומה ,מדוע אינו מפסיק לילל ולנבוח למרות האהבה והטיפול הטוב של
בעליו.
פירוט על הספר ועל מחבריו נמצא באתר דףדף ונכתב בידי נירה לוין :
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageI
הערה :במצעד הספרים הספר מיועד לכיתות א-ג  ,אפשר לקרוא את הספר
בפני הילדים כבר בגיל הגן .הפניה בהפעלות היא לילדים אך מומלץ לבצע אותן
בשיתוף מנחה.
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הפעלות
שם הספר
 .1ענו:
 אילו שמות של כלבים אתם מכירים?
 אם אתם מגדלים כלב ,או בעל חיים אחר ,מה שמו?
 או לו היה לכם כלב ,איזה שם הייתם נותנים לו? מדוע?
 לפי מה ,לדעתכם ,בוחרים שם לבעל חיים?
 מה שמו של הכלב בסיפור?
 האם כבר שמעתם את השם הזה?
 .2ג'ונם
חיפשנו ומצאנו מה פירוש השם :ג'ונם היא מילה בשפה הפרסית ובאה לתאר
מישהו אהוב ויקר כמו  :יקירי ,אהוב שלי ,נשמה שלי.
 פתחו את הספר בעמוד השער הפנימי ,למי מוקדש הספר?
 איך מנוסחת ההקדשה?
 איך אפשר לכתוב אותה הקדשה עם המילה ג'ונם?
החיפוש הגדול
החיפוש אחרי ג'ונם הוא גם מסע בתוך העיר תל אביב ,שהמאייר גלעד סליקטר
מתאר אותה על אנשיה ורחובותיה השונים.
שלב ראשון -החיפוש בשכונה
התבוננו באיור מס'  , 1תארו מה אתם רואים.
מה מיוחד בשכונה הזאת?
מהן הפעולות הראשונות שביצעו אורי ואבא שלו בחיפושיהם אחרי ג'ונם ?
( התבוננו באיור)
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איור מס 1

שלב שני – התכנית של אורי
מהי התוכנית של אורי למציאת ג'ונם ?( עמ'  28בספר) השלימו




שלב שלישי  -מסע החיפושים בעקבות ג'ונם (פעילות משותפת בקבוצה)
מלאו את הטבלה לפי הנתונים .היעזרו בדמויות האנשים שהובילו אל ג'ונם.
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האנשים שפגשו את
ג'ונם
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איך הגיע ג'ונם לידיהם

הסיבה שלא יכלו
להחזיק בו

מוצאים את ג'ונם
 היכן מצאו את ג'ונם?
 מה הייתה הסיבה לכך שג'ונם לא הפסיק לילל ולנבוח?
 איך פתרו אורי ואביו את בעיית הגעגועים של ג'ונם?
אורי ,נורית וג'ונם (עם מנחה)
אורי
ספרו מה אתם יודעים על אורי ומשפחתו.
היכן גרה אמו של אורי?
לפי הסיפור מה הייתה הרגשתו של אורי בעקבות פרידת הוריו?
נורית
ספרו מה יודעים על נורית ועל משפחתה לפי הספר
ג'ונם
היכן היתה אמו של ג'ונם?
אורי נורית וג'ונם
מצאו דברים משותפים בין אורי ,נורית וג'ונם מבחינת היחסים במשפחה.
מה שונה בין אורי נורית וג'ונם מבחינת היחסים במשפחה?
למה התכוון אבא של אורי כאשר אמר( :המשפטים האחרונים של הסיפור ,עמ'
)68
"מבעד למראה הבטתי בפניו של הילד שלי אורי .הוא ליטף את שני הכלבים
הרטובים והיה מאושר וגאה בעצמו .הבטתי בו ובכלבים וחשבתי ,הנה בני ,הוא
רק בן שמונה וכבר מצליח ללמד אותי עד כמה מרגשים יכולים להיות החיים".
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מסלול החיפושים של אורי ואביו אחר ג'ונם (לחובבי מפות ומסלולים)
הפעילות בעזרת מנחה
בספר מוזכרים רחובותיה השונים של תל אביב ,שכונות ,בתי חולים.
 .1כתבו את שם השכונה שבה גרים אורי ואביו.
.2בעזרת האיורים שבהם מופיעים שמות הרחובות  ,או בסיפור עצמו שבו
מוזכרים האתרים (בית חולים איכילוב ,מגדל שלום ,צער בעלי חיים ועוד)
סמנו מסלולי חיפוש.
 .3מצאו מפת רחובות של תל אביב וסמנו על המפה את המסלול שעברו
המחפשים אל האתר המבוקש .התחילו את החיפוש בשכונת נווה צדק בתל
אביב ברחוב דגניה מס  – 6כתובת מדויקת שניתנת בסיפור שהיא מקום
מגוריה של נורית.
הכינו:
ד"ר רחל עזוז
ד"ר איה מרבך
מחברות ספרי לימוד בחינוך לשוני
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