ההר של יאשקה

כתב ואייר :יוסי אבולעפיה
הוצאת עם עובד תשע"ו ,עמודים לא ממוספרים.
על הספר
אודי ותמר ,שהיו ילדים בספרים "האי של יאשקה" ו "סבא יאשקה מציל את החוף”
הם עכשיו אבא ואמא של אֹורי ,והם מבקרים איתו אצל יאשקה ,שומעים ממנו על
ההר שצמח מול ביתו ומבקרים בהר הפסולת המשוקם שהפך לפארק .הסיפור
מבוסס על סיפורה של מזבלת חירייה שהפכה לפארק אריאל שרון.
ראו את נירה לוין בדףדף:
על האי של יאשקה
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=1626&Ot=%E4

על סבא יאשקה מציל את החוף
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=82&SubMenuID =131&PageID=1426&Ot=%F1

על סיפורו של הר הפסולת הענק במזבלת חיריה שהפך לפארק אפשר למצוא
במקורות מידע שונים וכמובן באינטרנט .בפארק אריאל שרון תמצאו סיורים
מאורגנים לכל הגילים החל מגיל הגן .כדאי לארגן טיול מודרך של הילדים לפארק
ולהסביר להם את התחומים השונים בשיקום המזבלה .היכנסו לאתר הפארק כדי
לקבל מידע.
http://www.parksharon.co.il
פעילות טרום קריאה
מי הם יאשקה ,אודי ותמר?
 אם קראתם את שני הספרים "האי של יאשקה" ו"סבא יאשקה מציל את
החוף" ,או לפחות אחד מהם ,הרי יש לכם מידע ,מיהם יאשקה ,אודי ותמר.
אם יש בכיתה ילדים שקראו את הספרים ,הם יספרו על יאשקה ושני הילדים.
לאחר מכן ,בין אם הילדים סיפרו או אם אף ילד לא מכיר הספרים הנ"ל ,המורה
תראה את שני הספרים ותספר על דמותו של יאשקה ועל שני הילדים המתארחים
בביתו ,תוך כדי צפייה באיורים נבחרים( ,אפשר לסרוק אותם ולהקרין על מסך
המחשב או הטלוויזיה) .בספר הראשון יאשקה מוצג כדמות של אדם חולם ,ובספר
השני הוא יותר לוחם.

פעילות לאחר הקריאה
שאלות לתלמידים
היכרות עם הדמויות והרקע
 מי הוא המספר של הספר ההר של יאשקה?
 על מה מספר אֹורי להוריו כשהוא מגיע הביתה בתחילת הספר?

 האם הם מכירים את המקום?
 מדוע מציעים ההורים ללכת ליאשקה?
 מה מתוך הספר האי של יאשקה מספרים ההורים לאורי?
 מה מתוך הספר סבא יאשקה מציל את החוף מספרים ההורים לאורי?
 היכן מוזכר לראשונה ההר ?
 איך נראה הבית של יאשקה בספר ההר של יאשקה? היעזרו באיור הבא:

מה השינוי שחל בסביבת הבית לעומת הספרים הקודמים? היעזרו באיור
הבא( :באיור זה נזכרים אודי ותמר בבית כפי שהיה בעבר)

 התבוננו באיורים של יאשקה כפי שהם מופיעים בספר ההר של יאשקה
והשוו לאיור הבא של יאשקה ,בספר האי של יאשקה

יאשקה ,אודי ותמר בספר האי של יאשקה
 האם יאשקה השתנה מאד במשך השנים שעברו מאז אודי ותמר היו ילדים?

סיפורו של יאשקה:

לפניכם איור מתוך הספר ההר של יאשקה:
 מיהן הדמויות המופיעות בו
 היכן הן נמצאות
 באיזה הקשר אנו מוצאים אותן?

 לפניכם איור המתאר את אחד מכלי הרכב שיאשקה בנה .תארו ממה מורכב
כלי רכב זה.

 באילו כלֵ י רכב נוספים מספר יאשקה שהשתמש?
 אם קראתם את שני הספרים הקודמים ספרו על אילו כלי רכב שיאשקה בנה
מסופר בהם?
 מה מספר יאשקה על הסביבה שהגיע אליה לפני שהוקם הר הפסולת,
כיצד נראה המקום? אילו בעלי חיים היו שם?
היעזרו באיור הבא:

 מה סיפר יאשקה על הר הפסולת?

הטיול לפארק
פעילות בעזרת המורה,
היכנסו לאתר של פארק אריאל שרון,
http://www.parksharon.co.il
וענו על השאלות הבאות בעזרתו:
 מתי וכיצד שוקם הר הפסולת?
 מה נעשה בפסולת המגיעה לאתר?
 כיצד נראה כיום המקום?
היעזרו באיורים הבאים:

 מהן התוכניות להמשך השיקום?
 איזו עבודה הציעו ליאשקה בפארק? מדוע הציעו לו ,לדעתכם?

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

