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 בארץ אחרת
 

 
 

 טל ניצןכתבה 
 כנרת גילדראיירה 
 3112עם עובד בע"מ  הוצאת

 
 על הספר

 .ארץ חדשהעיר גדולה בארץ שמגיעה יחד עם הוריה לעל ילדה זהו סיפור 

בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה של העיר, מראה כתוב הסיפור 

 מתוארים בנגיעות קלילות . כל אלה –הבית, הליכה לבית הספר, משחק בפארק 

בעצם מוצגת עמדת  ובכך המילה הראשונה שאומרת הילדה בשפה הזרה היא "צ'וקולטה"

 מקום החדש.לקליטה בהסופרת )והילדה( 

 

 .ביקורת על הספר 

http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&Ot=%E1 

 ראיון עם הכותבת

4440468,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 הפעלות

לקן מבוגר. חייעשו בעזרת לכן ההפעלות  ,הספר מיועד לקוראים וכותבים מתחילים הערה: 

 יכולות להתבצע בע"פ.

 

 פעילות טרום קריאה

 (יםממוספר םאינ דפיםהמורה/מנחה יציגו את האיור הבא בפני הילדים: )ה

http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&Ot=%E1
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&Ot=%E1
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4440468,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4440468,00.html
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 המורה/מנחה יבקשו מהילדים להתבונן היטב בתמונה ולתאר את מה שהם רואים.

 ם הסיפור מתרחש בעיר או בכפר?אה 

  אפשר לפירטהיכןהאם הבתים שבאיור דומים לבתים שישנם בארץ? אם כן( ?: 

 נות הארוכים, בתים מחוברים, קישוטים על הבתים....(החלו

 איורמהו הצבע העיקרי ששולט ב ? 

 רגשה מעורר בכם צבע זה?איזו ה 

 לומר לכם משהו על מה שמתרחש בספר?יכול  איורהאם הצבע ב 

 

 הפעלות לאחר הקריאה

 ?מהן החוויות שגיבורת הספר בוחרת לספר לנו מתוך שדה התעופה 

 ?איך אנחנו יודעים לכמה זמן נוסעת המשפחה לארץ האחרת 

  הילדה? האם אפשר להבין מתוך הדברים על שדה התעופה איך הרגישה

 הסבירו.

  האם הייתם בשדה תעופה? כיצד הייתם מתארים אותו? או כיצד אתם מדמיינים

 שדה תעופה מתוך ספרים וסרטים?

 ?כיצד מתארת גיבורת הספר את חווית הטיסה 
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 תארו אתם חווית טיסה מתוך ניסיונכם או מתוך הדמיון. 

 

 כאן ושם

בין על פי הבנתכם הבדל ה מה האו אמרו בעל פ כתבו. גיבורת הספר עוברת לארץ אחרת

 כאן לשם.

        

   בית הספר

               כתבו את כל הדברים השונים והדומים הקשורים לבית הספר בארץ לעומת הארץ האחרת

   עזרו גם באיורים.יה 

    

 

 

 דומה

 

 בארץ האחרת בארץ

 

 

 שונה

 

 

  

 

 

 פארק או גינה ציבורית

דומים הקשורים לפארק או לגינה הציבורית בארץ לעומת כתבו את כל הדברים השונים וה

   עזרו גם באיוריםיה  . שבספר הארץ האחרת

 

    

 

 

 דומה

 

 בארץ האחרת בארץ

 

 

 שונה
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 ענו:

  אחרת?המהם הקשיים שהיו לילדה במעבר לארץ 

 .מה היה הקושי הגדול ביותר שלה? הסבירו 

 אם כן ספרו. אתם יכולים גם מקום ישוב אחר בארץ? \האם התנסיתם במעבר לעיר

 לדמיין איך הייתם מרגישים לו הייתם צריכים לעבור לגור במקום חדש?

 ?אם כן ספרו. אתם יכולים גם לדמיין. האם התנסיתם במעבר לארץ אחרת 

  את המעבר לארץ אחרת?מה לדעתכם אפשר לעשות כדי להקל 

 

 

 מה כדאי לשים במזוודה?

ילו ברים מלבד בגדים הייתם אורזים במזוודה שלכם, אאילו  ד התבוננו במזוודה המלאה.

 .. הסבירולמקום מגורים חדש\הייתם עוברים לארץ אחרת

 

 

 

 

 

 

 בין איורים השוואה

 

 3איור מס                                                              1איור מס'  
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 התבוננו בשני האיורים.

 1מה רואים באיור מס? 

  3מה רואים באיור מס? 

  1איזו הרגשה אתם מרגישים כשאתם מתבוננים באיור מס? 

 3ם באיור מס איזו הרגשה אתם מרגישים כשאתם מתבונני? 

  1תנו כותרת לאיור מס. 

  3תנו כותרת לאיור מס. 

 

 מבעד לחלון רואיםמה 

 

 מה רואים באיור. תארו 

  אתם מסתכלים מבעד לאחד מחלונות הבית כש מה אתם רואיםאו תארו  ציירו

  שלכם.
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 חלון הבית מלנוף הנשקף  במה דומה ובמה שונה הנוף שנשקף מחלון הבית שלכם

 ?שבספר שבו גרה הילדה

 מה מרגישה גיבורת הספר כשהיא הולכת לישון בחדר החדש, ואיך היא מתנהגת?

 מדוע חושבת גיבורת הספר שהתלבושת האחידה היא כמו תחפושת?

 ך אפשר לזהות את גיבורת הספר באוטובוס של התלמידים?אי

 

 לקרוא ספר

 ?מדוע קוראת הילדה את "המפוזר מכפר אז"ר" שלוש פעמים 

 ?אילו ספרים הייתם מציעים לילדה בת גילכם לקחת אתה לנסיעה של שנתיים 

  .אולי גם אתם קראתם את הספר "המפוזר מכפר אזר" של המשוררת לאה גולדברג

 אי שתקראו.כד,ואם לא 

 נסו לענות על השאלות המתייחסות לספר "המפוזר מכפר אזר":

 "?ֶקר: "ֶזה ֶׁשַבַחּלֹון זֹוֵרַח ְׁשמֹו הּוא ֶׁשֶמׁש אֹו יֵָּרַח ר ׁשֹוֵאל ַבבֹּ  ַמה ִהיא ְתׁשּוַבְתֶכם? ַהְמֻפזָּ

  ?ר ְכֶׁשּדֹוֲחִפים אֹותֹו ה אֹוֵמר ַהְמֻפזָּ  מָּ

 ?ה ַתי אֹוְמִרים ְסִליחָּ  מָּ

  ֶָּקר?מ ר ְכֶׁשּפֹוְגִׁשים אֹותֹו ַבבֹּ  ה אֹוֵמר ַהְמֻפזָּ

 ?ִריְך לֹוַמר  ַמה הּוא צָּ

  ?ר ְכֶׁשִנְכנָּס אֹוֵרַח ה אֹוֵמר ַהְמֻפזָּ  מָּ

 ?ִריְך לֹוַמר  ַמה הּוא צָּ

  ?ר ְלִמי ֶׁשִמְתַעֵטׁש ה אֹוֵמר ַהְמֻפזָּ  מָּ

 ?ִריְך לֹוַמר  ַמה הּוא צָּ

  ֶר א  ת ִׁשנָּיו? ְבַמה ְמַצְחֵצַח ַהְמֻפזָּ

 ?ִריְך ַלֲעׂשֹות  ַמה הּוא צָּ

  ר חֹוֵׁשב ֶׁשַהּיֹום הּוא  -------------------ַהְמֻפזָּ

  ֶקר הּוא ר חֹוֵׁשב ֶׁשַהבֹּ  -----------------------ַהְמֻפזָּ

  ן אֹו ַכב ִליׁשֹּ ֹּא יֹוֵדַע ִאם ׁשָּ ר ל  -----------------ַהְמֻפזָּ

  ְאֹור ו ר ִמְסַתֵכל ַעל הָּ  ----------------ִנְדֶמה לֹו ֶׁשהּוא רֹוֶאה ַהְמֻפזָּ

  ה ַעל ִמְקֶרה ֶׁשבֹו "ר. ַסְּפרּו ַלִכתָּ ר ִמְכַפר ֲאזָּ ִמים ְכמֹו ַהְמֻפזָּ נּו ִמְתַנֵהג ִלְפעָּ ד ֵמִאתָּ ל ֶאחָּ כָּ

ה ְמֻפֶזֶרת. ַסְּפרּו  ה ַהִמְקֶרה, ְבֵאיֶזה  ָמַתיִהְתַנַהְגֶתם ְבצּורָּ רָּ רָּ  ָמקֹוםקָּ  ֲעִׂשיֶתם. ָמהה, ּוהּוא קָּ

 

 

 מכתב
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ה מדמיונכם \)גיבורת הספר או ילדילדה שנסעה לארץ אחרת.כתבו מכתב קצר או ציירו ציור ל

 או ילדה שאתם מכירים(

 

 מבנה המכתב:

  )בצד ימין או בצד שמאל(ַתֲאִריְך

ב( ִנים )ְלִמי ּפֹוִנים ַבִמְכתָּ  ַהִנְמעָּ

ב, הַ      ֶכן ַהִמְכתָּ הַהֶמֶסר: תֹּ ׁשָּ  ַבקָּ

ב      ַהמֹוֲעִנים: ַהֲחתּוִמים ַעל ַהִמְכתָּ

     

 

 חדשה שפהללמוד 

 המילה החדשה שהילדה לומדת? מדוע לדעתכם היא למדה דווקא מילה זו? ימה 

 ?אילו מילים ראשונות בעברית אתם מציעים לעולה חדש שמגיע לארץ ללמוד 

 

 הכינו

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 לשון ועוד, עברית ועוד, לקרוא ועודפרי הלימוד: מחברות סדרות ס


