לא תאמינו ,אבל זה מה שקרה

כתב ואייר  :יוסי אבולעפיה
הוצאת עם עובד2010 ,
על הספר
"לא תאמינו ,אבל זה מה שקרה" ,מתחיל לספר יואב להוריו שמצאו את הבית הפוך בצורה
יוצאת דופן" .לבית הגיע חייזר" ,מספר יואב" ,ובגללו הבית נראה כך".
כשאמא מבקשת מיואב לומר את האמת -מעין הזדמנות לספר באמת מה שקרה – יואב
מהסס לרגע" :האמת " ...והוא ממשיך ומספר על שודדים שזרקו עליו פיצה ועל רובוט
ודרקון שהיה בחצר והפיצה עפה ישר אל פיו...
רגע אחד גם אמא מהססת ,אבל מיד היא נשבית בקסם הסיפור והבדיה ומתחילה לדמיין יחד
עם הילד וכך הם ממשיכים ביחד את הסיפור.
זהו סיפור על המעבר העדין והרגיש בין דמיון לבדיה .זהו סיפור על הצורך בקיומה של
הבדיה כדי שאפשר יהיה להתמודד עם המציאות .וכשהבדיה עוטה מעטה של סיפור טוב,
הרי מסתם שקר היא הופכת לאגדה שאי אפשר שלא להצטרף אליה ולהתענג על
האפשרויות שהיא מציעה.
פעילות לפני הקריאה )לקוראים(
איור מס 1

1

התבוננו באיור מס  1וספרו מה אתם רואים.
מה לדעתכם חושב האיש שבציור?
מה לדעתכם חושבת האישה שבציור?
חברו סיפור המתקשר לאיור והתחילו אותו במילים:
לא תאמינו אבל זה מה שקרה....
צרפו גם את המשפט שכתוב מתחת לאיור  :אבל אתם הקדמתם ...לסיפור שלכם.

איור מס' 2

2

התבוננו באיור ,ספרו מה קורה בו.
תנו כותרת לאיור) .רשמו את הכותרת שאתם מציעים(.

פעילות בעקבות הקריאה
)לקוראים(
סמנו במעגל נכון או לא נכון
 יואב מספר שחייזר קטן נחת במטבח

נכון /לא נכון

 החייזר הזמין שתי מנות פיצה

נכון/לא נכון

 יואב שיחק עם החייזר ולא גירש אותו מן הבית

נכון/לא נכון

 אמא של יואב האמינה לסיפור שלו

נכון /לא נכון

 הכלב רופוס לא אוהב חייזרים

נכון/לא נכון

 נועה עזרה ליואב לסדר את הבלגן

נכון לא נכון

 חייזר קטן נחת במטבח הבית של יואב

נכון/לא נכון

הסיפור האמיתי
 מהו ,לפי דעתכם ,הסיפור האמיתי של יואב .כתבו אותו והיו מוכנים לספר אותו
בכיתה.
 האם לעוד ילדים היה סיפור דומה לשלכם?
 מה אפשר להסיק מכך?

שקר ודמיון
חפשו במילון את המילה דמיון  .העתיקו מן המילון את פירושה.
חפשו במילון את המילה שקר .העתיקו מן המילון את פירושה.
דונו בכיתה בשאלה מה ההבדל בין דמיון לשקר.
לאחר הדיון ענו:
 האם  ,לדעתכם ,יואב הוא ילד שקרן?
 באילו מקרים הדמיון יכול לעזור לאנשים?
 באילו מקרים הדמיון יכול להפריע לאנשים?
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איורים
יוסי אבולעפיה מספר הסיפור הוא גם מאייר הסיפור .לעיתים קרובות בהבעות שהוא
מצייר ,גם לאנשים וגם ל בעלי החיים ,אפשר לראות מה חושבת הדמות המצוירת על
המצב שבו היא נמצאת.
 .1התבוננו בדמותו של הכלב רופוס כפי שהיא מצויירת בסיפור ,וספרו את הסיפור ואת
מה שקרה מנקודת מבטו של הכלב.
התבוננו באיור מס  3ובהבעה שעל פניו של הכלב כדי לבנות את הסיפור שלכם.

איור מס 3

 .2התבוננו בדמותה של נועה לפני שהיא עוזבת את ביתו של יואב )איור  .( 4על סמך
האיור אמרו מה ,לפי דעתכם ,חושבת נועה על מה שקרה?
איור מס 4

4

חזרה לאיור 2
התבוננו שוב באיור מס'  .2עכשיו כשאתם כבר מכירים את הסיפור תנו כותרת חדשה
לאיור.

אילו
מה הייתם עושים אילו נחת חייזר אצלכם במטבח ?
כתבו שיחה ביניכם לבין חייזר.
לשון
 .1המילה חיזר מורכבת משתי מילים:
חי ,זר
אם מכירים את הרכיבים של המילה ,קל להבין את משמעותה.
משמעות המילה חיזר היא-------------------------------------------------------
ומה תהיה לדעתכם משמעות המילה חידק?-------------------------------------------
איך נקראת שמורת בעלי חיים הנמצאים בטבע?--------------------------------------
מאילו מילים מורכבת המילה רמקול?---------------------------------------------------
לפעמים נשמטות חלק מהאותיות שבמילה החדשה,
למשל :רמז +אור= רמזור .האות א נבלעה במילה החדשה
מאילו מילים מורכבת המילה דחפור?-----------------------------
מאילו מילים מורכבת המילה זרקור?-------------------------------
מאילו מילים מורכבת המילה מדרחוב?-------------------------------
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נמציא מילים חדשות:
נסו לצרף שתי מילים וליצור מילים חדשות בשפה העברית.
----------------------------------------------------------------------------- .2יואב קרא לחייזר בשם ַה ְק ָטָנה :חייזרון
ומה זה כלבלבון?------------------------------
איך נאמר ִפּ ְל ֵפּל קטן?-------------------------
איך נאמר שובב קטן?-----------------------------
הוסיפו צורות הקטנה למילים שאתם מכירים:
-----------------------------------------------------------------------הכינו:
ד"ר רחל עזוז
ד"ר איה מרבך
מחברות סדרת ספרי הלימוד לשון ועוד בהוצאת רכס
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