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מות בנווה אילן'יום פיג
" סבא סביח"פעילות סביב הספר 



" סבא סביח"הצגה 
.  שאול וסבתא, אבא, סבא, אור, קרן: משתתפים

בואי קרן הולכים לסבא וסבתא-אור
זוז קצת, שאול יושב על המדרגות כמו תמיד.. אהה-קרן

? הוא פיתה עם חומוס וביצה קשה, מה? איך זה שלסבא שלכם קוראים סביח, תגידו-שאול
)  ממשיכים לעלות במדרגות(

?  לא מוזר לך  שההורים של סבא נתנו לו שם של מאכל, אור-קרן
.  אולי סביח היה המאכל שהכי אהבו-אור
.  למרות שהם משוגעים על חומוס וטחינה, ואבא לא קראו לנו בשם של מאכלשאמאאיזה מזל -קרן

.  שלום-אור וקרן
?  לא מפריע לך שקוראים לך סביח, סבא-אור

?  אתם חושבים שמפריע לי שהשם שלי בערבית-סבא
)אור וקרן מסתכלים אחד על השני(

.  ואני מאוד אוהב את השם שלי. נולדתי בעיראק שהיא ארץ ערבית. זה בכלל לא מפריע לי-סבא

. את הקליפות השליכו לקערה זו, הבאתי ביצים-אבא
. אחרים שבאו מעיראקסביחיםכמו להרבה . כשעליתי לישראל רצו להחליף לי את השם-סבא

.  הציעו לקרוא לי צבי אבל לא הסכמתי
?  אז גם צבי מהמכולת היה פעם סביח-אור

כן-סבא
. סביחהאיזה שם מצחיק זה ? סביחהוגם צביה השכנה הייתה פעם -קרן

)נותנים כיף(
.  גם אני חושב כך-אור



היום מבינים שאנשים אוהבים את מי שהם ואת  , אבל היום זה אחרת. בשם עבריהשםףהיו מחליפים לעולים החדשים את , פעם-סבא
.  מה שהביאו איתם מארץ מולדתם

?  ומה הם הביאו איתם-אור
כבר דורי דורות אנחנו אוכלים יחד את אותה  . כמו המנהג שלנו לאכול את ארוחת הבוקר הזאת, שמות ומנהגים. שפה וניגונים-סבא

.ארוחת הבוקר
.  כל אחד מרכיב את הסביח שלו. עמבה, טחינה, חומוס, פטרוזיליה, סלט חציל מטוגן, הפיתות, הנה הביצים המקולפות-אבא
?  מה שבאמת רצינו לשאול זה אם לא מפריע לך שקוראים לך בשם של מאכל, סבא-קרן

.  צוחק צחוק ארוך-סבא
?  מה כל כך מצחיק-כולם
.  למאכל קוראים על שם של איש-סבא
?  מה זאת אומרת-כולם
אנשים מאוד התלהבו  . קראו סביח והוא פתח דוכן ברמת גן, לעולה העיראקי שהחליט למכור ברחוב את ארוחת הבוקר הזאת-סבא

.  וככה נדבק השם שלו למאכל, " סביח, סביח"היו קוראים לו בקול , והיו עומדים בתור לקנות וכדי שישים לב אליהם
?אז מה בעצם אומר השם סביח-אור

.  הקרן שמאירה עוד לפני שהשמש עולה, סביח הוא קרן האור הראשונה של הבוקר-סבא
? אז יש לנו אותו שם-קרן ואור

.  אתה קרן אור ואפילו לא ידענו-קרן
?  מי רוצה תה-סבתא



נווה אילןד"בחמנהנים מארוחת סביח משותפת 



" סבא סביח"משימות סביב הספר 



סבתא שלי/המיוחד בסבא

המשמעות של שמם



התלמידה משי סיפרה שהשם של סבה  
א'נגהוא 

שחר הזמן בו השמש "משמעות השם 
. "מתחילה לזרוח

זאת בדיוק המשמעות של הסיפור  
שלנו היה מרגש לקרוא את המשמעות 
של השם של סבה ובמיוחד שהוא לא 
זכה לעלות לארץ ישראל כי הוא נפטר  

.בסודן

א'נגסבא 



התלמידים נהנו ממשימות  
כתבו . נוספות סביב הספר

משמעות של מאכלים שונים  
הנאכלים בארוחת הבוקר  

גלובה: בעדות השונות כמו
פתיתים חלביים , בעדות תימן

ביהדות  רה'ואינגבעדות מרוקו 
.  אתיופיה

גלובה
רה'אינג פתיתים מרוקאיים



פעילות סביב הסופרת מרים ילן שטקליס

הכנת תעודת זהות לסופרת  . א
.  חשיפתם לספרייה הבית ספרית וקריאה קולית של המורה חלק מספריה ויצירותיה של הסופרת. ב
הכנת המלצות לספריה . ג
" מספרי מרים ילן שטקליס"הכנת סימנייה כשהכותרת היא . ד
" המסע אל האי אולי"" פעילות עם הורים במועדון קוראים סביב הספר . ה
מלבד  (.לכל תלמידי בית ספרינו יש אישור לצילום וקיבלנו אישור בכתב לפני הוצאת עיתון בית הספר. ו

). התלמיד המסומן בעיגול
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