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"...סבא סביח"הסיפור בעקבות קריאת 
יצאו התלמידים למסע גילוי משמעות שמם 

ולסיפור העלייה וההתאקלמות של משפחתם
.  במדינת ישראל

התלמידים שיתפו מדוע הוריהם בחרו להם את שמם
. וגילו מהו מקור שם משפחתם

, התלמידים סיפרו גם על ארץ המוצא של משפחתם
שפה  , מאכלים, מנהגים של המשפחה
.ומאפיינים תרבותיים

טוב-תמי שם/סבא סביח



?מי אני ומהו שמי
מקור השם שלי
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בעקבות הפעילות על הספר  
כל אחד יחיד ומיוחד  

 כל תלמיד הכין דרכון אישי המאפיין את ארץ המוצא של
הסבים והסבתות  /ההורים

שיתוף בבימת דיבור בכיתה על מנהגי המשפחה .
 קיום שיח בעקבות והעלאת מנהגים משותפים למשפחות

.  שונות תוך היכרות עם מנהגים חדשים
  התלמידים הפנימו בעקבות הדברים שנלמדו שמדינת ישראל

ושחלק  , קיבוץ גלויות-מקבצת יהודים מהגלויות השונות
.מהמנהגים היה חשוב לשמר וחלקם נשארו מאחור

התלמידים הכינו בכיתות ספר מתכונים של מאכלי עדות.





הגלויות בארץ ישראל הילדים התבקשו  קיבוץ -לסיכום הפעילות
להביא מתכון משפחתי המאפיין את משפחתם ואת ארץ המוצא של  

אספנו את המתכונים  והכנו ספר . הוריהם או של הסבים והסבתות
.מתכונים של מאכלי עדות





היה ממש מעניין לגלות  . נהניתי מאוד לקרוא את הספר בכיתה וגם בבית: "שחר
".למה ההורים שלי בחרו לי את השם שלי

הספר מצא חן בעיני מאוד וגיליתי מה פרוש השם סביח ומדוע קראו ככה : "אביאל"
".אני מחכה לספר הבא ומקווה שיהיה מעניין כמו הספר הזה. למאכל

היה כיף לקרוא את הספר בבית ולגלות שקראו לי הילה כמו המעגל  : "הילה
ההורים שלי קראו בשם . השם שלי נותן אור לסובבים אותי ותקווה. שמסביב לאור

".עם משמעות דומה גם לאחי מאור

אחרי שקראנו את הספר סבא סביח וגילינו מה משמעות המילה סביח גם  : "ורד
אני גיליתי  . שאלנו את ההורים איך בחרו את השם שלנו, התלמידים בכיתה, אנחנו

שכאשר נולדתי ההורים שלי ראו כמה אני יפה והחליטו לקרוא לי בשם של פרח 
".אני אוהבת את השם שלי. ורד-יפה
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