
הורים יקרים,
אילו זיכרונות ילדּות מלווים אתכם? האם אתם מצליחים לדמיין את טעם 

הקציצות של סבתא? את ריח הגשם? את הקול של אמא או של אבא מספרים 
סיפור לפני השינה?

אמא של אליסיה זוכרת את השלג שכיסה את נוף ילדותה והיא מתגעגעת אליו. 
אליסיה לא בטוחה שהיא מבינה מהו שלג, אבל היא מזהה את הגעגועים של אמה 
לארץ הרחוקה שממנה עלתה לארץ, והיא יודעת כיצד לשמח אותה ביום הולדתה.

"לך לך מארצך וממולדתך... אל הארץ אשר אראך"  )בראשית יב א(
משפחות רבות הגיעו לארץ ישראל ממקומות רחוקים. כמו אמא של אליסיה, 

עולים רבים שמחים על החיים החדשים שהם בנו לעצמם בישראל, אך לעתים גם 
מתגעגעים לארצם הישנה.

הסופרת מריה גיבנר עלתה בעצמה לישראל וקוראת לנו להביט באהבה במי שלא 
נולד כאן ולהכיר בתחושת הזרות והגעגועים למקום אחר. ההבנה הזאת היא 

המתנה הטובה ביותר שאפשר להעניק לעולים, חדשים או ותיקים.

קריאה מהנה ושיחה מעניינת!

חל"צקרן גרינספון ישראל

KEREN GRINSPOON ISRAEL

חמשת החושים
תוכלו לקרוא את הסיפור יחד 

ולנסות לגלות עם ילדיכם 
איך חושי הראייה, השמיעה, 

הטעם, הריח והמישוש עוזרים 
לאמא של אליסיה לשמר 

את זיכרון השלג שאליו היא 
מתגעגעת. האם תוכלו למצוא 

יחד את כל חמשת החושים 
שמופיעים בסיפור?

כשהיינו ילדים...
 אמא של אליסיה מתגעגעת לשלג. לְמה 

אתם מתגעגעים? אילו סיפורים מילדותכם 
 מכירים ילדיכם? מה השתנה מאז הייתם 

ילדים, אילו חוויות דומות להיום? בעקבות 
הסיפור תוכלו לשתף את ילדיכם בזיכרונות 

ילדות ולהשוות חוויות.

סיפורי עלייה
אפשר לחפש באטלס את המקום שממנו הגיעו 

בני המשפחה שלכם ולעקוב אחר המסע שלהם 
אל ארץ ישראל. אילו קשיים והצלחות חוו בני 

המשפחה שעלו? מה הם אוהבים בישראל ולְמה 
הם מתגעגעים מהארץ הרחוקה? כדאי לחפש 
תמונות, חפצים או פריטי ביגוד ישנים ולחלוק 

עם ילדיכם סיפורי עלייה של משפחתכם.

זיכרון חושי
אמא של אליסיה אומרת שלשלג יש טעם וריח. 
תוכלו לעצום עיניים ולצאת יחד למסע: להיזכר 

בריחות, בטעמים, בקולות ובמראות של הבריכה 
או של הים בחופשת הקיץ, של הגשם על שמשת 

החלון ביום חורף קר, של הבית בערב חג ועוד. 
אפשר לבחור זיכרון משותף ולצייר אותו.

לא רק ביום הולדת
איך בוחרים מתנה מוצלחת? מנסים 

להבין מה השני אוהב ומה ישמח אותו! 
אפשר לחשוב על בן משפחה או על 

שכנים ולהכין להם מתנה מיוחדת 
 ואישית שתפתיע אותם ותגרום 

להם לחייך.

קופסת זיכרונות
אפשר לשוטט יחד בין חדרי הבית 

והחצר ולנסות לנחש מה תזכרו מהבית 
שלכם בעוד כמה שנים. לְמה תתגעגעו? 
אפשר להכין קופסת זיכרונות ולהכניס 

לתוכה ריחות וטעמים של הבית: מתכון 
של מאכל משפחתי אהוב, נייר מבושם 
בריח הסבון, תצלום של כל המשפחה 

 ועוד זיכרונות שיהיה נעים לחזור 
אליהם בעתיד.
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