הצעות לפעילות בחיק המשפחה
כדאי לקרוא יחד את הסיפור ולשאול את ילדיכם מה דעתם —
האם הסיפור קרה באמת? כיצד ידידות בין סנדלר לאמיר “הצילה״
את ירושלים? תוכלו לבחור אדם מבוגר אהוב ,בן משפחה או חבר,
ולהציע לילדיכם לראיין אותו על ילדותו .את הסיפורים אפשר
להקליט ,לצייר או לכתוב ,כדי לשמר אותם גם לדורות הבאים.

הסיפור מתרחש בירושלים של ראשית
המאה שעברה .אילו מאפיינים של ירושלים
אפשר לזהות באיורים? תוכלו לחפש
תמונות של ירושלים מאותה תקופה
ולהשוות לימינו :האם ירושלים נראית כך
גם היום? מה נשמר ומה השתנה בה?

הורים יקרים
הסיפור על הסנדלר היהודי והאמיר הירדני עבר מדור לדור ,מסבא לנכד .כמו
שעברו גם סוד המגפיים המרשרשים והאהבה לעיר ירושלים.

“העבר מתנועע בתוך ההווה״

(זלדה)

סיפורים על אנשים ,חפצים ואירועים מתגלגלים ועוברים מדור לדור .הם נשמרים
בזיכרון שלנו ,מצטרפים לחוויות ההווה ולעיתים משתנים במשך הזמן .הסיפור
הוא אבן יסוד במסורת היהודית .הוא מאפשר להעביר את תולדות העם מדור
לדור ולשמר את המסורת שלו.
אלמלא הסיפור של סבא לא היה נשאר זכר לא לסנדלר המוכשר ולמגפיו
המשובחים ,ולא לחברות האמיצה שנרקמה בינו לבין האמיר.
מה מתולדות משפחתכם ממשיך ללוות אתכם גם היום? אילו סיפורים שמעתם
כילדים ,ואילו זיכרונות ילדות אתם בוחרים לספר לדור הבא?

קריאה מהנה ושיחה נעימה!
Копию этих страниц на русском языке можно найти
в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.

סבו של מספר הסיפור היה בעל מלאכה,
סנדלר .אפשר לחקור יחד באילו מקצועות
עסקו בני משפחה שלכם בדורות קודמים.
האם אותו מקצוע מלווה את המשפחה
מדור לדור? אפשר לשרטט אילן יוחסין
של המשפחה ולצייר לצד שמות האנשים
ציור שמסמל את המקצוע שעסקו בו.

בשמות משפחה רבים טמון מידע
על תולדות המשפחה .האם שם
המשפחה שלכם מרמז על משלח
יד של אחד מאבות המשפחה או
על המקום שממנו הגעתם לארץ
ישראל? אולי על מאפיין אחר של
בני המשפחה בעבר?

רשרוש המגפיים מזכיר לאמיר את העזרה
שהושיט לו ידידו הסנדלר .נסו להיזכר באדם
שעזר למישהו מבני משפחתכם .מה הזכיר לכם
אותו? תוכלו לחשוב יחד על דרכים לשמח אותו.

בעלי מקצוע רבים שהיו פעם נעלמים מן העולם — חלבנים ,שענים,
נפחים ,מדליקי פנסים ועוד .אילו עוד בעלי מקצוע כבר אי אפשר למצוא
היום? תוכלו לדמיין יחד — אילו מקצועות שמוכרים לכם ייעלמו מן
העולם בשנים הבאות? מה יתפוס את מקומם של בעלי המקצוע האלה?

