
הורים יקרים,

שולמית מבקשת מכל אחד מבני הבית שיספר לה סיפור. כשאף אחד לא נענה, 

מתרחש לו פלא – "ממש מעצמו מסתפר לו סיפור"!

ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדָך, ְזֵקֶניָך ְוֹיאְמרּו ָלְך 

דברים לב, ז

ֵאילו סיפורים מלווים את המשפחה שלכם? האם אתם נוהגים לספר סיפורים 

"של פעם", על דברים שקרו? להמציא סיפורים דמיוניים? לקרוא ספרים יחד עם 

ילדיכם? האם ילדיכם אוהבים לספר לכם סיפורים, להמציא או לעיין בספרים, 

לבד או יחד איתכם? 

סיפורים מאפשרים לנו היכרות עם זמן או מקום אחר, דרך חשיבה אחרת או 

חוויה של אדם אחר. ילדה לבדה עוסק במפגש בין דמיון למציאות ומאפשר 

הצצה לחוויה הפנימית של הילדה שולמית באמצעות הסיפור שלה.

קריאה נעימה!

 Копию этих страниц на русском языке можно найти в русской
части нашего сайта www.pjisrael.org

פעילות בחיק המשפחה

כדאי לעיין יחד באיורים ולעקוב אחר הבעות הפנים של הילדה שולמית. מתי 

נעלם החיוך מפניה ומתי הוא שב?

תוכלו להמחיז את הסיפור, כאשר ההורה מגלם את שולמית וילדיכם מגלמים את 

בני המשפחה שלה. בסוף ההמחזה תוכלו לבחור ספר ולקרוא אותו יחד!

אפשר להמציא יחד סיפור בהמשכים. הראשון פותח במשפט "לפני הרבה שנים 

במקום רחוק...". כל אחד בתורו מוסיף דמויות ועלילה, עד שמגיעים לסוף. 

אפשר גם לצייר את הסיפור שלכם ולהפוך אותו לספרון.

האם אתם מכירים עוד ספרים שכתבה או איירה אורה איל? אפשר לחפש ספרים 

נוספים שלה בבית או בספרייה. 

שולמית מבקשת שיספרו לה סיפור בשעת בין־ערביים, "ממש כמו תמיד". 

האם יש לכם זמן קבוע שבו אתם מספרים סיפורים וקוראים יחד ספרים? אפשר 

להנחיל מסורת של "שעת סיפור משפחתית". 

אורה ַאָּיל )2011-1946( 

אורה איל כתבה ואיירה יותר מ־70 ספרי ילדים. היא איירה ספרים רבים מאת מיטב סופרי הילדים 

הישראלים, ובהם מרים רות )"מעשה בחמישה בלונים", "תירס חם" ו"הבית של יעל"(, דויד 

גרוסמן )סדרת סיפורי "איתמר"( ורונית חכם )"חמש מכשפות הלכו לטייל"(. עם הספרים שאורה 

איל עצמה כתבה ואיירה נמנים: "בוקר בהיר אחד", "אּוְגּבֹו", "המלחמה האדירה", ועוד. סגנון 

האיור שלה פשוט וקל לזיהוי, וספריה האהובים שימחו וממשיכים לשמח אלפי ילדים בישראל. 

אורה איל זכתה בפרסים רבים, ובהם עיטור אנדרסן לספרות ילדים ונוער ופרס בן־יצחק.


