
הספר מבוסס על סיפור אמיתי. ילדיכם 
יכולים לקרוא את הספר עם בני הדור 

הוותיק יותר, למשל עם סבים או דודים. 
אולי בעקבות הקריאה תגלו סיפורים 

משפחתיים שלא הכרתם. כדאי 
להקליט, לצלם או לכתוב אותם!

לשני העולים בסיפור יש מנהגים, 
שפה ולבוש משל עצמם. לפעמים 

באותה משפחה אפשר למצוא 
מנהגים שונים, כמה לשונות 

ומסורות שונות. אתם יכולים ללמד 
את הילדים מילים בלשונם של 

הסבים ולהיזכר במנהגים ובניגונים 
המיוחדים לכם.

הצעות לפעילות בחיק המשפחה

הורים יקרים, 

כשהדמויות  ישראל.  לארץ  לשוב  יהודים  חלמו  העולם  ובכל  הדורות  לאורך 
בסיפור מגשימות את החלום הזה, ושני עולים חדשים מארצות רחוקות נפגשים 
על אדמת הארץ, הם נראים שונים מאוד זה מזה — הם לא מדברים באותה שפה 
והם מתלבשים אחרת. מה יכול לחבר ביניהם? סיפור על חלום שהופך למציאות 

ומאחד אנשים מכל התפוצות. הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי. 

ֹחְלִמים''     ''ָהִיינּו ְכּ
)תהלים קכו, א(

ישראל  לארץ  והחזרה  שמתגשם,  כחלום  ציון  שיבת  מתוארת  תהלים  בספר 
לכאן  הגיעו  בישראל  רבות  ובשמחה. משפחות  בשחוק  כדרך שמלווה  מצוירת 
אבותיהם,  לארץ  להגיע  חלמו  הן  גם  בסיפור,  הדמויות  כמו  רחוקים.  ממקומות 
 שבה יוכלו "לבנות ולהיבנות" ולהגשים את חלומם, מתוך ביטחון שאם רק נרצה —

אין זו אגדה. 

קריאה מהנה ופעילות נעימה!
Копию этих страниц на русском языке можно найти 

в русской части нашего сайта www.pjisrael.org.

כדאי לדפדף יחד בספר ולחשוב 
אילו סממנים תקופתיים ניתן 

למצוא באיורים. אפשר לחפש 
בבית תמונות ישנות של בני המשפחה 

ולהתמקד בבגדים, בתסרוקות 
ובחפצים השונים שהיו להם 

בארצות מוצאם.

מאין הגיעה המשפחה שלכם? כמה דורות מהמשפחה שלכם חיו וחיים 
בישראל? אתם יכולים לפתוח אטלס, להניח מעליו נייר שקוף ולצייר 

על המפה חיצים המתארים את הדרך שעברו בני המשפחה עד שהגיעו 
 ,Google Maps לישראל. אפשר להשתמש בתוכנות באינטרנט, למשל

ולצאת לסיור וירטואלי בארצות המוצא של בני המשפחה. 

האם גם לכם יש חלום אישי או משפחתי? כל אחד מבני המשפחה יכול לכתוב 
חלום שלו על פתק, להכניס אותו לבקבוק ריק ולחתום את הבקבוק בפקק. תוכלו 

לפתוח את הבקבוקים בעוד שנה ולבדוק אם החלומות שכתבתם התגשמו.

שני העולים החדשים בסיפור שרים 
יחד מזמור מתוך תפילת ההלל, 

״בצאת ישראל ממצרים בית יעקב 
מעם לועז...״. האם אתם מכירים לחן 
של המזמור הזה? תוכלו לשיר אותו 
יחד. אתם מוזמנים לחפש ולשמוע 

 לחנים נוספים באתר זמרשת
 .www.zemereshet.co.il


