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 העיניים של אמא 

 

 ריכטר-: רותי יצחקיכתבה

  2018דני ספרים הוצאת 

 

 על הספר

פציעתה של אמו, נאלץ שחר, אח לנועה ורוני הצעירות ממנו, לקבל מ כתוצאה

תפקידים שבדרך כלל היו תפקידיה של האם. בנוסף לתפקידיו בבית  עצמו על

כדי   התעוורה.שכמעט , הוא רואה את עצמו אחראי גם להחלמתה של האם

יומן שבה יכתוב את תחושותיו -להקל עליו נותן לו אביו, המורה, מחברת

, שכותב את חוויותיו בתקופת 12-הספר הוא יומן של שחר בן ה ומחשבותיו.

 המחלה וההחלמה של האם.

 

 

 פעילות בעקבות קריאת הספר

 הגיבורים הראשיים 

 האם

 של האם: הכינו תעודת זהות

 _________________________שם 

 מקצוע_________________________

 תכונות אופי ____________________________
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 האב

 הכינו תעודת זהות של האב:

 שם___________________

 מקצוע___________________________

 תכונות אופי________________________________

 

 נועה

 נועה? הימי

 לה?תכונה אופיינית איזו 

 רוני

 רוני? הימי

 מה היא אוהבת לעשות?

 

 שחר

 שחר מקיים מספר מערכות יחסים שעליהן הוא כותב ביומן.

 

 שחר במשפחה

 .ספרו על יחסיו של שחר עם סבו וסבתו 

 .ספרו על שחר ויחסו לאחיותיו 

 

 שחר בין חברים

  מריבה ספרו על שחר וחברו הטוב אורי. מדוע הם רבו ואיך הסתיימה

 זו?

  מעשים ששחר אוהב לעשות בשעות הפנאי שלוספרו על. 

  איך מתייחס אליו שחר. –ספרו על איתי 

 

 

 שחר ואמו
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 באילו דרכים עוזר שחר לאמא שלו להחלים? 

 ?מהי התגובה הראשונה של שחר לפציעתה של אמו 

 שינתה הפציעה של אמא של שחר את חייו? במה 

 

 ערכו דיון בקבוצה:

 לקח על עצמו "תפקידים" קשים מדי? 12-שחר בן ההאם לדעתכם 

 :נקודות חשיבה לדיון 

 ?אילו תפקידים מילא שחר בתקופת מחלתה של אמו 

 ?מי נתן לו אותם 

 ?האם אפשר היה אחרת 

 דיון

 על?-שחר כגיבור

 האם ניתן לומר על שחר שהוא "גיבור על?"  

 קריאה ביקורתית

 

 סיפורים משתלבים

משתלבים סיפורים נוספים, מלבד סיפור פציעתה והחלמתה ביומן שכותב שחר 

 של האם.

 . הילד/ה השמנ/ה1

 . גירושין במשפחה2

 . שילוב ילדים חריגים במערכת החינוך הכללית.3

 . היחס לנכה בחברה.4

 . החרם על גרמניה.5

 

מהי תרומת הסיפורים הנילווים לסיפור . הםבספרו בקצרה על מה מדובר 

 הראשי?
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 ר בתוך סיפורסיפו

  .אמוכתבה יומן משלב שחר סיפורים שב

 . ספרו סיפור אחד מתוך הסיפורים האלה.1

 הסיפורים? כתוביםשלב לשוני י. באיזה מ2

 . מהי תרומתם לסיפור הכללי?3

 

 היומן

 : ענו 

 יתה התגובה הראשונה של שחר כאשר קיבל את היומן?ימה ה 

  ביומן?מדוע, לדעתכם המשיך שחר לכתוב 

 ?האם אפשר לראות ביומן גיבור ספרותי בפני עצמו 

 מהן? ,האם אפשר לומר על היומן כי יש לו תכונות? ואם כן 

  ? האם כתבתם אי פעם יומן 

 

 דיון בחבורת קוראים

 באתר:

 https://www.keshersavta.co.il/?p=18686 

 כתבה המחברת על הספר ועל נסיבות כתיבתו.קראו מה 

 תואם את מהלך הסיפור? ההאם המקרה הפרטי של 

 לו מקומות חרגה המחברת מהסיפור האישי שלה?יבא 

  אירוע אישי כבסיס לכתיבת סיפור?מה דעתכם על 

 על סיפור אישי? האם אתם מכירים ספרים נוספים אשר בנויים 

 

 

 

 

 

 דיון בין הקוראים

https://www.keshersavta.co.il/?p=18686
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 או אמו של שחר שהיא בעצם  12 -מי לדעתכם כתב את היומן, שחר בן ה

 הכינו:הסופרת? 

 ד"ר רחל עזוז 

 ד"ר איה מרבך

 מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוני.


