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 לא כמו כולם

 

 אורה קרופיק :כתבה

 2018הוצאת דני ספרים 

 

 על הספר

ושם היא מתמודדת עם קליטה חברתית, במקביל היא  ,שירה מגיעה מבאר שבע למרכז הארץ

גיבורות זולגות מעיני רבות  דמעות   .מתקשרת לנטע, שדחויה על ידי ילדי הכיתה עקב מוזרותה

הספר במהלך העלילה. בהמשך מסתבר להוריה ולמחנכיה של נטע שהיא לוקה באספרגר, ואז 

 אותה. לקלוטההורים והחברים  לומדים בו ש, מגיע הסיום הטוב

נושאים נוספים בראשן היחס לחריג בחברה.   :חשיבותו של הספר היא בהעלאת מספר בעיות

יחסים בתוך המשפחה, חבורות של ילדים, קליטת תלמיד חדש בכיתה,  :שהספר מעלה הם

 ., והשימוש בטלפונים ניידים בבית הספרבנים, שכנים-רשתות חברתיות, יחסי בנות

האלה, וכפופות להן, וגם אם לפעמים יש תחושה של העלילה והדמויות משרתות את המטרות 

 העברת המסר נמצאת במרכז.חוסר אמינות לגבי הדמויות והתנהגותן, 

  ו-ד  לכיתותהספר  מיועד במצעד הספרים 
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 פעילות

 )איירה נעמה להב(ציור השער

  הבעיה המרכזית בספר?מה מביע הציור, כיצד הוא מייצג את 

 

 לפני האבחון של נטע

  הדמויות והבעיות

 שירה

  ?איך היא נראית? גיל? תכונות שבאות )מי היא שירה, מה יודעים עליה בפתיחת הספר

 (לידי ביטוי בתגובותיה?

 .ספרו על יחסיה של שירה עם הוריה ועם אחותה ואחיה 

 ?כיצד מרגישה שירה בכיתה החדשה 

  לניסיונות של התלמידים ללגלג על כך שהיא מבאר שבע?כיצד מגיבה שירה 

 אליה הבנות בכיתה החדשה? איך מתייחסות 

 חבורת הבנות השוות ימה? 

 עם נטע? של שירה  כיצד התפתחה החברות 

 ?מה דעתם של ההורים של שירה על החברות שלה עם נטע 

 מה דעתכם על ההעדפה של שירה להתחבר עם נטע ולא עם מיקה וחבורתה? 

  של חברותיה מבאר שבע אליה ןיחסמה אפשר ללמוד על שירה מתוך? 

 ?מדוע שירה לא מעוניינת בחברות  עם מיקה 

 ?אילו חוגים אוהבת שירה ומה דעתם של הוריה על כך 

 ?מה הקשר של שירה עם שולה השכנה? במה שולה עזרה לה 

  ביום ההולדת של נטע?שירה משתתפת כיצד 

 בית הספר החדש. להמנהגים בבית הספר בבאר שבע  לאורך הספר שירה משווה את

 היא מציינת? )לדוגמה, שימוש בטלפונים ניידים, חגיגות ימי הולדת(הבדלים אילו 

 מציאותית?? האם היא דמותה של שירה מה דעתכם על 

 

 נטע 
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 נטע והילדים בבית הספר

  על נטע בתחילת הספר? יודעים הקוראיםמה 

 מצבה של נטע בכיתה? ומה 

  על הכישורים ועל הבעיות שלהשל נטע אופייהמה מתגלה בהדרגה על ,? 

 ?מדוע נטע כל הזמן בוכה 

 ת של שירה ואת החסות של דור?כיצד מקבלת נטע את החברּו 

 ?ספרו על מיקה, אגם, דור, מה יחסו של כל אחד מהם לנטע לפני האבחון 

  17אוהבות את נטע? ראו פרק  אינןמדוע הבנות. 

 ביום הולדתה איזו הפתעה מכינים החברים של עומר לנטע? 

 

 

 נטע במשפחה

הרגשתי כמו בכיתה, כשמיקה ---"בלילה לפני שנרדמתי חשבתי על מה שקרה בסוכה. 

אומרת משהו נגדי ויש את אתה שמעודדים אותה וגם את אלה שהשתיקה שלהם היא 

אותו הדבר עם אבנר וסבא שאומרים את המילים ---מהפה.  כמו הסכמה למה שיוצא לה

 (100")עמוד ---המעליבות שלהם, ועם רותי שבשתיקה שלה מסכימה איתם

  הביעו את דעתכם על הקטע, על ההשוואה בין הילדים למבוגרים, ועל השתיקה שהיא

 קשה לפעמים כמו העלבון עצמו.

 ?מה אפשר לומר על היחסים של נטע עם הוריה 

 אומרת נטע: שיהיה הרבה רעש כשהמשפחה תבוא. מה עונה אמה? מה זה  22ק בפר

 מראה על היחס שלה לבעיות של נטע?

  בצימר, מה הדבר שנטע הכי אהבה? מה תגובתו של אביה? מה אפשר ללמוד מכך על

 יחסו לבעיותיה? 

 יחסו של אחיה עומר אליה? ומה 

 סבתא אליה?יחסה של  ומה 

 הוא מבין את הבעיות שלה? האם סבא אליה?יחסו של  ומה 

 כיצדו ולבעיות שלה הדודים: אבנר ורותי לעומת עופרה ואילן, איך הם מתייחסים לנטע 

  כיצד מגיבים הוריה? היא מגיבה?

 לאחר האבחון של נטע
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  131-134עמודים  30פרק  :קריאה משותפת

ולוגית והיועצת בו הפסיכשנודע לקוראים על הבעיה שאובחנה אצל נטע. זהו פרק לראשונה 

 עם הכיתה.  ותמשוחח

 , בהנחהשעוסק באספרגר ,ארתורהפסיכולוגית מראה לילדים את הפרק מתוך הסדרה 

 שהקוראים ראו את הפרק. 

 לצפות בוו ארתורלהביא לכיתה את הסרט מהסדרה  רצוי. 

 לשיחה:

 ?מה למדתם מתוך הסרט ומתוך הספר על אספרגר 

  האיבחון, מה היו הדעות במשפחה לגבי מעבר כיתה לנטע? מדוע?לאחר 

 ?מהן סטיגמות? מדוע דיברו בבית על סטיגמות 

   ?איך מגיבים הילדים בכיתה של נטע למידע החדש 

 ?איך מגיבה נטע? מדוע היא תמיד מגיבה בדרך זו 

 השינוי שחל במיקה? מה היא מציעה? ומה 

 השתנה?  הסבירו אחותונטע ל עומריחסו של  האם! 

 ?מה אפשר לומר על החברים של עומר 

 ?איך מגיבה שירה? למי היא מספרת את החדשות על נטע? מדוע 

  בחברה?  יםחריגהאם אתם מכירים ספרים נוספים על 

  על לחצו . ולפי גיל ביקורות לפי נושא:  בשםפרק  -תת נויש ספרים,במדור דףדף באתר

 בחברה. העוסקים בשונהספרים ת רשימותמצאו , שונּותחפשו את הנושא  ,הקישור

 

 גוף ראשון וגוף שלישי

 הספר מחולק לשלושה חלקים. 

 .ראשון )נטע(החלק השני מסופר בגוף . אחרון מסופרים בגוף שלישי )שירה(החלק ראשון וה

 ההבדלים בין כתיבה בגוף ראשון וכתיבה בגוף שלישי? ,לדעתכם ,מהם 

  ?מדוע סיפורה של נטע מסופר בגוף ראשון 
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 הבעה

 ונסו לכתוב  )חלקים ראשון או אחרון( בחרו פרק או חלק מפרק מתוך הסיפור על שירה

מת הכתיבה אותו בגוף ראשון כאילו שירה מספרת אותו. חשבו מה יהיו ההבדלים לעו

 בגוף שלישי.

 או לתאר דמות שאתם ,אתם יכולים להמציא  .ילדה שונים\כתבו סיפור קצר על ילד

שלה וספרו \בעל חיים. תארו את הבעיות שלו על מכירים. אפשר גם  לכתוב על חפץ או 

ו היא  לומדים להשתלב בסביבתם. בחרו אם לספר את סיפורכם בגוף ראשון א\כיצד הוא

 שלישי.

 

 

 דיון משותף בקבוצה-קריאה ביקורתית

  .רשמו את הנושאים שבהם דן הספר 

 ונסו להגיע להסכמה. נמקולפי דעתכם הנושא המרכזי, החשוב ביותר בספר,  ו,מה 

  זה ספר לימוד? הסבירוהאם אפשר לקרוא לספר! 

 

  הכינו:

 ד"ר איה מרבך

 ד"ר רחל עזוז

 ספרי לימוד בחינוך לשוני. סדרותרות מחב  

 

 

 

 

 

 


