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 ואז הכל התהפך

             

 ברוך-כתבה יעל בן

 2019הוצאת ספריית הפועלים בע"מ 

 

 על הספר

חבר אחר שסיכסך ל ששל חבר שאיכזב,  תיאור מקרה  - סיפור לא פשוט הוז

 להבין, להתאושש מהאכזבה ולהמשיך הלאה. וניסיונות

 בספר הזה, אין כאן הצדקות מתפשרתה ברוך אינ -יעל בן

 כפי שפעל.  פעל עופרניסיונות להבין מדוע  ולא

 ודרכי התמודדות איתו. ואת היא מתארת מקרה

 

 

  הפעלות

 כלליות:תוכן  שאלות .1

 

 ספרו מהו האירוע המפעיל את הסיפור

 מי הם גיבורי המשנה של האירוע

התגובה של גיבורי  
בני   -המשנה לאירוע
 המשפחה

התגובה של גיבורי  
  -המשנה לאירוע 

 החברים

מי הם הגיבורים  
 הראשיים באירוע

התגובה  הראשונית  
של הגיבורים  

 הראשיים לאירוע
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 שלוש משפחות מתוארות בספר:. 2

 המשפחה של זיו    המשפחה של שי    המשפחה של עופר. 

  ?המשפחותקשרי הגומלין בין  םבני המשפחה ומה הםמי.ןהספרו על כל אחת מ

 

 :ענו על השאלות בתרשים ?מיהו מתן .3

 

 

תנהגות  עשויה לנבא כל אחד מהגיבורים ות אפיינמתן מאל האם ההתייחסות 

 של כל אחד מהם בעתיד?

 עופרעוד על 

 ?מאין בא עופר 

 הם בני המשפחה שלו?מי 

 ?מה הוא עושה לאחר הלימודים 

  של עופר.ספרו על גילויי נדיבות 

 ספרו על עופר הסכסכן. 

  הסבר להתנהגותו של עופר?האם המחברת נותנת 

 הקוראים, יכולים להבין את התנהגותוהאם אתם ,? 

 ?האם פגשתם בחיי יום יום דמות דומה לעופר 

תן
מ

 

כיצד מתייחס זיו למתן ומה 
ניתן ללמוד על זיו מהתייחסותו  

 למתן

כיצד מתייחס עופר למתן ומה 
ניתן ללמוד עליו מהתייחסותו 

 למתן

.  כיצד מתייחס האח שי אל מתן
ומדוע ההתייחסות שלולמתן  

 ?היא מורכבת יותר
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 שיעוד על 

 בקבוצה : האם שי אשם במערכת היחסים בינו ובין זיו? דונו 

  עליו שהוא קורבן של נסיבות?האם אפשר לומר 

 נסו להגיע להסכמה.הסבירו ו ?האם יכול היה לנהוג אחרת 

 

 זיועוד על 

מדימוי עצמי שלילי וחוסר  ,זיו עובר תהליך של גילוי עצמי תוך כדי האירוע

 בטחון, הוא מוצא את האמת שלו.

 

 

 

 

 

 בנעליו של זיו

 בבקשה לנעליו של זיו. היכנסו

 מה דעתכם על התנהגותו?  

 ?יש לכם הסבר מדוע זיו העדיף לפעול בדרך שבה פעל 

ספרו כיצד מרגיש זיו בתחילת  
 ?הסיפור

 ?מה עוזר לזיו לשפר את הרגשתו

 

כיצד מרגיש זיו בסיום הספר ומה עזר   
 לו לשנות את הדימוי העצמי שלו
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  נוהגים במצב שכזה?אתם הייתם כיצד 

 

 

 שם הספר

 

 ואז הכל התהפך 

 לדעתכםהספר בשם זה מדוע נקרא ,? 

 .הציעו שם אפשרי נוסף לספר והסבירו אותו 

 

 

 

 עיצוב העטיפה

             

 

 בידי גלעד סליקטר. צוירהעטיפת הספר  

  ירתימצומה מייצג כל דימוי בעטיפה: הילד, האוטובוס, עיר גדולה בלילה 

 במהופך. 

  בחירה שלכם.הסבירו את הת הספר.לעטיפ רעיון אחרהציעו 
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 הכינו:

 ד"ר רחל עזוז 

 ד"ר איה מרבך

 מחברות סדרות ספרי לימוד בחינוך לשוני

 

 

 

 

 

 

 


