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 גונבי הגבול

   

 כתב: יוסי גודארד

 איורים:סילביה כביב

 2018הוצאת הקיבוץ המאוחד 

 

 על הספר

 הספר עוסק בשאלת הזהות העצמית. מי אני? מהיכן באתי? מיהם הורי?

הערה מקרית מפי ילד בחברת הילדים מגלה לאמיר הקטן, בקיבוץ, כי הוא ילד 

, נסיבות הולדתו יוצא אמירמאומץ. לאחר שהוריו מספרים לו את האמת על 

 עשרה, למצוא את הוריו. הספר מבוסס על מקרה אמיתי.-כבר בן חמש

 

 : ביקורת מפורטת על הספר נכתבה בידי נירה לוין באתר דףדף

l/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4531&Othttp://www.dafdaf.co.i

=%E2 

 

  הפעלות

מיועדות לתלמידי הקשורות לנושא הזהות העצמית והלאומית  ההפעלות 

הכיתות הגבוהות יותר. מומלץ לבצע את ההפעלות, בגלל מורכבותן, בקבוצות 

 .קטנות

 :הדרך שבה מתוודע אמיר לשוני בינו ובין חבריו 

 בטבלה.עזרו יה

 

 

http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4531&Ot=%E2
http://www.dafdaf.co.il/details.asp?MenuID=1&SubMenuID=131&PageID=4531&Ot=%E2
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 כיצד פעלו ההורים המאמצים מה שמע והיכן גילו של אמיר

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 זהות אישית .א

, יחד עם אמירב. בסדרת הפעלות אלה, אמיר הוא נער המחפש את זהותו

 נחפש את זהותו האישית.

 מרכיבי הזהות העצמית

 זהות אישית מורכבת מ:

 תכונות אישיות חיצוניות 

  התנהגותיות, חלקן באו בתורשה, חלקן תכונות נלמדותתכונות אישיות, 

 נרכשות.

  מקוםלהתנהגויות הקשורות לסביבה ו –מתכונות סביבתיות. 

 ,הזהות הלאומיתא וחלק בלתי נפרד מהזהות העצמית ה

תרבות, סמלים  מרכיב הקובע את ההשתייכות של האדם לעמו  לפי היסטוריה,

 .וערכים משותפים

 חיצוניותתכונות אישיות 

 מה ידוע לנו מתוך הסיפור על התכונות החיצוניות של:

 אמיר 

 )מייקל )האב המאמץ 

 )ברברה )האם המאמצת 

 )אנטואן )האב הביולוגי 
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 האם הביולוגית( אליסה( 

 התכונה המשותפת לאמיר ולהוריו הביולוגיים? ימה 

 התכונה המשותפת לאמיר ולמייקל? ימה 

  את זהות הוריוובאיזו דרך אימתו את מוצאו של אמיר 

  ?הביולוגיים

 /תכונות נרכשותתכונות התנהגותיות

שמהם ניתן ללמוד על  ,הקוראים פוגשים את אמיר במצבים לא פשוטים

 אופיו.על התנהגותו ו

  אמיר.של ציינו לפחות שלוש תכונות בולטות 

  חישבו ממי הוא קיבל את התכונות האלה? האם מהוריו הביולוגיים, האם

 טקסט.בנימוקים חפשו דונו על כך בקבוצה ו המאמצים?מהוריו 

 

 זהות לאומית

אמיר היא זהותו הלאומית. הקוראים מתלבט הבעיות הרציניות שבהן  אחת

פוגשים את אמיר שחי בישראל כיהודי מיום היוולדו ועד צאתו למסע לחיפוש 

 .15בגיל  זהותו

  התייחסו לי. ישרא נערולכל  15-אילו ערכים משותפים יש לאמיר בן ה

 בתשובתכם לערכי תרבות, מסורת והתנהגות חברתית.

 ענו:

  בעל זהות ישראלית? שאמיר הוא האם אפשר לומר 

 דיון במליאה

 ערכו דיון במליאה לאחר שפעלתם בקבוצות הקטנות.

כאשר מדינת  ,שאלת הזהות הלאומית היא רצינית מאוד, במיוחד בימים אלה

בילדי הפליטים וישראל מסרבת להכיר בילדי העובדים הזרים שנולדו בישראל, 

 שנולדו בארץ כבעלי זהות ישראלית.

 בתוקף לידת? האם האם אמיר הוא בעל זהות ישראלית -מה דעתכם 

משנה את  שנולד להורים ביולוגיים שאינם אזרחי ישראל,העובדה 

 זהותו?
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 לכל הקוראים הפעלות 

 על דש הספר כתוב: 

שננטש כתינוק  ,אדוארדל קרה ,גונבי הגבול שבהשראתו נכתב הספר,המקרה 

במלחמת העצמאות, כשהוריו נמלטו מאימת הקרבות. הוא אומץ על ידי 

משפחתו של בוב לינדזי, מורה בכפר הבפטיסטים שליד פתח תקווה. גם 

איבד אביו המאמץ של אדוארד את רגלו, כשעלה על מוקש  האמיתי מקרהב

., לאחר שאביו הביולוגי סירב להיפרד ממנוארצהלהבריח אותו  תוך כדי ניסיון   

  .בעקבות אותו אירוע טווה הסופר את הסיפור

 ענו:

במה הוא שונה ממנו? האמיתי?מקרה ל גונבי הגבולפור בספר יבמה דומה הס  

 

  שני אבותאמיר ו

 ?אביו הביולוגיאנטואן, תכונות קיבל אמיר מאילו 

 ?אביו המאמץמייקל, תכונות קיבל אמיר מאילו 

 אמיר? לאכיצד התייחס האב הביולוגי 

 אמיר? לאכיצד התייחס האב המאמץ 

 

 גיבורי מפתח

שבלעדיהם הסיפור לא היה מתקדם?  , פרט למשפחות,מיהם גיבורי הסיפור

 נמקו והסבירו.

 

 מחנות הפליטים

 ענו:

 ?מהם מחנות הפליטים המוזכרים בספר 

 .תארו את החיים באחד ממחנות הפליטים המוזכרים בספר 

 הפליטים ללא זכויות ולא התיישבו התיישבות קבע?חיים  מדוע 

 

 מקומות, שמות, אירועים היסטוריים
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 גיאוגרפי באזור. –תוך כדי קריאה הסופר מוביל את הקוראים למסע היסטורי 

עזרו באינטרנט וספרו ישל מספר מקומות המופיעים בספר. הלפניכם רשימה 

 על מקומות אלה.

 נחל אל לידני 

 מנזר האחיות ציון בעין כרם 

 מעבר מנדלבאום 

 מחנה הפליטים אל זרקא 

 איליה קפיטולינה 

 האיורים בספר

המאיירת סילביה כביב בחרה להציג את האיור המלווה מאורע מסוים כמקבץ 

 מרכזי ומספר איורים קטנים.איורים: איור גדול 

 מעטים מלווים באיור אחד.אירועים 

 

 

 

 

1איור מס  

 



6 
 

 

 

 .  14האיור מתייחס למסופר בעמ'

 ?מה רואים בתמונה המרכזית 

 ?מה רואים בתמונות הקטנות 

  מדוע, לדעתכם, בחרה המאיירת להציג בתמונה המרכזית את מייקל

 מחזיק בתינוק?

  

 

 

 

 

 

 

 

 2איור מס 
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     129מתייחס למסופר בעמ'האיור 

 ?מה רואים בתמונה 

  טקסט? ההאיור מוסיף על מה שמספר מה מוסיף 

 כולל מספר תמונות, או איור ה כוללאיור ה ,מה יותר מעניין ,לפי דעתכם

 תמונה אחת? 

 

 הכינו

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 מחברות ספרי לימוד בחינוך לשוני


