איזה מין שם זה תיאודורה

מאת:יונה טפר
איורים:אבי כץ
הוצאת הקיבוץ המאוחד
על הספר
דנה ותיאודורה הן שתי חברות טובות הלומדות באותה כיתה .תיאודורה ,הגרה עם אמהּ וסבתהּ ,ודנה,
בת להורים אמידים הנעדרים רוב הזמן מהבית מחליטות לשדך בין הסבתא של תיאודורה והסבא של
דנה.
מכאן ואילך נעה עלילת הסיפור בשלושה מישורים המשתלבים זה בזה:
 .1תהליך השידוך עד לתוצאה הרצויה.
 .2סיפור האוסף של קופסאות קרן הקיימת של הסבתא אולגה והסבא צמח.
 .3מדוע נקראה תיאודורה בשם זה ומי אביה.
המחברת מוליכה את גיבוריה בשבילי הארץ ובנבכי ההיסטוריה ,מסבכת את העלילה עד להתרתה והסוף
הטוב.
הפעלות לקוראים
שאלות המתייחסות לתוכן
.1היכרות עם הגיבורים הראשיים בסיפור
א.תיאודורה ודנה הן חברות טובות ובכל זאת שונות זו מזו.


הציגו את התכונות הדומות והשונות של שתיהן

תכונות חיצוניות ופנימיות

תיאודורה

דנה

צבע שיער
מבנה גוף
מצב משפחתי
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תחביבים
דמות משפחתית אהובה
תכונות אופי

ב.זוג נוסף של דמויות הן סבתא אולגה וסבא צמח.


מהן התכונות של שתי הדמויות האלה.

תכונות חיצוניות ופנימיות

סבתא אולגה

סבא צמח

מבנה גוף
ארץ מוצא
תחביבים
תכונות אופי
התייחסות לנכדות

 .2בסיפור ישנם גם גיבורי משנה שיש להם תפקיד חשוב יותר וחשוב פחות בקידום העלילה.


רשמו שמות של גיבורי המשנה וציינו מי הם ומה תפקידם בסיפור.

הבית של דנה מול הבית של תיאודורה


קראו עמודים  11-13ותארו את ביתה של דנה מול ביתה של תיאודורה.



מדוע העדיפה דנה בת העשירים את ביתה של תיאודורה?

בין יפו לטבריה
עלילת הסיפור מתרחשת ביפו ובטבריה.


קראו עמודים  68-77ותארו את האווירה בשוק הפשפשים ביפו כפי שהיא מופיעה בספר.



קראו עמודים  152-194ותארו את השכונות השונות בטבריה כפי שהן מופיעות בספר .ספרו כיצד
מתקשרות השכונות השונות לעלילת הספר.



מה היה הסוד שהסתירה האם מתיאודורה ,ומה מתגלה לקוראים לגבי תפקידה של העיר טבריה
בחייה של תיאודורה?



מדוע נראה תיאודורה בשם זה?

חברות טובות
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סיפורן של דנה ותיאודורה הוא גם סיפור על חברות נאמנה בין בנות .ספרו באילו דרכים באה לידי
ביטוי החברות ביניהן.



ספרו על חבר/חברה קרובים שלכם )או על חבר/חברה שהייתם רוצים שיהיו לכם( ובאילו דרכים
מתבטאת החברות ביניכם

שינוי והתפתחות
בעקבות המפגשים ביניהן חלו שינויים בחייהן של הדמויות בספר.
ספרו מהם השינויים שחלו בחייהן של:
הסבתא ,הסבא ,דנה ,תיאודורה ,אמהּ של תיאודורה.
על תרומות להתיישבות בארץ ועל הקופסה הכחולה
סבתא אולגה אוהבת לאסוף עתיקות וכך גם סבא צמח .לשניהם אוסף מעניין של קופות התרמה של קרן
קיימת.
תרומות ליישוב ארץ ישראל וגאולת אדמות בה החלו לפני יותר ממאה שנים.
לפניכם הזמנת חתונה מלפני  110שנים ,של זוג שנישא ברוסיה ,בה מבקשים החתן והכלה לתרום
לחלוצים בארץ ישראל.

קטע מתוך הזמנת החתונה ובה הבקשה לתרומה:

השנה בה נישאו השניים היא שנת  ,1988תרנ"ח ,ראשית תחיית השפה העברית .שימו לב כי המילה
טלגרמה עדיין לא נקבע לה התעתיק העברי ולכן היא כתובה כך :טעלעגראמא כפי שנהגו להגות את
המילה ביידיש.
שימו לב לצורת הפניה המנומסת.

הקרן הקיימת הוקמה בשנת  ,1901כשלוש שנים לאחר נשואי בני הזוג ,אבל תרומות לארץ ישראל
נאספו על ידי שליחים בשיתוף פעולה עם מוסדות שונים.
3

ענו על השאלות
.1לאיזו ארץ מתכוונים בהזמנה לעיל ,כאשר אומרים "ארצנו הקדושה"?
 .2נסחו את הבקשה לתרומה לעיל בשפה המדוברת היום.
 .3אירועי משפחה חשובים כמו חתונות ,בריתות ,בר מצווה נעשים גם היום ברוב פאר והדר.
האם הייתם מוכנים לוותר על מתנת החגיגות האלה תמורת תרומה? אם כן לאיזו מטרה הייתם תורמים?
 .4כמה קופסאות קרן קיימת שונות מתוארות בסיפור ?
פעילות ב -הקופסה הכחולה של קרן קיימת
לפניכם חלק מצילום של כרזה המתארת קופסאות שונות של תרומות לקרן הקיימת .הכרזה במלואה
נמצאת באתר קק"ל:
http://www.kkl.org.il/kkl/hebrew/nosim_ikaryim/al_kakal/kupa/bluebox.x#tdTitle3http:

באתר ניתן למצוא את הסיפור המלא של הקופסה הכחולה.
התבוננו באוסף הקופסאות .האם אתם יכולים למצוא באוסף זה איזו שהיא קופסת תרומות המתוארת
בסיפור?
אם כן ,ציינו איזוהי.
לפניכם חלק הכרזה המציגה את קופסאות ההתרמה:
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פעילות ג -נייר מכתבים
כדי להבין עד כמה חשובה הייתה ההתיישבות בארץ ישראל הוציאו ניירות מכתבים מיוחד בנושא.


לפניכם נייר המכתבים הזה .התבוננו בתמונה וספרו מה אתם רואים?



בתמונה מצוירת גם קופסת התרומות של הקרן הקיימת .על פי הציור שעל הקופסה ובעזרת
הכרזה ,נסו לשער מתי הוציאו את נייר המכתבים הזה?



האם המכתב נשלח מארץ ישראל לגולה או להיפך? נמקו.



כתבו מכתב לאחת הדמויות שבספר על נייר מכתבים זה ,התייחסו לאירועים שבספר והגיבו
עליהם.

לפניכם נייר המכתבים:

אספנות
הספר מתאר את התלהבותם של שתי דמויות :סבתא וסבא לתחביב האספנות.
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ספרו והדגימו מתוך הספר באילו דרכים מתבטאת האספנות שלהם).היסטוריה של המשפחה,
היסטוריה של המדינה ,ועוד(



האם אתם עוסקים באספנות או רוצים לעסוק בכך? תארו את התחביב מנקודת המבט שלכם
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