
הרעיונות בערכה נכתבו מתוך הבנה 
שחלק מהילדים לא זכו להכיר את הסבא 

והסבתא, או שאינם זוכים לפגוש אותם 
לעתים תכופות. קיבצנו מספר פעילויות 
שיעזרו להם ללמוד ולהוקיר את הקשר 

הבין-דורי שיחזק את הזהות האישית 
שלהם. הורים יכולים לשחק עם הילדים 

ועם קרוב משפחה מבוגר יותר אשר לעתים 
משמש כדמות הסב/תא. 

ספר החודש
“סבתא, עוד פעם!”

אורי בן השנתיים רק מתחיל לדבר אבל כבר יודע שתי 
מלים חשובות: “עוד פעם!” ואליהן הוא מוסיף עוד מילת

קסם אחת: “סבתא!”.

אורי אוהב לבלות עם סבתו ביום כיף בתל אביב והשניים 
מתנסים בבילוי קסום, מלא באהבה ובחיוכים.

סבתא עוד פעם! הוא ספר הילדים הראשון של המחזאית והסופרת עדנה מזי”א. הוא נכתב 
בהשראת ימי בילוי מאושרים שלה עם נכדיה ובמבט אוהב ומשעשע על יחסי הכוחות בין 

הקטנים לגדולים ועל הקשר הקסום שבין נכדים לסבתות. הספר, הפונה למבוגרים לא פחות 
מאשר לילדים, מתאר בחיוך רחב וחם את החיבור הבין-דורי כאשר השניים שואבים את כוחם 

האחד מן השני.

הצטרפו לאורי ולסבתא ליום של גלישה במגלשה ורכיבה ב”בימבה” ולעוד הרבה הפתעות.

כתבה: עדנה מזי”א 
איורים: אורנה סְמוֹרגוֹנסְִקי 



החליטו על משימה שהנכדים והסבים ימלאו כל אחד בנפרד וישתפו את תוצאותיה בשיחת וידאו 
משותפת. לדוגמא: שתילת פרחים ו/או ירקות ומעקב משותף על צמיחתם;  הכנת פאזל משותף 

ועזרה הדדית להשלמת המשימה וכדומה.

משימות שמעבר לים

רעיונות נוספים לפעילות: 
• בישול ו/או אפיה של מתכון משפחתי אהוב של הסבתא.

• “המחזה” של סיפור על פריט משפחתי עם ערך רגשי: כלי, אלבום תמונות או תכשיט. 
• טיול וירטואלי בארץ ובעיר המוצא של המשפחה )הכנת מצגת ו/או אלבום תמונות(.

• בעקבות אורי וסבתא – יום כיף לשחזור החוויות המתוארות בספר עם חוויות חדשות כיד 
הדמיון הטובה עליכם.

• שיחה עם סבא וסבתא על ילדותם, דברים שאוהבים – המלצה לשאלות בקישור בהמשך.

אין כמו עבודות יצירה שניתן לתלות אחר כך על הקיר 
למזכרת ואשר מלוות את הילדות לאורך שנים. 

כזו היא מגזרת הפנים בפרופיל.

החומרים הדרושים: 
• בריסטול שחור

• עפרון בצבע לבן
• נייר דבק 

• מטול שקפים/מקרן

אופן ההכנה:
מושיבים את הילד על שרפרף כשהפרופיל שלו לצד הקיר. מאירים באור חזק ורואים איך 

הפרופיל נראה על הקיר. יש לכוון את אלומת האור כדי ליצור גודל אמיתי של הראש. ממקמים 
את הבריסטול אל הקיר באמצעות נייר דבק.

מציירים בצבע עפרון לבן את קוי הפרופיל כולל הצוואר. )אם לנכד שיער קצר אפשר להבליט 
את צורת השיער ע”י ג’ל כדי לראות את הקוצים על הצללית(.

עם סיום יצירת קווי המתאר גוזרים במספריים באופן מדויק את הקו של הצללית - אפשר לתת 
לילד לצבוע את הצללית ואז מדביקים על קיר לבן. 

נגזרת צללית עם פרופיל הנכד/ה – מגיל 5



אין כמו עבודות יצירה שניתן לתלות אחר כך על הקיר 
למזכרת ואשר מלוות את הילדות לאורך שנים. 

כזו היא מגזרת הפנים בפרופיל.

החומרים הדרושים: 
• קרטון מרובע עבה בגודל 50 ס”מ

• נייר בצבע מעניין לרקע
• תמונות יפות של הנכדים  

• מדבקות לקישוט 
• דבק פלסטי

• מספריים
• רצוי לקה שקופה לשימור התוצאה.

אופן ההכנה:
• מדביקים על הקרטון נייר בצבע מעניין שישמש כרקע.

• מציירים צורת לב על הקרטון וגוזרים.
• בוחרים יחד עם הנכדים את התמונות הרצויות, וביחד ממקמים כל תמונה במקום המתאים.

• מדביקים ביחד. מפזרים בין התמונות מדבקות משעשעות.
• אפשר להוסיף ציור של מסגרת בשוליים, לחילופין אפשר להדביק מדבקות בצורת 

מסגרת ו/או לאפשר לנכדים להחליט מה יותר יפה.
• לסיום מומלץ להתיז לקה שקופה )יש לקנות בתרסיס(, להדביק מאחור מתלה ולתלות 

במקום מרכזי בבית. 

תמונת לב עם כל הנכדים – מגיל 3



סבות או סבתות? 
הצורות ַסבָּא )במקור ָסָבא( וָסְבָתא מקורן בארמית, והן משמשות לצד מקבילותיהן העבריות 

ָסב וָסָבה. כשם שבצורת הזכר סבא עוברים ברבים לעברית – ָסִבים )ולא ָסֵבי או סָביָא(, 
כך גם במילה סבתא – ָסבוֹת )ולא צורות הרבים הארמיות ָסָבָתא או ָסָבָתן(. וכשם שבלשון 

התקנית איננו אומרים “ַאבִָּאים” אלא ָאבוֹת )מן ָאב(, כך גם נאמר ָסָבִתי ולא “סבתתי”, ָסבוֹת ולא 
“סבתות”.

וכיצד נאמר סבא וסבתא יחד? האקדמיה החליטה על השימוש במילה ָסִבים, ולפי הצורך אפשר 
לנקוט צירופים מעין ‘סבא וסבתא’, ‘סבים וסבות’, 

חמה או חמות?
ָחמוֹת – כמו ָאחוֹת; וברבים ֲחָמיוֹת – כמו ֲאָחיוֹת.

פינת עברית של האקדמיה ללשון העברית

קישורים
ראיון עם הסופרת עדנא מזי”א להכרות אישית

שאלות להכרות עם סבא וסבתא

משפחה בשירים 

https://www.youtube.com/watch?v=g7OtLQyN-EE
https://sites.google.com/a/sulam.co.il/shorashim/perek3/saba-savta
http://edu-negev.gov.il/tapuz/sigaltp/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.html


Book of the Month
Grandma, Again!
By: Edna Mazya
Illustrated By: Orna Smorgonsky

Two-year-old Ori has only started speaking, but he 
already knows a very important word: ”Again!“ to 
which he adds one magic word: ”Grandma!“
Ori loves to spend a fun day with his Grandma in 
Tel-Aviv, and the two experiment with a magical 
outing, full of love and smiles.
Grandma, Again! is the first children‘s book written by playwright and author 
Edna Mazya. The book was inspired by the happy outings she took with her 
own grandchildren, with a loving and amused look at the power struggle 
between kids and adults and the magical connection between grandchildren 
and grandmothers. The book, written for adults as much as children, describes 
the cross-generational connection with a big, warm smile, as the two characters 
draw their strength from each other. 
Join Ori and Grandma for a busy day that includes playing on the slide, riding a 
toy-car and many other surprises.
Included in this kit

Some children don‘t get to know 
their grandparents or don‘t get to 
see them often, which is why we‘ve 
assembled several activities to help 
them learn about and appreciate the 
connection between generations 
that will strengthen their personal 
identity. Parents, grandparents 
or other relatives who may fill the 
grandparent role can enjoy these 
activities together with the kids.



Choose an activity that grandchildren and grandparents can enjoy separately and 
then share their findings on a joint video )such as skype( call. For example: plant 
flowers and/or vegetables and follow their growth together; assemble a puzzle 
together and help each other finish the task.

Activities Across the Sea

Family Activities and Ideas:
• Cook and/or bake one of grandma‘s favorite recipes.
• ”Family play:“ Share a story about a sentimental and important family artifact 

such as a dish, photo album or piece of jewelry.
• Take a virtual trip around the country and city of family origin )prepare a 

PowerPoint presentation and/or photo album(.
• Follow Ori and Grandma: Plan a day of fun to recreate the experiences described 

Create a silhouette cutout with child’s profile
 )age 5+(

There‘s nothing like a creative project that you 
can frame and keep for posterity.

Materials:
• Black poster board
• White pencil
• Scotch tape
• Projector/bright light.

Instructions:
• Have the child sit with their profile against the wall. Shine the projector or bright 

light on the wall so you can see their shadow. You should angle the light to create a 
life-size shadow of the child‘s head. Tape the poster-board to the wall. 

• Draw the profile along the lines of the shadow with the white pencil. )If the child has 
short hair, use gel to emphasize its peaks(. 

• Cut as precisely as possible along the border of the profile. Color in the profile and 
then tape it to a white wall.



Draw a heart-shaped picture
with all of the grandchildren

)age 3+(
Materials:
• A 20‘‘ square piece of cardboard
• Colored paper to serve as background
• Pretty pictures of the grandchildren
• Stickers for decoration
• Glue
• Scissors
• Clear varnish for preservation )recommended(

Instructions:
• Glue the background paper on the cardboard.
• Draw a heart on the cardboard and cut it out using the scissors.
• Choose the desired photos with the grandchildren and decide where you‘d like 

them to be placed.
• Glue the pictures together and put fun stickers in between.
• You can draw a pretty frame on the border and/or use stickers for the border. Let 

the grandchildren decide what they prefer.
• Spray clear varnish to set the pictures, glue a hook on the back and hang in a 

central location in the house.



 The Hebrew Corner
The Academy of the Hebrew Language

Links
A personal introductory interview with the author Edna Mazya

Questions to get to know Saba and Savta

Family in songs

Sabot or Savtot?
The origin of the root of Saba )originally Sava( and Savta is Aramaic, and they‘re 
used along with their Hebrew equivalents Sav and Savah. Just as the male singular 
Sava in Hebrew becomes Savim when plural )and not Savey or Savaya(, so does 
the word Savta become Savot )and not the plural Aramaic versions of Savata or 
Savatan(. Just as in the correctly say Avot rather than ”Aba‘im“, so too, we say Savati 
not ”Savtati,“ Savot and not ”Savtot.“
And how should we say Saba and Savta together? The academy has decided to use 
the word Savim, and when needed, use combinations like Saba and Savta or Sabim 
and Savtot.

Chama or Chamot )Mother in Law)?
Chamot - like Achot; and plural Chamayot - like Achayot.

https://www.youtube.com/watch?v=g7OtLQyN-EE
https://sites.google.com/a/sulam.co.il/shorashim/perek3/saba-savta
http://edu-negev.gov.il/tapuz/sigaltp/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94.html


https://www.israeliamerican.org/keshet-sfarim

