“המפוזר מכפר אז”ר”

ספר החודש

מאת :לאה גולדברג

קם בבוקר המפוזר
ויושב על המיטה
ושואל ישנתי כבר
או שכבתי זה עתה
זה שבחלון זורח
שמו הוא שמש או ירח
עת לקום או עת לישון
לא כתוב על השעון.
את הספר המפוזר מכפר אז”ר כתבה ואיירה לאה גולדברג בשנת  1968על בסיס יצירה
רוסית מאת סמואיל מהרשק .הספר הפך מאז לנכס צאן ברזל של ספרות הילדים העברית,
ודורות של ילדים הוקסמו ,ועדיין מוקסמים מעלילותיו של המפוזר מכפר אז”ר.
לאה גולדברג נולדה ברוסיה ב 29-במאי  ,1911עלתה ארצה בשנת  1935ונפטרה ב15-
בינואר  .1970היא היתה סופרת ,משוררת ,מתרגמת וחוקרת ספרות ,מחלוצי ספרות הילדים
בארץ .כלת פרס ישראל לספרות לשנת .1970
ללאה לא היו ילדים משלה ,ובכל זאת כתבה ופרסמה  23ספרי ילדים .בכתיבתה לילדים בולט
יחס של כבוד לקוראים הצעירים ואין היא מנסה לחנך או להטיף להם מוסר .ספריה מתארים את
עולם הילדים עם דמיון ושובבות“ .לילדים יכולים לכתוב אנשים שזוכרים את עצמם שהיו ילדים,
וזוכרים מה ילדים אוהבים ומה הם מבינים” ,אמרה לאה בתשובה לשאלה מי יכול להיות סופר
ילדים.
ספרים נוספים וידועים של גולדברג הם :דירה להשכיר ,איה פלוטו ומה עושות האיילות.
מיהו המפוזר מכפר אז”ר?
לא רבים יודעים ,אך השם כפר אז”ר ניתן למושב עובדים קטן בבקעת אונו ,אשר ליד רמת-גן,
לכבוד יום הולדתו השמונים של הסופר אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ’ ובכך זכה הסופר
לכבוד עוד בחייו .את הדמות של המפוזר יצרה גולדברג עבור סדרת סיפורים לעיתון “דבר
לילדים”
ברוח הספר ופיזור הדעת של הגיבור ,ריכזנו בערכה פעילות מהנה לארגון חדר הילדים ,פינת
המשחקים והמחשבה.

יצירה

קופסאות פח לאחסון
אתר“ :את זה”

החומרים הדרושים:

• קופסאות פח בגדלים שונים
• נייר צבעוני /בריסטול
• סרגל
• עט לסימון
• מספריים
• דבק פלסטי

אופן ההכנה:

• מניחים את קופסת הפח על הנייר הצבעוני ומסמנים את רוחבה.
• גוזרים בהתאם לסימון.
• מודדים שהרוחב של הנייר הצבעוני מתאים סביב הקופסה.
• מורחים דבק פלסטי ומדביקים את הנייר הצבעוני אל הקופסה.
• מהדקים את הקופסה עם הדבק מכל הכיוונים.
• מורחים דבק על הנייר הצבעוני הנותר ומדביקים אותו אל הקופסה.
• מהדקים היטב.
• גוזרים את הנייר הצבעוני העודף ומהדקים שוב.

אפשרויות גיוון:

ניתן לעטוף את קופסאות הפח בנייר טפט צבעוני ומקושט .תנו לילדים לקשט את הקופסאות
כראות עינם במדבקות ,צבעים ,חרוזים וכפתורים.

מצורף:

מדבקות לארגון צעצועים
טבלת משימות לילד

קישורים
שמוליק סגל מקריא “המפוזר מכפר אז”ר”
תפזורת מלים להדפסה
פאזלים מקוונים לילדים

Book of the Month
The Scatterbrained of Azar’s Village
By: Leah Goldberg

The scatterbrained man gets up in the morning,
And sits on the bed,
And asks, “Have I slept already?
Or just now lay down?”
Something in the window is glowing,
Is its name sun or moon?
Time to wake or time to sleep,
It isn’t written on the clock!
Leah Goldberg wrote and illustrated the book “The Scatterbrained of Azar’s Village”

in 1968, based on a Russian story by Samuel Marshak. The book has since become a staple in
Hebrew children’s literature, and generations of children have been charmed, and continue to
be charmed, by The Scatterbrained of Azar’s Villages’ adventures.

Leah Goldberg was born on May 29, 1911 in Russia, made aliyah to Israel in 1935, and died
on January 15, 1970. She was an author, poet, translator, literary researcher, and one of the
first writers of children’s literature in Israel. Goldberg was the recipient of the Israel Prize for
Literature in 1970.

Leah didn’t have children of her own, yet she still wrote and published 23 children’s books.
Her writing style reflects respect for her young readers, without preaching to them. Her books
describe a whimsical children’s world with imagination and fantasy.
Other well-known books of Goldberg’s are: A Flat for Rent, Where’s Pluto?, and Ma Osot
Ha’Ayalot (What the Deers Do).
Who is The Scatterbrained of Azar’s Village?
Not many people know, but the name Azar’s Village was given to a small worker’s village
in the Ono valley near Ramat-Gan, in honor of a prolific author named Alexander Siskind
Rabinowitz’s on his 80th birthday.
Goldberg created the character of the Scatterbrained character for a short story series for the
paper “Children’s Davar.” In the spirit of the book and the protagonist’s scatterbrained nature,
we have compiled a kit of fun activities to organize the kids’ bedrooms and game rooms, as
well as games to organize thoughts.

Activity

Storage Cans

Materials:

From: www.etze.co.il

• Tin cans in different sizes
• Colored paper/posterboard
• Ruler
• Pen
• Scissors
• Glue

Preparation:

• Put the tin can on the colored paper and trace its width.
• Cut the paper out along the lines.
• Measure and cut the length of the colored paper to fit around the can.
• Glue the paper to the sides of the can. Make sure it’s glued well on all sides!
• Cut the excess paper off and fasten again.
• Stand your tin cans upright and use them for storage for personal items such as
pens, crayons, jewelry, coins and more.

Variations:

You can wrap the tin cans with colorful and decorated wallpaper. Let the kids
decorate the boxes as they see fit with stickers, colors, beads and buttons.

Included in this pack:

• Stickers for organizing toys
• Kids’ Assignment Chart

Links
Shmulik Segal reads “The Scatterbrained of Azar’s Village”
Word Search for printing
Puzzles for kids

Daily Chores

משימות יומיות
___________ לשבוע

Week of____________________
Sunday
ראשון

Homework

שיעורי בית

Take out trash & recycle
להוציא אשפה ומיחזור

Wash dishes

לשטוף כלים

Monday
שני

Tuesday
שלישי

Wednesday
רביעי

Thursday

Friday

חמישי

שישי

Friday
שישי

Cars
מכוניות

Stuffed Animals
בובות

Miscellaneous Toys
צעצועים שונים

Costume
Jewelry
תכשיטים

Puppets

Baby Stuff
מוצרי תינוקות

Dress Up
תחפושות

Dishes
כלים

Play Food
"צעצועי "מזון

בובות תאטרון

www.orgjunkie.com

Trucks
משאיות

Action Figures
גיבורי על

Dolls
בובות

Trains
רכבות

Farm Animals
חיות

Army Men
חיילים

Balls
כדורים

Tools
כלים

Books
ספרים

www.orgjunkie.com

Blocks
קוביות משחק

Craft Supplies
חומרי יצירה

Lego®

Notebooks
מחברות

www.orgjunkie.com

Puzzles
פאזלים

Games
משחקי קופסא

