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סופרסבתא

כאשר אומרי ''סבתא'' ,הרבה אנשי חושבי על אישה זקנה,
לבושה שמלה וסינר ,שעומדת ומבשלת מרקעו ח לנכדי ,
ונאנחת כשהיא מתכופפת בקושי לתת נשיקה לנכד הקט.
אבל הסתכלו סביב .היו  ,הסבתות ה משהו אחר לגמרי .בנות
השישי והשבעי של היו ה נשי מודרניות ,מלאות חיי ,
מתעניינות במחשב ,מתעמלות ,יודעות הרבה על עולמ של
הנכדי הקטני .
כ לפחות מנסה לצייר לנו את ''הסבתא המודרנית'' הסופרת
צפייה א ר ָ  ,שכתבה את ''סבתא בג'ינס''
הספר שכתבה מתחיל כ'' :על השולח מונח ספר יש .ראיתי
ציור של סבתא כפופה'' .הנכד ,שמספר את הסיפור ,מתפלא על
ההבדל שבי הסבתא אשר בספר לבי ַה ְַ$ב ָ!א האמיתית שלו,
סבתא בג'ינס.
הסבתא שלי ,הוא אומר ,לומדת ורוקדת ,מתרחצת ומתעמלת,
ומה שאני אוהב ....הסבתא שלי דלוקה על המחשב''.
ואכ מדובר בסופרסבתא של ממש .היא מגיעה לבקר את
הנכדי ע עוגתשוקולד שהיא קונה בדר ,היא משחקת
אית במחשב ,היא מכינה לה ארוחה מהירה ,ואחרכ ג
משחקת במחבואי ובכדור.
וכשהנכד מראה לה את הסבתא המוזרה שהוא מצא בספר
היש ,היא מסבירה שאכ יש הבדלי בי סבתא לסבתא ,אבל
בדבר אחד ה כול דומות :בלב של כול יש המו אהבה לנכד
ולנכדה ,לאבא ולאימא ,ולכל המשפחה.
על פי ''שער למתחיל"
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ס ֶרַסְב ָא

ֲַ/א ֶ)ר אְ+מִרי ''ַסְב ָ!א''ַ ,הְר ֵ-ה ֲאָנ ִ)י חִ)ְ +בי ַעל ִאי ָ)( ְזֵקָנה,
ְלב)ָ 2ה ְִ3מָלה ְוִסיָנר)ֶ ,עֶ+מֶדת ְ2מַב ֶֶ1לת ָמָרקעַ +ח ַל ְָ0כִדי ,
ְוֶנֱאַנַחת ְִ)ֶ /היא ִמְתֶ+/פֶפת ְ-קֹ ִ)י ָלֵתת ְנ ִ)יָקה ַלֶֶ0כד ַהָָ4ט.
ֲאָבל ִהְס ַ! ְ/לָ 2סִביבַ .הַ , +7ה ְַ$ב!+ת ֵה ַמ ֶ1הַ 2אֵחר ְלַגְמֵרי-ְ .נ+ת
ַה ִ1ִ 1י ְוַה ְִ1בִעי ֶ)ל ַהֵ +7ה ָנ ִ)י מֶ+דְר ִנ+7תְ ,מֵלא+ת ַח ִ7י ,
ִמְתַע ְנ ְינ+ת ְַ8ַ -ח ֵ)בִ ,מְתַע ְ8ל+ת ,יְ+דע+ת ַהְר ֵ-ה ַעל עָ+לָמ ֶ)ל
ַה ְָ0כִדי ַה ְַ4ט ִ0י .
ְָ ְ/לָפח+ת ְמַנ ָ$ה ְלַצֵ7ר ָלנֶ 2את ''ַה ְַ$ב ָ!א ַהֶ+8דְר ִנית'' ַהֶ+$פֶרת
ְצִפָה א ְר ָ ְ/ָ )ֶ ,תָבה ֶאת ''ַסְב ָ!א ְִ -ג'י ְנס''
ַה ֵֶ$פר ֶ) ְָ/תָבה ַמְתִחיל ַָ'' :ְ/על ַה ְ19לָח 9מָ0ח ֵסֶפר ָי ָ)ָ .רִאיִתי
ִצ27ר ֶ)ל ַסְב ָ!א ְ/פָ2פה''ַ .הֶֶ0כדַ8ְ )ֶ ,ס ֵ;ר ֶאת ַה ִ2;$רִ ,מְת ַ; ֵ:א ַעל
ַהֶהְבֵ<ל ֶ) ֵ-י ַה ְַ$ב ָ!א ֲא ֶ)ר ֶַ$ֵ -פר ְלֵבי ַה ְַ$ב ָ!א ָהֲאִמ ִ!ית ֶ),+:
ַסְב ָ!א בג'ינס.
ַה ְַ$ב ָ!א ֶ) ִ:י ,ה2א אֵ+מר ,לֶ+מֶדת ְורֶ+קֶדתִ ,מְתַרֶחֶצת ִ2מְתַע ֶֶ8לת,
ַ2מה ֶ)ֲא ִני אֵ+הבַ ....ה ְַ$ב ָ!א ֶ) ִ:י ְ<לָ2קה ַעל ַה ְַ8ח ֵ)ב''.
ְוָאֵכ ְמ9ד ָ-ר ְ-ס;ֶ 2רַסְב ָ!א ֶ)ל ַמ ִָ .)8היא ַמ ִ=יָעה ְלַבֵ4ר ֶאת
ַה ְָ0כִדי ִע עַ2גת)+קָ+לד ֶ)ִהיא קָ+נה ֶַ<ֶ-רְִ ,היא ְמ ֶַ3חֶקת
ִאי ָ! ְַ8ַ -ח ֵ)בִ ,היא ְמִכיָנה ָלֶה ֲארָ2חה ְמִהיָרהְ ,וַאַחר ָ=ַ ְ/
ְמ ֶַ3חֶקת ְַ-מְחִ+-אי ְ2בַכ<2ר.
ְ2כ ֶ)ַהֶֶ0כד ַמְרֶאה ָל( ֶאת ַה ְַ$ב ָ!א ַהָ28זָרה ֶ)ה2א ָמָצא ֶַ$ֵ -פר
ַהִָ ,)ָ 7היא ַמְס ִ-יָרה ֶ)ָאֵכ ֵי) ֶהְבֵ<ִלי ֵ-י ַסְב ָ!א ְלַסְב ָ!אֲ ,אָבל
ְָ-דָבר ֶאָחד ֵה +< :ָ /9מ+ת:ֵ -ַ :ב ֶ)ל ֵ :ָ /9י) ָהמַ +אֲהָבה ַלֶֶ0כד
ְוַלְֶ0כָ<הְ ,לַא ָ-א ְ2לִא ָ8אְ2 ,לָכל ַה ִָ;ָ )ְ 8חה.
ַעל ִ;י '' ַ)ַער ְלַמְתִחיל"
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הפעלי
Traduction
se tenir debout
cuisiner
soupirer
se pencher
faire de la gym
s'étonner
se baigner
jouer

הוא  הווה
עומד
מבשל
נאנח
מתכופ
מתעמל
מתפלא
>מתרח
משחק

הוא  עבר
עמד
בישל
נאנח
התכופ
התעמל
התפלא
>התרח
שיחק

בניי
פעל
פיעל
נפעל
התפעל
התפעל
התפעל
התפעל
פיעל

ש הפועל
לעמוד
לבשל
להיאנח
להתכופ
להתעמל
להתפלא
>להתרח
לשחק

Vocabulaire
robe
tablier
soupe de poulet
avec difficultés
baiser
petit-fils
ordinateur
est posé
différence
jeans
folle de...
repas rapide
cache-cache
étrange
foule de, beaucoup de

שמלה
סינר
מרק עו
בקושי
נשיקה
נכד
מחשב
מונח
הבדל
ג'ינס
דלוקה
ארוחה מהירה
מחבואי
מוזרה
המו
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שאלות על הטקסט
 .1אי נראות הסבתות של העבר ?
_______________________________________________________________

 .2אי נראות רוב הסבתות היו ?
____________________________________

 .3במה ה מתעניינות ?
_____________________________________________________________

 .4מי כתב את הספר ''סבתא בג'ינס'' ?
_______________________________________________________________

 .5מה עושה הסבתא של הילד שמספר את הסיפור בספר ?
_______________________________________________________________

 .6מה משות לשתי הסבתות :הסבתא הכפופה וזאת בג'ינס ?
_______________________________________________________________
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