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מערך פעילות -ספרות שווה
כתבה את המערך -טל שורץ
מדד מנהיגותה לספרות שווה ©טל ברייר בן מוחה

הקדמה -טל ברייר בן מוחה
שמחה כל כך על שהחלטתןם להעביר בכיתה של הילדות והילדים ,בתנועת הנוער ,או בכל מקום אחר את המערך על ספרות
שווה .המערך שלפניכן נכתב על ידי טל שורץ שהכינה גם מצגת בהקשרו .אליפות  תודה טל שורץ.
כשהחלטנו להעלותו לתועלת הכלל עברנו עליו והוספנו את ההקדמה הזו ונספחים.
כאן במערך הוספנו נספחים דפי עבודה לחלוקה לילדות ולילדים במשך הסדנא-
אחד מותאם יותר לגילאי היסודי והשני לגילאי התיכון
גם אל המצגת הוספנו נספחים שלא הופיעו במערך המקורי אך כן דוברו וטל שורץ ואני חשבנו שיוכלו לשמש אתכןם:
אחרי שקף סיכום תודה ראו:
נספח א -שקף ובו מצוינים מקורות נוספים למידע על ספרות שווה,
שקף נוסף המגדיר סטראוטיפ ,ושקף נוסף המגדיר -מגדר.
נשמח מאוד לקבלת הארות והערות ולשפץ את המערך לתועלת הכלל.
כמו כן ,אם השתמשתן ומצאתן ערך במערך או במאמר המוביל אליו המפורסם בבלוג של אתר מנהיגותה ,אשמח אם תגיבו
בגוף הבלוג ותכתבו.
וכמובן -אם ייצרתן עוד חומרים נודה לכן אם תחלקו איתנו כך שנוכל לפרסם אותם והן יוכלו לשמש את כולן.
בנוסף ,אודה לכם מאוד על שמירה על זכויות יוצרות בקשר לדברים הקיימים כאן.
רגע לפני המעבר למערך של טל שורץ רוצה גם לחזור על המדד ולהרחיב מעט יותר ממה שמוצע לשיח עם הילדות והילדים.
כך שיהיו לכןם עוד כלים להרחיב את השיח במידה ותבחרו לעשות כן.

מדד מנהיגותה לספרות שווה:
 )1כמה כמה -נזהה בספר את הדמויות המשמעותיות -הגיבורות ונספור-
כמה מהן נשים/בנות/נקבות -כמה מהן גברים/בנים /זכרים
האם יש דמויות שלא ברור לנו בהכרח אם הן בנות או בנים? (אם כן מצוין ,כי מי קבע/ה שתמיד צריך לדעת מה המין
או המגדר של דמות) ,מה היחס בין בנות ובנים?
*חשוב להדגיש שספר על בנים/זכרים/גברים אינו לא שוויוני רק בשל כך ,העניין הוא המסה .אנחנו רוצות לראות
עוד ספרים על גיבורות כי היום יש מיעוט ספרים כזה .ספר על גיבור זכר בהחלט יכול להמצא כספרות שווה אם
ביתר הקטגוריות הוא מאתגר היבטים סטראוטיפים.

 )2סינר ומזוודה
מהם התפקידים ,האופי ,התכונות ההתנהגות של הדמויות בסיפור? של הגברים? של הנשים? של הבנות ,של
הבנים? (בספרים על בעלי חיים -של הזכרים והנקבות)
יש אנשים שחושבות/ים :שלבנים יש תפקידים מסוימים ותכונות מסוימות -אמיצים ,מובילים ,חזקים ,בעלי קריירה,
מנהיגים ושלבנות יש תפקידים אחרים ואופי אחר -מטפלות מתעסקות ביופי ,או בבישול ניקיון רגישות,
זו חשיבה מוטעית!!
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שנקראת גם –
חשיבה סטראוטיפית
סטראוטיפ הוא ידע שיש לנו לכאורה על אדם לא מתוך הכרות אלא לפי קבוצות אליה הוא או היא משתייכים.
במציאות -כולנו שונות שונים מיוחדות ומיוחדים ,העובדה שאנחנו בת או בן לא קובעת את תחומי העניין ההתנהגות
והאופי שלנו ולכן אי אפשר לדעת מהם תחומי העניין שלנו או האופי שלנו בלי להכיר אותנו.
נשים לב אם בסיפור מבחינת התפקידים -יש חלוקה סטראוטיפית לתפקידים או -מאתגרת חשיבה סטראוטיפית.
איך נדע אם הסיפור סטראוטיפי בקטגוריה זו
נבדוק עד כמה יש הבדל בין תפקידי הבנות והבנים?
נבדוק עד כמה יש חלוקה שיש בה דעה קדומה והכללה לגבי תפקידי בנים בנות.
לדוגמא אם נראה שכל הבנים/זכרים גברים בסיפור מתוארים כאמיצים ,מובילים ,חזקים ,בעלי קריירה ,מנהיגים אף
פעם לא בוכים או מביעים חשש או קושי רק פותרים בעיות באלימות
אם נראה שהבנות/נשים נקבות מטפלות מתעסקות ביופי ,או בבישול ניקיון רגישות ,ואף פעם לא מובילות ,אמיצות
נבין שקטגורית סינר ומזוודה היא סטראוטיפית.
אם נראה שיש נשים מובילות חזקות ,אמיצות חכמות ,שיש חברות אמת ולא רק התאהבות בין נשים וגברים ,אם
נמצא שיש גברים שמביעים רגש וקושי ,שרוקדים ,מבשלים מטפלים וכו' נדע שבקטגוריית סינר ומזוודה הסיפור
מאתגר סטראוטיפים מגדריים.
 )3דימוי גוף -עד כמה כל צורות הגוף נמצאות בסיפור ,או שיש רק דגם אחד של גוף ואין אזכור ליותר.
לדוגמא סיפור שבו כל דמויות הנשים רזות מאוד בלונדיניות בהירות עור ,וכל דמויות הגברים חזקות שריריות בהירי
עור בלונדינים הוא סיפור סטראוטיפי מבחינת דימוי גוף אם יש לנו גם גווני עור נוספים ,נתייחס גם להבטים
הקשורים לגוף אך אינם הגוף כשלעצמו -כמו לבוש ,הנעלה ,איפור תסרוקות -אם הלבוש אינו אחיד (לבנות שמלות
צבעי ורוד ,נעלי עקב ,איפור) לבנים -לבוש כחול ,מחויט או ספורט -אם יש גם בנות ספורטיביות או אם חליפת עבודה
וגם בנים עם ורוד ואיפור אם יש גם אנשים מלאים וגם אנשים בעלי גווני עור שונים -נדע שהסיפור שוויוני -מאתגר
סטראוטיפ.
 )4קשת גוונים -האם יש רק קבוצה אחת של דמויות בסיפור או שיש ייצוג לקבוצות רבות -כולל קבוצות שבדרך כלל
לא מיוצגות למשל -אוכלוסיה עם צרכים מיוחדים -האם יש דמות על כסא גלגלים? (לפעמים אפילו אין ילד עם
משקפיים) האם יש דמות שמדברת בשפה שונה -לדוגמא ערבית ,האם יש משפחות שיש בהן הורה יחידני או
מהקהילה הלהטבית.

בכל שאלה ניתן לפנות אלי דרך צרו קשר באתר מנהיגותה.
בהצלחה חברות וחברים
יחד נשנה!
שלכןם טל ברייר בן מוחה
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מערך ספרות שווה -כתבה טל שורץ
כללי:
המערך מותאם לשיעור אחד של  45דק .בחרתי לדבר עם הילדות והילדים על ספרי הילדות שלהןם.
כלומר על ספרי הגן .המצגת והדוגמאות עוסקות בעיקר בספרי הגיל הרך המוכרים לרובןם.
המצגת הותאמה לכיתה ד .יכול להתאים גם ל-א וגם ל-ו.
בפועל:
 .1הבחירה בספרים לצעירים יותר יצרה אוירה טובה .מחוייכת ונוסטלגית .וגם קל באמת לדבר כשהספרים והדוגמאות מוכרים
לכולןם.
 .2כדאי היה לתכנן שני שיעורים .שיעור אחד למצגת ולשיח הכללי ושיעור שני לעבודה על הספר ,למלא דף עבודה ,ולעשות
תערוכה כיתתית בסוף.

פתיח:
 .1כטיזר ,סיפרתי לכיתה שפנתה אלי גננת מהגן ביישוב וביקשה את עזרתי להקים ספרייה חדשה בגן .ובעצם אני
מבקשת להתייעץ ולחשוב ביחד.
 .2שאלת הפתיחה היתה :איזה ספר ילדים אהוב היית ממליצ/ה עליו לגן?
קיבלתי  :איה פלוטו ,האריה שאהב תות ,דירה להשכיר ,תירס חם ,לובנגולו מלך זולו ,מעשה בחמישה בלונים ,אבא עושה
בושות ,אריה הספרייה ,אין אריות כאלה ,ציפור הנפש ,הדוד אריה ,הלו אבא....,

 .3שאלתי :האם יש דברים משותפים לכל הספרים האלו?
קיבלתי :חשבתי שלמצוא מכנה משותף יהיה קשה .הם אמרו יפה "אריות" האם אמרו "הרבה ספרים על אבא" .בינגו.

 .4שאלתי :יש ספרים על לביאות? (שתי ילדות צעקו מאחורה "לביאת" .)...יש ספרים על אימהות?
*אפשר לשאול את השאלה הזו גם במהלך המצגת אם לא עולה במהלך השיח המקדמי
 .5אמרתי שבהרבה מאד ספרים בישראל ובעולם יש הרבה סיפורים על גיבורים בנים .בעלי חיים או אנשים.

המצגת (מצורפת):
 .1עמודי החיות :בכל עמוד חיות (כלבים ,דובים ,פילים ,אריות) אחרי השאלה המופיעה במצגת ,נתתי לילדים ולילדות
זמן לתת תשובות.
קיבלתי:
 בחלק של האריות דיברנו על הלביאה ב"אריה שאהב תות" .שאלתי מה התפקיד שלה? האם היא הגיבורה?
*ניתן להסביר שלמעשה יש הרבה מאוד ספרים שהגיבור הוא האריה והלביאה היא רק האמא של ,הבת של ,בת הזוג שלו.
 כשראינו את ספרי הכלבים ושאלתי אם הם מכירים כלבה -אז מישהי הזכירה את זהובה מבייגלה .שאלתי אם היא גיבורת
הסיפור? ענו לי שקצת .אז שאלתי מה היא עושה בתור גיבורה ומה בייגלה? לא נכנסתי להיבטים של חיזור בכוח ,אבל כן
דיברנו על זה שהיא מאבדת את הכדור ונופלת והא מציל אותה .נסיך ונסיכה קלאסיים.
 בסיפורי הפיל ים דיברנו על אמא פילה בספר הפילפילים .והילדים ישר אמרו שבהרבה ספרים אמא יולדת תינוקות ומנחמת
ילדים כשנפצעים .ילד אחד הזכיר את האמא האלופה מ"אבא של עמליה נוסע לאוסטרליה".
 התשובות לשאלה "למה צריך ספרים שווים?" ( למה צריך לא רק א-נשים בלונדיניות/ים בהירות/בהירי עור? למה צריך גם
גיבורות בנות?) היו מהממות:
 כי ככה זה במציאות. כי זה לא הוגן. כי אם יהיו רק בנים גיבורים – בנות אולי לא יחשבו שהן יכולות להיות גיבורות. -כי זה משעמם.
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מדד מנהיגותה לספרות שווה
אמרתי שעכשיו נהיה סוג של חוקרי ספרות ילדים .ושיש חוקרת פועלת לקידום שוויון ,ששמה טל ברייר בן מוחה (שכתבה גם
את לביאת) ושחשבה על איך נבחן ספרי ילדים אם הם שווים או לא וכתבה את -מדד מנהיגותה לספרות שווה.
הצגתי את מדד מנהיגותה .הקדשתי עמוד לכל קטגוריה של המדד.
*לפני שאתן מציגות אותו ממליצה להכנס לבלוג באתר מנהיגותה  www.manhiguta.co,ilולקרוא היטב ולהבין את המדד.
-http://bit.ly/madad_safrut_shava
הסבר קצר יותר ניתן גם לקבל בפוסט הראשון המוצמד בקבוצת ספרות שווה בפייסבוק.

קטגורית המדד:
א.
ב.

ג.

ד.

כמה –כמה -מצאתי איור נחמד עם הרבה דמויות שהם מכירים .הסברתי שהקטגוריה הזו מזמינה אותנו לספור כמה
דמויות פעילות/מרכזיות יש שהן בנות/נקבות/נשים לעומת כמה בנים/גברים/זכרים
סינר מזוודה – דיברתי על נסיכות ומה התפקיד שלהן (עיינו ערך זהובה-בייגלה) .הצגתי גם דרך הורים .גם דרך
המילים אבל גם דרך הסיפור.
 ההורים של רוני ונומי עובדים יחד באופן שוויוני.
 בסיפור על יאשקה -שאלתי אם היו כותבים או כותבות סיפור על סבתא שממציאה?
 גומות החן של זוהר – ביקשתי שיסתכלו על האיור כריכה ...אמא עם שמלה קוראת ספר ואבא סורג!
 באיור ביקשתי שישמו לב מי תמיד מחזיק את התינוק/ת.
דימוי גוף -התלבטתי הרבה לפני קטגורית -דימוי הגוף .לפעמים זה יכול להיות מאתגר ומבלי משים לכוון את הפוקוס
על ילד או ילדה אחת בכיתה שגם כך סובל/ת מלעג .צריך לחשוב טוב טוב להכיר את הכיתה כך שלא נפגע בשוגג.
אפשר לאחד את זה עם "קשת גוונים" בהסבר משותף .הילדות והילדים גם ערבבו את זה אחר כך בכל מקרה .אני
בחרתי כן להציג את המדד הזה .בחרתי בעיקר דרך מראה של נשים וגברים מבוגרים ולא דרך ילדים .דרך הדוד אריה,
האבא של רוני ונומי (שפרט להיותו שמן הוא גם נמוך משמעותית מהאמא) ודרך המלכה (סעודה עם המלכה)
והתייחסתי לדימוי גוף אצל ילדות.ים – דרך אייבי ובין.
כששאל תי מי זו? הם ענו שזו מלכת אנגליה .וכששאלתי מה הם יכולים להגיד על איך שהיא מצויירת (שפה חשובה
– לא על "איך היא" ,אלא על איך שהיא מצויירת!) הם אמרו שהיא שמנה וגם שהיא קצת מכוערת .אבל שהיא מלכת
אנגליה .ואז שאלתי "רגע ,אבל לא כל המלכות צריכות להיות רזות ויפהפיות ולאכול עם פה סגור??" היתה שתיקה.
ומה זה בכלל יפיפיות? מי הגדיר/ה לנו מה זה יפה ומה פחות?
שאלתי מה הם יכולים להגיד על אייבי לעומת בין? אז ענו שהן באותו גובה ובאותה צורת גוף .שאלתי אם חברות
במציאות חייבות להיות דומות כל כך .בגובה ,ובגוף בכלל .גם אמרתי שאם מורידים באיור את השיער והבגדים הן
נראות בול אותו דבר.
קשת גוונים -שאלתי אותם אם הם מכירים את הסיפור שמופיע מצד שמאל במצגת .בהתחלה אמרו שלא! אחרי
שהתחילו לקרוא ראו שזהו האיור של רעיה קרס ל"מרים והים" .עם הילדה הכהה .הם היו בהלם .כששאלתי על
גיבורים עם משקפיים הם שלפו את הארי פוטר ודוד אריה .עוד מופיע הסיפור על תכלת הצב וילד מחמד סיפור
חברות בין צב וילד כשלצב שתי אימהות צבות ולילד שתי אימהות.
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חלק אחרון :חקר!! (בעקבות העמוד האחרון במצגת)
 .1אמרתי שעכשיו ננתח ונחקור בעצמינו.
 .2הבאתי איתי שני סלים מלאים עם ספרי ילדות וילדים מהבית .כל ילד/ה בחר/ה ספר או שניים וביקשתי שיבחנו על
פי המדד .כדאי להמליץ לילדות ולילדים לפני בחירת הספר לקחת ספר מוכר אלא אם זה ספר קצר במיוחד.
קיבלתי  :הילדות והילדים היו לגמרי בעניין .והתרגשו .והיה קשה לעצו ר אותןם .תוך כדי עברתי בין הילדים והם היו בעניין ספרו
גיבורות וגיבורים ,הסתכלו על האיורים .דיברנו במליאה על חלק מהספרים -ואחרי שנגמר השיעור ויצוא להפסקת האוכל עוד
נשארתי לעמוד עם עוד כמה ילדים וילדות.

 .3הצעת שדרוג :דף אישי ותערוכה.
לחלק לכל ילד/ה דף עבודה עם המדד בקצרה ולתת להם למלא ,ואז לתלות את הכל על הקירות .כי במליאה אי
אפשר לסקור את כולם .לעשות מעין תערוכה .אבל אז זה מתאים לשני שיעורים ולא לשיעור אחד .בראש הדף כדאי
שיהיו ארבע הקטגוריות של המדד מנוסחות לילדות ולילדים ואז כדאי לתת להן/ם לכתוב .על כל מדד והתרשמות
כללית על הספר – מה אני חושב/ת ,מה חשבתי לפני כן .האם המדד חידש לי...יש יתרון לתערוכה כי אם תתאמו
מראש עם המחנכת זה גם ישאר על קיר הכיתה .

*אחרי הפעילות שאלה אותי בתי – למה לא הבאת את הספרים של רוזה פרקס ,אמלין פנקהרסט וכד? האמת? פשוט שלפתי
מהספרייה את הספרים הראשונים שראיתי ....והאמת היא שלכיתה ד – אני לא בטוחה כמה הם מכירים אותם .כלומר אלו לא
"ספרי גן" עבורם.
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רשימת הספרים שהבאתי איתי לכיתה
(בסוגריים מופיעות התגובות שזכרתי של הילדות והילדים שנאמרו במהלך השיעור והחקר) 
אריה הספרייה /מישל קנודסן
מה נעים להיות בחוץ /עדולה
מעלה קרחות  /אפרים סידון ( "למה הבנות לא מנסות להיות ראש העיר?" )
אין אריות כאלה /אמי רובינגר
הדוב מרגיש לא טוב /קארמה וילסון
איתמר צייד החלומות /דויד גרוסמן
איתמר פוגש ארנב /דויד גרוסמן
רצתי רצתי ונפלתי /פניה ברגשטיין
גומות החן של זהר /מאיר שלו
אלונה לא /רימונה די-נור
האח הקטן של פספס /לוסי קזינס
מקהלת החיות /רחל
דירה להשכיר  /לאה גולדברג
אוזו ומוזו מכפר קקרוזו /אפרים סידון
סבא בישל מרק /נירה הראל
החברה הסודית של רחלי /דויד גרוסמן
תירס חם /מרים רות ("יש יותר בנות מבנים ,הגיבור הוא אופיר ,אבל הגיבורה החשובה השנייה היא שחף שהציעה את
הפתרון" "סבא בישל את התירס ולא סבתא!")
מרים והים /מיריק שניר ("הי ,יש שם ילד עם משקפים!!!")
יצאנו לטייל /אוסף משוררים בעריכת רינת פרימו ובהוצאת ספריית פיג'מה עם האיורים של רעיה קרס.
טרמפ על מטאטא /ג'וליה דונלדסון ("יש פה מכשפה טובה ,בת ,רזה ומכוערת")
המטרייה הגדולה של אבא  /לוין קיפניס ("כל הילדים שווים ,אבל המטרייה היא של אבא והילד טל הוא היוזם שמזמין את
כולם")
ילדי בית העץ /רן כהן אהרונוב  -בעיני פחות מתאים לפעילות לכיתה ד כי לא כולם מכירים .עדיף ספרים של הגיל הרך.
הדוד אריה /ינץ לוי ("הוא גיבור עם משקפיים והוא שמן ודי קרח!")
רים הילדה מעין חוד /תמר ורטה זהבי ועבדאלסלאם יונס ("הי!! יש לי את זה בבית !!" אמרה ילדה שלא הוציאה מילה כל
השיעור "היא גיבורה והיא ערבייה!" )
כובע קסמים /לאה גולדברג ("הי ,יש שם אנשים בכל מיני גדלים ,שמנים ורזים" "אפילו הבובה שלה לבנה")
בבה כבשת היומולדת /אפרים סידון ,איתמר טל ודורי בן זאב ("יש שם המון כבשים בצבעים שונים ,אבל האנשים כולם לבנים
והגיבורה כבשת היומולדת גם היא לבנה")
פנדה יוצאת למרעה /מאיר שלו
הבית של יעל /מרים רות
שמוליקיפוד  /כוש (ט .כרמי ושושנה היימן)
הלו הלו אבא /חנה הורן

בהצלחה!
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נספח א'

דף המלצה – מיועד לכיתות א'-ו'
על הממליצ.ה (שם ,גיל ,מקום מגורים ,כמה מילים על עצמי)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
הספר:
הסופר.ת:
המאייר.ת:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

על מה מסופר בסיפור ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
מה הכי אהבתי בסיפור  /מה הכי הצחיק אותי  /ממה הכי נהניתי ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ניתוח הסיפור לפי מדד מנהיגותה:
כמה כמה :נספור כמה דמויות משמעותיות הן בנות וכמה דמויות הן בנים?
כמה מורכב לנו לזהות אם בת או בן?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
סינר ומזוודה :מהם התפקידים של הדמויות? מה האופי וההתנהגות שלהן?
עד כמה יש חלוקה ושונות בין האופי של הבנים והבנות?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
דימוי גוף :האם יש מגוון של צורות גוף ולבוש או רק דגם אחד לנשים ואחד לגברים?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
קשת גוונים :עד כמה יש דמויות משמעותיות בסיפור שמגיעות מקבוצות רבות?
דמויות של אנשים עם צרכים מיוחדים ,אנשים ממוצא שונה ,אנשים ממשפחות בסיפור רק עם אם או רק עם אב או עם שתי אימהות או שני אבות

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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נספח ב'

דף המלצה – מיועד לכיתות ז'-י"ב
הסופר.ת________________________ :
המאייר.ת________________________ :

הממליצ.ה________________________ :
הספר___________________________ :

על מה מסופר בסיפור ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

מה מצא חן בעיניי בסיפור ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ניתוח הסיפור לפי מדד מנהיגותה:
כמה כמה  :כמה דמויות משמעותיות מוגדרות כזכר ,כמה כנקבה ,כמה ללא זיהוי מגדרי מובהק.
כלומר ,נספור כמה דמויות משמעותיות הן בנות וכמה דמויות הן בנים? כמה מורכב לזהות באופן מובהק כבנות או בנים?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
סינר ומזוודה :מהם התפקידים של הדמויות  -עד כמה הם סטראוטיפיים או מאתגרים את הסטראוטיפ.
מה האופי וההתנהגות של הדמויות? עד כמה יש חלוקה ושונות בין האופי של הבנים והבנות?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
דימוי גוף :עד כמה נמצא מודל היופי או מודל הגבריות הסטראוטיפיים ועד כמה הם מאותגרים.
זאת אומרת ,האם יש מגוון של צורות גוף ולבוש או רק דגם אחד לנשים ואחד לגברים?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
קשת גוונים :עד כמה יש ביטוי לקבוצות מוחלשות באוכלוסייה בסיפור.
כלומר ,עד כמה יש דמויות משמעותיות בסיפור שמגיעות מקבוצות רבות  -כמו אנשים עם צרכים מיוחדים,
אנשים ממוצא שונה ,אנשים ממשפחות יחידניות והאם יש ייצוג לקהילה הלהט"בית?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

מה חשבתי על הסיפור לפני שלמדתי את מדד מנהיגותה לספרות שווה -ומה גיליתי בו אחרי הלמידה?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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