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 הקדמבוא...

מקראה זו שנערכה והופקה במיוחד עבורכם היא מעין "חלון ראוה" 

 לעולם הספרות; 

, מסוגים ספרותיים שונים, יבעלות אופי ייחודתמצאו בה יצירות ספרותיות 

 ומתקופות זמן מגוונות.

הסוגה  -הז'אנריםבחוברת זו חלוקת היצירות הנבחרות היא על פי 

הספרותית אליה משתייכות. "הסיפור הקצר", "הסיפור הפוסטמודרניסטי", "שירה" 

 ו"דרמה".

ת, ודפי ובביהחוברת כוללת יצירות ספרותיות, משימות לעבודה בכיתה 

 מידע 

 בראש כל דף בחוברת תמצאו סימן המאפיין את הדף בו אתם נמצאים:

 סיפור או שיר 

 דף משימה לעבודה בכיתה או בבית 

 
 דף מידע

העבודות והמשימות שבחוברת עובדו ונערכו על ידי צוות ספרות במשך 

 שנים, ותורגלו במהלכן בכיתות. 

לכם חווית הנאה ועניין ויעורר  אנו מקווים כי מגוון היצירות יזמן

 אתכם להמשיך ולקרוא יצירות ספרותיות רבות ומגוונות.

 בהנאה ובהצלחה.

 צוות ספרות

  קרית חינוך, ניסויית "דרור"
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 עץ הדובדבן השבור 

 ג'סי סטיוארט
 

"לא אכפת לי להישאר אחרי הלימודים," אמרתי לפרופסור הרברט*, "אבל אני 

עכשיו ותיתן לי ללכת הביתה מוקדם. אבא ילקה אותי בין כך מעדיף שתלקה אותי 

 ובין כך אם אגיע באיחור של שעתיים."

"אתה כבר גדול מדי לזה," אמר פרופסור הרברט, "ואני חייב להעניש אותך מפני 

שטיפסת על עץ הדובדבן ההוא. אתם, בנים, ידעתם שזה אסור! חמשת האחרים 

לא שילם בעד הנזק. אינך יכול ללוות דולר שילמו דולר כל אחד. אתה היחיד ש

 אחד?"

 "אני לא יכול," אמרתי. "אני אצטרך לשאת בעונש."

פרופסור הרברט עמד והביט בי. הוא היה איש מגודל. הוא לבש חליפה אפורה. 

 החליפה הלמה את שערו האפור.

"אתה לא מכיר את אבא שלי," אמרתי לפרופסור הרברט. "אפשר להגיד עליו שהוא 

קצת מיושן. הוא מחייב אותנו לשמוע בקולו עד גיל עשרים ואחת. הוא מאמין 

ש'חוסך שבטו שונא בנו'. אין שום סיכוי שהוא יגלה הבנה בקשר לעץ הדובדבן. אני 

 הראשון במשפחה שהולך לבית ספר תיכון."

"תצטרך לשאת בעונש," אמר פרופסור הרברט. "היום תישאר שעתיים אחרי 

שעתיים. אשלם לך עשרים וחמישה סנט לשעה. זה סכום הגון הלימודים ומחר 

לתלמיד בגילך. תוכל לשטוף את הרצפה, לנגב את הלוח ולנקות את החלונות. אני 

 אשלם את הדולר במקומך."

בזמן שטיפת הרצפה חשבתי לי: "מה יעשה לי אבא"? איזה שקר אספר לו כשאשוב 

נו אותו? שישה חבר'ה על עץ הביתה? למה בכלל טיפסנו על עץ הדובדבן ושבר

דובדבן קטן רודפים אחרי לטאה קטנה. למה העץ נשבר והתמוטט יחד אתנו? למה 

איף ְִִקֶרּבטִרי בדיוק חרש שם בסביבה ותפס אותנו על עץ הדובדבן שלו? למה קנס 

 אותנו בשישה דולר?"

ע בשש בערב יצאתי מבית הספר. לפני היה מרחק הליכה של עשרה קילומטרים. אגי

הביתה אחרי שבע ועוד ממתינה לי המון עבודה. לחלוב שבע פרות, להאכיל תשעה 

עשר בני בקר, לקצוץ עצי הסקה ולשאוב מים. עד שאגיע כבר יעשה אבא את 

 העבודה בעצמו. הוא יתפוצץ מכעס וישאל את עצמו מה מעכב אותי!

לו לא נחפזתי הביתה בדרך קיצור. את ספרי הלימוד שמטתי מעלי בחצר, ואפי

 החלפתי בגדים, אלא רצתי מיד אל המתבן. ראיתי שאבא עושה את העבודה 
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במקומי. אמרתי: "תשאיר לי את העבודה, אבא. אני אעשה את זה. אני פשוט קצת 

 איחרתי."

"רואים," אמר אבא ועיניו יורות ברקים. "מה עיכב אותך, לכל הרוחות? למה לא 

 אדם מילד אחד במשפחה ותראו מה יוצא."-הגעת הנה לעזור לי? רוצים לעשות בן

לא אמרתי כלום. לא רציתי לספר לו מדוע איחרתי הביתה. הוא הביט בי. אחר כך 

 אמר: "למה איחרת? תגיד, או שאני מצליף בך על המקום."

 אמרתי: "הייתי חייב להישאר אחרי הלימודים."

 אבא אמר: "ולמה היית חייב להישאר אחרי הלימודים?"

הכיתה שלנו יצאה לטיול בזמן השיעור בביולוגיה. שישה חבר'ה שברו עץ אמרתי: "

דובדבן והיו חייבים לשלם דולר כל אחד בעד הנזק. לי לא היה דולר. פרופסור 

הרברט מעביד אותי תמורת הסכום הזה. הוא משלם לי עשרים וחמישה סנט לשעה. 

 !"הצטרכתי להישאר היום אחר הצהריים, וגם מחר  אחר הצהריים

 "אתה מספר לי את האמת?" שאל אבא.

 "אני מספר לך את האמת," אמרתי. "תלך ותבדוק בעצמך."

 "זה בדיוק מה שאעשה בבוקר," אמר אבא. "של מי בדיוק עץ הדובדבן ששברתם?"

 "של איף קרבטרי."

כך רחוק אצל איף קרבטרי?" אמר אבא. "הוא גר חמישה -"מה עשיתם שם כל

י. לא מלמדים אתכם מתוך ספרים בבית הספר הזה? סתם קילומטר מהתיכון האזור

נותנים לכם לצאת ולהתרוצץ בכל הסביבה? אם זה כל מה שעושים שם, אני 

 אשאיר אותך בבית, דייב, לא חסרה לי פה עבודה בשבילך!"

"אבא," אמרתי," האביב עוד מעט מגיע. יש לנו שיעור בבית הספר שדרושים לנו 

רחים, לטאות, צפרדעים וצמחים. קוראים לזה ביולוגיה. בשבילו חרקים, נחשים, פ

שישהחבר'ה ראו לטאה באותו הזמן מתחממת על עץ הדובדבן.כולנו טיפסנו על 

העץ לתפוס אותה. העץ נשבר. איף קרבטרי חרש שם למטה בסביבה. הוא רץ 

למעלה והשיג את השמות שלנו. שאר הבנים שלמו דולר כל אחד. לי לא היה. 

רברט שילם במקומי. אני חייב לעבוד בבית הספר כדי להחזיר לו את פרופסור ה

 הכסף."

"בן עניים!" קרא אבא. "אני כבר אטפל בפרופסור הרברט! אני אגש לשם מחר  

 בבוקר לדבר אתו. איזה מין בית ספר זה בכלל?"
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את  שוט תיתן לי חמישים סנט להשלים"בבקשה, אבא, אל תיגש לשם," אמרתי, "פ

אני לא רוצה שתיגש לשם! אני לא רוצה שום עניינים אצל פרופסור  הקנס.

 הרברט!"

 

"מתבייש באבא שלך, מה?" אמר אבא, "אחרי כל השנים שעבדתי לשלוח אותך 

 לבית הספר כדי שתוכל להתפרנס יותר טוב ממני?"

מה לעשות? אולי כדאי לעזוב את בית הספר ואת הבית לתמיד. אינני יכול לחזור 

בית הספר. אבא ייקח את האקדח שלו ואולי הוא יירה בפרופסור הרברט. עכשיו ל

אבא לא מבין שבית הספר היום זה לא מה שהיה בזמנים שהוא היה ילד. אין בֵררה                              

 צריך להישאר ולגמור את עבודות הבית וללכת עם אבא לבית הספר מחר בבוקר.

כנסתי הביתה. שמעתי את אבא מספר לאמא איך אחרי שסיימתי את חובותי נ

נשארתי בבית הספר אחרי הלימודים. "הבן שלי מוצלח בדיוק כמו כולם, לא? לא 

יזיק למורה ההוא כדור בבטן על בטוח. מחר, כמו שזורחת השמש, אני הולך להסדיר 

 את העניין."

העניין. אכלתי ארוחת ערב, עליתי לחדרי להכין שיעורים. ניסיתי לשכוח מכל 

למדתי גיאומטריה, אחר כך למדתי ביולוגיה. בקושי למדתי, כל הזמן חשבתי על 

אבא: הוא יבוא אתי לבית הספר מחר בבוקר, הוא ייקח את האקדח אתו! מה 

יחשוב עלי פרופסור הרברט? אחרי שאבא ילך, אני אסביר לו שלא יכולתי לעשות 

יירגע במשך הלילה ולא יבוא אתי כלום. אבל אבא עוד מסוגל לירות בו. אולי הוא 

 מחר.

אבא לא שכח בבוקר המחרת. "טוב דייב, אמר אבא, "צריך לקום לבית הספר. אני  

בא אתך הבוקר לבדוק מה זאת אומרת ללמוד חרקים, ללמוד צפרדעים, ללמוד 

 לטאות ונחשים ולשבור עצי דובדבן!"

 
ה סרבל, מגפיים גדולים, ידעתי שאבא לא ירגיש בנוח בבית הספר התיכון. לבוש הי

חולצה כחולה ומעיל פרוות כבשים ולראשו כובע שחור ישן. הוא תקע את האקדח 

 בחגור. פנינו וצעדנו לבית הספר  שמאחורי הגבעה.

הייתה שעת בוקר מוקדמת כשהגענו לבניין בית הספר  התיכון המחוזי. פרופסור 

 "אתה המורה כאן, נכון?" הרברט זה עתה נכנס בפתח. אבא ניגש אליו בלא שהיות.

 "כן," אמר פרופסור הרברט, "ואתה אביו של דייב?"
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"כן," אמר אבא, חלץ את אקדחו והניח אותו על הכיסא במשרד של פרופסור 

הרברט. עיני פרופסור הרברט התרחבו מאחורי משקפיו שחורי המסגרת למראה 

 אקדחו של אבא. סומק עלה בלחייו החיוורות.

 
ים על בית הספר הזה שהייתי רוצה לדעת," אמר אבא, "אני מנסה "רק כמה דבר

 עשר הילדים שלי ששלחתי לבית -לעשות מדייב בחור משכיל. הוא היחיד מאחד

 

הספר. והנה הוא מגיע הביתה מאוחר ומשאיר לי את כל העבודה! אתמול הוא היה 

שהוא שבר! צריך להישאר שעתיים אחרי הלימודים ולעבוד בשביל עץ הדובדבן הזה 

 זה בסדר לדעתך?"

 ן" אמר פרופסור הרברט, "אני משער שכן." הוא הציץ באקדחו של אבא.-כ-ב-"וב

"אז אני אומר לך," אמר אבא, "שזה לא בית ספר תיכון, זה בית ספר מחורבן 

 לחרקים. בית ספר של לטאות, של נחשים! זה אפילו לא בית ספר."

 ור הרברט את אבא."למה הבאת את האקדח הזה?" שאל פרופס

אבא נטל והרים את האקדח. "אתה רואה את החור הקטן הזה?" אמר  אבא. יכול 

לצאת ממנו כדור שהורג עשירים בדיוק כמו עניים. אבל אחרי שראיתי אותך כבר 

 ברור לי שאני לא אצטרך אותו. עם האגרוף הזה שלי אני גומר אתך אחת ושתיים."

רב כוח ליד פרופסור  הרברט, שלא נראה כל כך אבא עמד גדול, קשה, שחום עור ו

 גדול לצדו של אבא.

"רק מילאתי את חובתי, מר סקסטון," אמר פרופסור הרברט, "בהתאם לתכנית 

 הלימודים שהמדינה מספקת לנו."

"תכנית לימודים!" קרא אבא. "איזה לימודים? של חרקים? לוקחים את הילדים 

שלהם המסכנים בבית עובדים כמו חמורים ליער. בנים ובנות ביחד, ואבא ואמא 

 להחזיק אותם בבית הספר ולתת להם השכלה!"

תלמידים נכנסו לבניין בית הספר. ניגשתי וסגרתי את הדלת. רעדתי כמו עלה נידף. 

 חשבתי שבכל רגע אבא עלול להרביץ לפרופסור הרברט. הפנים שלו הלכו והאדימו.

סקסטון?" אמר פרופסור הרברט. "הוא "מה עוד יכולתי לעשות בקשר לדייב, מר 

אמר שאין לו דולר וגם אין לו ממי ללוות. אז שילמתי במקומו. אני מאפשר לו לממן 

 את התשלום. הוא אינו עובד בשבילי, הוא עובד בשביל בית הספר!"

 "היית צריך להלקות אותו, זה מה שהיית צריך," אמר אבא.
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רה עלי באצבע. "הוא כבר גבר לפי הממדים "הוא גדול מדי לזה" אמר פרופסור, מו

 שלו."

"אצלי הוא לא גדול מדי בשביל לחטוף," אמר אבא. "עד גיל עשרים ואחת הם לא 

גדולים מדי אצלי! זה פשוט לא נראה לי הוגן! להעביד ילד אחד ולהרשות ליתר 

ללכת הביתה כי היה להם כסף. אני לא מבין מה הקשר בין חרקים לבית ספר 

 "תיכון!

אבא לקח ותחב את האקדח בחזרה בחגור. הסומק סר מפניו של פרופסור הרברט. 

הוא המשיך לדבר אל אבא. אבא התרכך במקצת. היה מצחיק לראות את אבא בבית 

 הספר. זו הפעם הראשונה שרגלו דרכה שם.

 

"אנחנו מחפשים לא רק נחשים, צפרדעים, פרחים, פרפרים ולטאות," אמר פרופסור 

 תאיים במדגרה."-יפשתי גם, מר סקסטון, עשב יבש להצמיח עליו חדהרברט, "ח

"אני לא יודע למה אתה מתכוון," אמר אבא. "מדגרה זה השיטה החדשה לרמות את 

 התרנגולות. אני לא בטוח שאני מכיר את סוג התרנגולות שהזכרת."

 "על חיידקים שמעת, מר סקסטון?" אמר פרופסור הרברט.

 א אכפת לך," אמר אבא בנחת."תקרא לי לסטר, אם ל

 "בסדר על חיידקים שמעת, לסטר?"

"כן," אמר אבא, "אבל אני לא מאמין בהם. אני בן שישים וחמש, ועד היום לא 

 ראיתי אף חיידק."

"אי אפשר לראות חיידקים בעין גלויה," אמר פרופסור הרברט. "רק תשאיר את 

כמה דברים שאני רוצה האקדח הזה בחגור ותישאר אתי היום בבית הספר. יש 

 להראות לך. אבן השיניים ההיא בפה שלך, יש עליה חיידקים."

"מה," הזדעק אבא, "אתה רוצה להגיד  שיש לי חיידקים על השיניים! אני לא 

מתכוון להתווכח אתך, אבל תהרוג אותי אם אני מאמין בזה. אני לא מאמין שיש לי 

 חיידקים על השיניים!"

י אראה לך. בתי הספר בסביבה השתנו מאוד מאז שהיית "תישאר כאן היום ואנ

 תלמיד. אני לא חושב שהיו בתי ספר תיכוניים באזור הזה בזמן שהיית ילד."

"נכון," אמר אבא, "רק קריאה וכתיבה וחשבון. שום שיעור בחרקים, ושום חיידקים 

 שמוצאים לך על השיניים. העולם משתנה."

תנה לטובה, אני מקווה. ובחורים כמו הבן שלך "אמת," אמר פרופסור הרברט, "ומש

 הם שישנו אותו."
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הפעמון צלצל והלימודים החלו. כשנכנסתי לשיעור ראיתי את אבא ופרופסור 

הרברט מסתובבים בבניין בית הספר; התלמידים בוודאי שאלו את עצמם מה עושה 

אקדח תחת כאן האיש גס המראה הזה. וכל אותה עת יכולתי להבחין במתארו של ה

 מעילו של אבא.

אחר הצהריים, כשנכנסתי לשיעור בביולוגיה, ראיתי את אבא בכיתה. יושב היה על 

 אחד מאותם דרגשים גבוהים ליד המיקרוסקופ. אבא הוציא את אולרו וגירד אבן 

 
שיניים מאחת משיניו. פרופסור הרברט הניח את אבן השיניים מתחת לעדשה ומיקד 

אבא. ואז אמר "עכשיו תסתכל, לסטר, עין אחת תכוון  את המיקרוסקופ בשביל

 למקום האור. את השנייה תעצום."

 

אדם! ישר בתוך -"אני רואה אותו," אמר אבא. "מי היה מאמין? ישר על השן של הבן

 אדם! אתה בטוח פרופסור, שאין כאן שום רמאות?"-הפה של הבן

דק. החיידקים חיים בעולם "לא, לסטר," אמר פרופסור הרברט. "הוא קיים. זה החיי

שאי אפשר לראות בעין גלויה. חייבים להשתמש במיקרוסקופ. בגוף שלנו יש 

מיליוני חיידקים. חלקם מזיקים, חלקם מועילים. ועכשיו  הקשב לי. יש לנו כאן 

נחש שחור גדול שלכדנו אתמול. נרדים וננתח אותו ונראה לך שגם לו יש חיידקים 

 בגוף."

," אמר אבא. "אני מאמין לך.  אני פשוט לא רוצה שתהרוג את "שלא תהרגו אותו

הנחש השחור. אני אף פעם לא הורג אותם. הם ציידי עכברים מצוינים ועוזרים לנו 

המון בחווה. אני אוהב נחשים שחורים. אני פשוט שונא לראות שהורגים אותם. 

 אצלי בבית אני לא מרשה להרוג אותם."

 
יים באבא. אחרי מה שאמר, הוא התחיל, כנראה, למצוא חן התלמידים בכיתה לטשו עינ

 אדם!-בעיניהם. אבא עם אקדח בכיס, אבל לב רחום בחזה לנחשים, ולא דווקא לבני

אחרי השיעור בביולוגיה יצאתי מן הכיתה. זה היה השיעור האחרון אותו יום. הייתי 

בור תהיתי צריך לטאטא עוד כשעתיים כדי להשלים את הקנס על עץ הדובדבן הש

אם אבא ירשה לי להישאר. עומד היה במסדרון ומלווה במבטו את התלמידים 

הנוהרים החוצה. הוא נראה אבוד בתוך החבורה הזאת. הוא נראה כעלה שהצהיב 

 על ענף, בתוך צמרת של עלים מלבלבים.
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התחלתי לטאטא את החדר. פרופסור הרברט ניגש אלי ואמר, "תוכל לעשות זאת 

 ת. עכשיו תלך הביתה עם אבא שלך. הוא מחכה לך שם."בפעם אחר

הנחתי את המטאטא, אספתי את ספַרי וירדתי למטה. אבא אמר, "ומה בקשר 

 לשעתיים שאתה צריך לטאטא?"

אמרתי: "פרופסור הרברט אמר שאוכל לטאטא בפעם אחרת, הוא אמר שאלך אתך 

 הביתה."

טוב. בית הספר  הוא איש "לא," אמר אבא. "אתה תעשה בדיוק מה שהוא אומר.

 השתנה מאז הזמנים שלי. אני עלה נבול, דייב, אני כבר גמרתי. אני לא שייך לכאן. 

 
תשיג לי מטאטא ושנינו נעבוד יחד שעה. זה ישלים את החוב. אני אשאל אם הוא 

 מרשה לי לעזור לך."

 .""אני מתכוון לבטל את החוב," אמר פרופסור הרברט. "רק רציתי שתבין, לסטר

 

"אני מבין," אמר אבא, "ובגלל שאני מבין, הוא חייב לשלם בעד העץ, ואני הולך 

 לעזור לו."

 "בשום פנים ואופן," אמר פרופסור הרברט. "זה על חשבוני."

"ככה לא מתנהגים," אמר אבא. "אנחנו אנשים ישרים. אנחנו לא רוצים לקבל 

צודק. תצטרך להקשיב לי. דברים בחינם. פרופסור הרברט, עכשיו אתה טועה ואני 

למדתי ממך המון. הבן שלי חייב להמשיך. העולם השתנה מאז שגידלתי את 

המשפחה וחרשתי בגבעות. אני אדם ישר. אני לא מתעלם מחובות. אני עצמי אין לי 

הרבה השכלה, אבל אחרי שבדקתי כמו שצריך, אני יודע להבדיל בין צודק ולא 

 צודק.."
 

יתה, ואבא ואני נשארנו וטאטאנו במשך שעה. היה מצחיק פרופסור הרברט הלך הב

לראות את אבא אוחז במטאטא. בבית לא אחז מטאטא מעולם. אמא עבדה 

 במטאטא ואבא במחרשה.

אמרתי: "אתה יודע שפרופסור הרברט היה יכול להתלונן עליך במשטרה שהבאת 

 אקדח לבית הספר?"

ך לתבוע אותי. הוא מחבב אותי "תירגע,"  אמר   אבא. "פרופסור הרברט לא הול

ואני אותו. אתה תמשיך ללכת לבית הספר. אני איש חזק לא פחות מכל אחד אחר 

 בסביבה, בהתחשב בגילי ובעבודה הקשה שעבדתי כל החיים. אבל אני גמרתי דייב, 
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אני איש קטן. הידיים שלך יהיו יותר רכות משלי. הבגדים שלך יהיו טובים יותר. 

ותר נקי מאבא שלך. רק תזכור, דייב, לשלם חובות ולהיות אדם ישר. תמיד תיראה י

ושתהיה טוב לַחיות ולא תציק לנחשים. זה כל מה שיש לי נגד בית הספר. 

 שמרדימים נחשים ופותחים להם את הבטן."

הייתה שעה מאוחרת כשהגענו הביתה. היו כוכבים בשמים וירח עלה. אבא צעד 

ה ואכלנו ארוחת ערב כבר הייתה השעה עשר. אבא בנחת. עד שסייימנו את העבוד

התיישב לפני האח ואמר לאמא שבאחד הימים הוא מתכוון לקחת אותה ולהראות 

לה חיידק. גם אמא לא ראתה חיידק מימיה. אבא סיפר לה על בית הספר, ואיזה 

 בחור מצוין הוא פרופסור הרברט, ואיך השתנה בית הספר מן הזמנים ההם.

 

 

 

 

  (1984-1907וארט  )ג'סי סטי

 חילק את זמנו ומרצו בין ניהול חוותו הגדולה בגבעות מדינת

קנטקי שבארצות הברית לבין תיאור בפרוזה ובשירה של אותן גבעות. סופר 

ועל הקשיים בים, המבוססים על הרקע שלו עצמו סיפורים ר חוואי זה כתב

יפוריו, והוא שהיו לו בהשגת השכלה. "עץ הדובדבן השבור" הוא טיפוסי לס

 .נותן תמונה אמיתית של ג'סי סטיוארט הצעיר

 
 
 מאנגלית: ליאורה הרציג
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 האם ברורות לנו מה דעתן של הדמויות על שיטת החינוך הרצויה?

 

 שדייב ואביו מתווכחים. נשער 

 לפניכם מספר משפטים שלא מופיעים בטקסט.    

 ך לאב או לבן?יותר להתבטא כ למי מתאיםליד כל משפט  רשמו 

 
 צריך ללמוד בתוך הכיתה. ______________ .1
 

 עדיף ללמוד טבע "בחיק הטבע". ______________ .2
 

 שטיפת רצפה הוא עונש משפיל. ______________ .3
 

 עדיף ללמוד בדרכים מגוונות. ________________ .4
 

 יציאה מחוץ לבית הספר היא בזבוז זמן לימודים. _____________ .5
 

 וגיה מזלזל בתלמידים עניים. ______________המורה לביול .6
 

 עונש גופני יעיל ונכון לחינוך הנוער. ______________ .7
 

 הלימודים לא צריכים לפגוע בעבודה בחווה. _________________ .8
 

 את החסר  השלימו   
 

 דייב היה הראשון במשפחה שקיבל _________ תיכונית. .1
 

 עשרה קילומטר.בית הספר היה במרחק ___________ של  .2
 

 מאמץ יומיומי זה ,לא שחרר את הנער מ _________בחווה. .3
 

 הודות לפרשת "העץ השבור" ________ לאביו של דייב לבקר בבית הספר. .4
 

 חדשניות.________   שיטות בבית ספר תיכון האיכר לא הבין שכיום יש .5
 

 להיבה את בעל החווה.ההצפייה בחיידקים מבעד ______ המיקרוסקופ  .6
 

אביו של דייב חשב שעונש מלקות צודק ו ________ עד גיל עשרים  .7
 אחת.ו

 

 הנער חש  ______ ומבוכה לפני חבריו מהופעתו הגסה של אביו. .8
 

 בדמות של לסטר,  אביו של דייב , חל ________ במהלך העלילה. .9
 

 משפחתו ובית הספר. -הנער מצא דרך לחיות בשלום  בשני _______  .10
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 הרברט ורפרופס -המורה לבין לסטרסקסטון -האב בין השוואה עבודת

  

 מורהה האב הקריטריון

 

 

 מהי השכלתו?

 

 

 
 

 

 

 מהי עבודתו?

 

  

 

 

 הופעתו החיצונית?

 

  

 

 

 

כיצד, לדעתו, צריך 

 לחנך?

 

 

 
 

 

 

מהו יחס הנער אליו 

 בהתחלה?

 

  

 

 

 

איך משפיע האחד על 

 השני?

 

  

 

במי חל שנוי במהלך 

 העלילה?

 מהו השינוי?
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 לפני קריאה:
 כשהוריכם מוזמנים לבית הספר, אילו רגשות מלווים אתכם?

 

 חלק א'
 
 קראו את שלוש השורות הראשונות של הסיפור וענו:   
 

 באיזה אופן מצטיירת בעיניך דמותו של האב לפי קטע זה? .1

 "עליך לשאת בעונש דייב! התעקש הפרופסור..." .2

 (נמקו דבריכם)רה בעניין העונש? האם אתם מקבלים את עמדתו של המו

 כיצד הייתם נוהגים? –לו אתם הייתם המורה של דייב  .3

 

 חלק ב'
 קראו את הסיפור כולו וענו:

 בתחילת הסיפור נאמר: "אבא ילקני בין כך ובין כך". .1

 האם כך הגיב האב, או שמא הגיב בצורה שונה? פרטו. .א

לדעתכם, הסיבה העיקרית לצורת התגובה היתה, מה  .ב

 אב?של ה

 דייב מבקש מן המורה שיניח לו לשוב הביתה. מדוע? .2

"אבא הוא אדם מן הדור הישן..." מה אנחנו יכולים ללמוד על  .3

 דייב ועל יחסו לאביו מתוך דברים אלו?

לו הייתם אתם במקום הבן, האם הייתם מסוגלים להבין את  .4

 האב?

אילו הייתם בני כיתתו של דייב, מה הייתם מספרים להוריכם על  .5

 קורו של אביו של דייב בביה"ס?  בי

 חלק ג'

 קראתם את הסיפור והבנתם את שיטת הלימוד בבית ספרו של דייב. .1

 נסו לשער באילו שיטות לימוד האב רצה שבנו ילמד.

 איזו תוכנית לימודים ירכיב האב עבור בנו? .2

 איזו תוכנית לימודים ירכיב דייב לעצמו?

ו האב והבן, לאילו הפרופסור מעיין בשיטות הלימוד שהגישו ל .3

 מסקנות מגיע המורה מהשיטות הללו על אופיים של האב ושל הבן?

שערו, מהם רשמיו של הפרופסור מהאב ומהבן. כתבו אותם בסגנון  .4

 שיתאים לאופן דיבורו של המורה.
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 בדרך לכתיבת תשובה איכותית

 אפיון דמותו העגולה של אביו של דייב

 ולה. אפיינו דמות זו לאורך הסיפוראבא של דייב הוא דמות עג  השאלה:

 הביאו ציטוטים הממחישים את דבריכם.                 

 

 ?מה היא מגלה ליהבנת השאלה.   "מדברים עם שאלה" : .1

כל הנתונים החשובים לשאלה. רצוי בטבלה ועל פי סדר  איסוף  תכנון כתיבה מוקדם: .2

 מתאימים מן הסיפור.הגיוני )לפיו התשובה צריכה להיות בנויה( + ציטוטים 

 תכנון מוקדם:

 ציטוטים מן הסיפור המאפיין

  לפני השינוי:

 מראה חיצוני ועיסוק .א

 

 

 תכונות אופי .ב

 

 

 השקפת עולם/שיטת חינוך .ג

 

 

 יחסו כלפי דייב .ד

 

 

 יחסו של דייב כלפי אביו .ה
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  לאחר השינוי:

 מראה חיצוני ועיסוק .א

 

 

 תכונות אופי .ב

 

 

 חינוךהשקפת עולם/ שיטת  .ג

 

 

 יחסו כלפי דייב .ד

 

 

 יחסו של דייב כלפי אביו .ה

 

 

 

 על פי הנתונים מטבלה. שלבי העבודה: בניית גוף התשובה: .3

נפתח ונרחיב כל מאפיין לפסקה )מספר משפטים במילים שלנו( בעלת רעיון מרכזי  .א

 אחד.

דוגמה למאפיין לגבי מראה חיצוני: אביו של דייב הוא איש פשוט העובד קשה 

 משפחתו. הפשטות וסוג עבודתו ניכרים גם בבגדיו הגסים למראה. לפרנסת

 נוסיף ציטוט מתאים כדי לבסס את דברינו: "לבוש היה סרבל מגפיים גדולים..." .ב

נבדוק שהפסקאות כתובות על פי סדר הגיוני המתבקש מן השאלה ) לפני השינוי  .ג

 ולאחר השינוי.(

כן, יתר על כן   -למשל: גם, כמו נבדוק שיש מילות קישור  המחברות בין הפסקאות. .ד

 וכו'
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  מקץ עשרים שנה

 או הנרי

השוטר המקופי פסע במעלה השדרה בהילוך רב רושם. עשיית הרושם באה לו מתוך 

הרגל ולא לשם התפארות, כיוון שהצופים מעטים היו. השעה הייתה כמעט עשר 

נה את הרחובות בה, כמעט רוקבלילה, אך רוח תזזית קרירה, שטעם של גשם בחו

 מאדם.

בעוברו, בודק היה דלתות, מנופף באלתו בתנועות מורכבות ומהירות להפליא, פונה 

מדי פעם להטיל מבט עינו המשגחת על הרחוב השוקט. בדמותו התקיפה ובהילוכו 

הגאוותני כלשהו, היווה השוטר תמונה נאה של שומר שלום. הסביבה הייתה מן 

יתן היה לראות את אורותיה של חנות סיגרים או המקדימות להתרוקן. פה ושם נ

של מסעדה הפתוחה כל הלילה; אך רוב הדלתות שייכות היו לבתי עסק, אשר נסגרו 

 זה מכבר.

בהגיעו לכמחציתו של גוש בתים, האט השוטר לפתע את מצעדו. בפתח של חנות 

שא חשוכה לכלי מתכת ניצב גבר, סיגר בלתי מודלק בפיו. בקרב אליו השוטר, נ

 האיש את קולו.

"הכל בסדר שוטר,"  אמר בביטחון. "אני פשוט ממתין לחבר. זו פגישה שנקבעה לפני 

עשרים שנה. נשמע קצת מגוחך, לא? ובכן, אסביר לך, אם אתה רוצה להיות בטוח 

'מסעדת ג'ו בריידי  –שהכל כשורה. לפני זמן הייתה מסעדה במקומה של חנות זו 

 הגדול' היה שמה."

 י חמש שנים,"  אמר השוטר. "אז היא נהרסה.""עד לפנ

האיש שבפתח הצית גפרור והדליק את הסיגר. האור גילה פנים חיוורים, לסת 

מרובעת, עיניים חדות וצלקת זעירה לבנה ליד הגבה הימנית. בסודרו היה נעוץ 

יהלום גדול, בזווית מוזרה. "הלילה, לפני עשרים שנה,"  אמר האיש,  "סעדתי כאן, 

ג'ו בריידי הגדול, בחברת ג'ימי וולס, הטוב בידידי והבחור המעולה ביותר  אצל

יורק, ממש כשני אחים. אני הייתי בן שמונה -בעולם. שנינו גדלנו  יחד כאן, בניו

עשרה וג'ימי בן עשרים. למחרת בבוקר עמדתי לצאת מערבה, לצבור ממון. לא 

מקום היחיד עלי אדמות. ובכן, יורק; הוא חשב שזה ה-יכולתי לגרור את ג'ימי מניו

 באותו לילה הסכמנו להיפגש כאן שוב, בדיוק מקץ עשרים שנה מאותו תאריך 
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ומאותה שעה, מבלי להתחשב בנסיבות, או במרחק שממנו נהיה מוכרחים להגיע. 

אשר סברנו כי תוך עשרים שנה יגשים אחד מאתנו את יעודו ויצבור את הונו, ב

 הוא."

אמר השוטר.  "נראה כי עבר זמן רב בין פגישה לפגישה. האם לא  "סיפור מעניין," 

 קיבלת כל ידיעה מרעך מאז שעזבת?"

"כן, במשך זמן מה עמדנו בקשר מכתבים,"  אמר איש שיחו.  "אך לאחר שנה או 

שנתיים איבדנו איש את עקבות רעהו. אתה הרי יודע, המערב הוא מרחב עצום, 

בה. אבל בטוחני כי ג'ימי יבוא לפגשני כאן, אם ואני נדדתי במרחביו בשקיקה מרו

עודנו בחיים, כי הוא היה, מאז ומתמיד, הבחור הכן והנאמן ביותר בעולם. הוא לא 

ישכח לעולם. עברתי מרחק של אלף מילין, כדי לעמוד הערב בדלת זו. והטרחה 

 תהיה כדאית, אם רעי הנושן יופיע."

 היה משובץ  יהלומים קטנים. האיש הממתין הוציא שעון נאה, אשר מכסהו

"שלוש דקות לעשר,"  הכריז.  "השעה הייתה עשר בדיוק, כאשר נפרדנו כאן בפתח 

 המסעדה."

 "עסקיך עלו יפה במערב, לא כך?" שאל השוטר.

"ועוד איך! אני מקווה שגורלו של ג'ימי שפר לפחות כדי מחצית מזה. הוא לא 

מאין כמוהו. היה עלי להתחרות  הצטיין בחריפות יתרה, אם כי היה בחור טוב

במוחות חריפים ביותר, כדי להשיג את מבוקשי.  בניו יורק מתחפר האדם כעכבר 

 בפינתו. המערב הוא המוציא אותו לאוויר העולם."

השוטר נופף באלתו, ופסע פסיעה או שתיים. "אמשיך בדרכי. מקווה אני שידידך 

 ד שנקבע. האם תחכה זמן רב?"עיגיע במו

,"  אמר השני.  "אתן לו חצי שעה לפחות. אם ג'ימי חי עדיין, יהיה כאן עד "כמובן

 אז. היה שלום, שוטר."

"לילה טוב אדוני,"  אמר השוטר כשהוא ממשיך בהקפתו, ובודק תוך כדי הילוכו את 

 מנעולי הדלתות.
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דלף צונן נטף, והרוח התגברה מנשיפות הססניות למשב קבוע ויציב. עוברי 

ים שברובע זה מיהרו לדרכם, זעופים ודוממים, צווארוני מעיליהם האורח המעט

מתכת עמד האיש, –מורמים וידיהם תחובות בכיסים. בפתח החנות לממכר כלי 

אשר עבר מרחק של אלף מילין כדי לקיים פגישה מפוקפקת עד כדי גיחוך, עם ידיד 

 נעורים; הוא עישן את הסיגר והמתין.

תע נחפז מעבר לרחוב אדם גבוה, במעיל ארוך הוא המתין כעשרים דקות, לפ

 שצווארונו מורם עד לאוזניו. הלה פסע הישר אל האיש הממתין.

 "אתה הוא זה, בוב?"  שאל בהיסוס.

 "אתה הוא זה, ג'ימי וולס?"  קרא האיש שבפתח.

"חי ראשי!"  קרא הבא, בתפסו את ידי רעו בידיו שלו, "זה בוב, ברור כשמש 

 ך בין החיים. כפתור ופרח, כפתור וח שאמצא אותך כאן, אם עודבצהריים. הייתי בט

ופרח! עשרים שנה הם זמן ארוך. המסעדה הישנה נהרסה, בוב; הלוואי והיתה 

 קיימת עדיין, כדי שנוכל לסעוד בה פעם נוספת. כיצד נהג בך המערב, בוב קשישי?"

לם לא תיארתי "ביד רחבה: נתן לי כל מה שביקשתי. השתנית להפליא, ג'ימי. מעו

 לעצמי שאתה עשוי לגבוה בשניים או שלושה אינצ'ים."

 "הו, גבהתי מעט אחרי הגיעי לגיל עשרים."

 יורק, ג'ימי?"-"המזל משחק לך בניו

"פחות או יותר. יש לי משרה באחת הלשכות העירוניות. בוא, בוב. נלך למקום 

 המוכר לי היטב ונגלגל שיחה ארוכה על הימים ההם."

רים פסעו במעלה הרחוב, שלובי זרוע. איש המערב, שהערכתו העצמית שני הגב

שיעור עקב הצלחתו, החל מתאר את תולדות עלייתו לגדולה. השני,  -גדלה לאין

 מכורבל במעילו, האזין בהתעניינות גלויה.

בקרן הרחוב נמצא מזנון כיבוד, זוהר באורות חשמל. כשנכנסו לתחום המואר, פנו 

 ן איש בפני רעהו.שניהם יחד להתבונ

 איש המערב נעצר בפתאומיות ושחרר את זרועו.
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"אינך ג'ימי וולס," הפטיר.  "עשרים שנה הן זמן ארוך. אך לא עד כדי לשנות חוטם 

 רומאי לאף חרום."

דם הגבוה.  "אתה נתון במעצר א"לעיתים יש בהן לשנות אדם טוב לרע,  "אמר ה

ו חושבת כי ייתכן שהסתננת אלינו, מזה עשר דקות, בוב 'החמקמק' . שיקאג

ומבריקה לנו כי ברצונה לחטוף שיחה אתך. אתה מוכן לבוא בשקט, לא כן? זה 

מעשה הגיוני. אבל, לפני שנלך לתחנה, הנה פתק שביקשוני למסור לך. אתה יכול 

לקרוא אותו כאן, ליד החלון. זה מהשוטר המקופי, וולס." איש המערב פרס את 

, שנמסרה לידו. היד יציבה הייתה כשהחל לקרוא, אך רעדה מעט פיסת הנייר הקטנה

 כאשר סיים. הפתק היה קצר למדי.

 בוב,

הגעתי בזמן למקום המיועד. כשהדלקת את הגפרור להצית את הסיגר, ראיתי שפניך הם פני האיש 

 מה, לא יכולתי לעשות זאת  -המבוקש בשיקאגו. משום

 לבצע את המלאכה. ידי, לכן הלכתי ושלחתי שוטר חרש -במו

 יג'ימ                                                           

 מאנגלית: מירון אוריאל ואיריס בורוכוב.

 

 

  (,1862-1912או הנרי )

הואשם  1896 –ב  יאם סידני פורטר, סופר אמריקני. כינויו הספרותי של ויל

לץ לרצות שלוש שנים במעילה ונמלט להונדורס. בשובו לארצות הברית נא

עת ובעיתונים -בבית הסוהר, שם החל לכתוב סיפורים קצרים שפורסמו בכתבי

וזכו לפופולריות רבה. מסיפוריו עולה נימה של חיבה מהולה בהומור כלפי 

אלה שגורלם היתל בהם, וסגנונו מצטיין בהצגת דברים על דרך ההמעטה 

                                                                   והאיפוק. 
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 מקץ עשרים שנה

 

 הדמויות ומאפייני הסיפור הקצר .א

 . מיהן הדמויות בסיפור?1

 )תיאור חיצוני, שימוש     באפיון ישיר. תארו את דמותו של בוב 2

 )מסקנות שאנו    ואפיון עקיףבשמות תואר, הגדרת תכונות(     

 ; הדברים שהדמות עצמה אומרת;   מסיקים מתוך: מעשיה, עיסוקיה    

 מה שאומרות עליה דמויות אחרות(    

 מיהי הדמות  . מיהי, לפי דעתכם, הדמות העגולה בסיפור?3

 השטוחה? נמקו את תשובתכם!    

 . לפניכם מאפייני הסיפור הקצר: אכספוזיציה, נקודת מפנה, 4

 פואנטה, פערי מידע.    

 בסיפור זה.כתבו אילו מן המאפיינים נמצאים  -

 הביאו דוגמא מתוך הסיפור לכל מאפיין. -

 דילמה  -קונפליקט   .ב

 במרכזו של הסיפור "מקץ עשרים שנה" עומדת דילמה.

 . בדקו במילון מה פירוש המילה דילמה.1

 . מהי הדילמה בסיפור?2

 . אצל מי קיימת הדילמה?3

 ין זו?      . כיצד הייתם נוהגים, אילו במהלך חייכם הייתם נתקלים בדילמה מע4

 פערים בסיפורג. 

   בסיפור זה רגשות ומחשבות רבות של הגיבורים, אשר המחבר אינו מוסר לנו,  
 משלימים מדמיוננו, או מפרשים את התנהגותם לפי הבנתנו.ואנו  
 

 

 מוסריתדילמה 

https://www.youtube.com/watch?v=SjA_lqrgEAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SjA_lqrgEAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SjA_lqrgEAg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SjA_lqrgEAg&feature=youtu.be
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 . מה הרגיש בוב כאשר קרא את הפתק של ידידו? )האם כעס עליו, 1

 או הצדיק את מעשהו?(    

 בותיו ורגשותיו של ג'ימי כאשר זיהה בידיד נעוריו את   . מה היו מחש2

 הפושע המבוקש?    

 . מדוע ג'ימי לא אסר את בוב מיד כשזיהה אותו?3

 . האם, לדעתכם, ג'ימי היסס / התלבט אם להסגיר את ידידו    4

 למשטרה? תארו את לבטיו והסבירו כיצד הגיע לידי הכרעה כיצד      

 לנהוג?   

 מוסרית בסיפורד. הבעיה ה
 

 חשב בוב.  -. "השנים החולפות אינן יכולות להרחיק חברים טובים"  1

 האם, לדעתכם, מחשבה זו התגשמה בסיפור? הסבירו דבריכם.

 . בסיפור קיים קונפליקט בין רגש הידידות לבין השמירה על החוק.2

 איזה רגש גבר בסיפור? מדוע?

 ...הצעות להמשך הסיפור

 כם את הסיפור. האם בוב וג'ימי עוד ייפגשו? מה קרה   המשיכו בדמיונ. 1

 לבוב? מה יהיה בעתיד יחסם זה לזה?    

 הסוהר לג'ימי וולס.                                                                                                    -שולח אותו בוב מבית . חברו מכתב אשר2
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 הסיפור מסופר בדרך מיוחדת המקשה על הבנתו. 

 של זמנים(,ננסה לערוך אותו מחדש, לפי רצף כרונולוגי )

מה אחר כך, מה  –רה קודם כך יהיה סדר המאורעות כפי שהתרחשו )מה ק

 בסוף( .

  המילים החסרות.את השלימו 
 

1 

 

 

 

 לפני _______  _______ היו שני חברים טובים: בוב וג'ימי.

 הם גרו בעיר ______  ______ . כשהתבגרו החליט ______  לנסות

 את מזלו. הם נפרדו ב _______ מסוימת והבטיחו זה לזה ל _______

 כעבור עשרים שנה, באותו _______ ובאותה ________.

2  

 ן התמקם ב _________  והפך להיות ל __________בוב ההרפתק

 המבוקש על ידי ה _______________ .

 חברו ג'ימי נעשה  ________ בניו יורק.

 

3  

 כעבור  _______  ______, במועד שנקבע, הם הגיעו ל _______ .

 הם _______  זיהו זה את זה בתחילה.

 .בוב  היה משוכנע, שהוא  מדבר עם  _______  זר

4  

 השוטר גילה, לפי סימנים מסויימים, ש________ הטוב  לשעבר,

 הוא  ה _________  המבוקש  על ידי המשטרה.

5  

 הוא החליט _________________.
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 לפניכם רשימת פעולות או אמירות של בוב.

 על אילו תכונות אופי הן מלמדות? היעזרו ברשימת התכונות שבמחסן המילים.

 

 כונת אופית בוב אמר

  . הכל בסדר שוטר, אמר כמרגיע.1

  

  . באתי ממרחק אלף מילים לפגישה זו.2

  

 . במערב היה עלי להתחרות עם המוחות 3

 החריפים ביותר.   

 

  

  . אני מקווה שג'ימי הצליח לפחות חצי ממני!4

  

 

  ליד המשפטים הבאים.לא נכון  –כתבו נכון 
 

השוטר אהב לעשות רושם על תושבי השכונה שמלאו בלילה את 
 החנויות

 

  ג'ימי וידידו סעדו במסעדה וקבעו להיפגש אחרי עשרים שנה

  יורק ובוב יצא למערב לצבור ממון-ג'ימי לא הסכים לעזוב את ניו

  ברו חיכה לחינםג'ימי לא הגיע לפגישה וח

  ג'ימי לא יכול היה לקיים את הפגישה עם בוב, כאשר גילה מיהו

  בוב היה ידוע במשטרה בכינוי "בוב החמקמק"  

  ג'ימי בחר בנאמנות לחוק  ולתפקידו

  ג'ימי היה מרוצה מאוד מזה שהסגיר את בוב

  ה"פואנטה" של הסיפור נמצאת בפתק שכתב ג'ימי

  לבוא לפגישה או לא?   לבוב היתה דילמה:

 

 מחסן מילים:

 פחדן/ גאוותן/ פטפטן/ נאמן/ שחצן/ חכם/ 

 / בטוח בעצמותחרותי/ הססן 
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ת עורך העיתון בו זהו פקס בהול, שהתקבל במכשיר הפקסימיליה שלכם בשעת לילה מאוחרת מא
 לשון הפקס: אתם עובדים. וזו

 

"צר לי על השעה המאוחרת, אך קיבלנו זה עתה מידע ממקורות 

על סיפון האוניה הנמצאת בדרכה מסן  עמסויימים, שהתרחש אירו

זה מעורב מר רמסי, הקונסול האמריקני  עוקוהמה. באירופרנציסקו לי

 בקובה, וכן מעורבות דמויות נוספות אשר אינן מוכרות לנו.

 

 אנו מקבלים כל הזמן קטעי מידע על אירוע זה.

אתם מתבקשים, בדחיפות, לבדוק לעומק את קטעי המידע, ולהוציא 
לגבי מכל קטע את הפרטים המשמעותיים לגבי הדמויות המעורבות ו

 , שהתרחש.עהאירו
 

 עשו זאת באמצעות השאלות המנחות.

את החומר יש להעביר להדפסה כמה שיותר מהר, שכן מיותר לפרט מה 
 יקרה אם העיתון המתחרה יקבל את פרטי האירוע לפנינו..."
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  1קטע מס' 

נסתיימה כון הייתי לשנוא את מקס קלאדה עוד בטרם הכרתיו. המלחמה אך זה נ

וזרם הנוסעים באניות האוקיינוס היה גדול מאד. התקשית לקבל מקום נסיעה, 

ונאלצת להסכים להסכין  לכל מה שהסוכנים מצאו לנכון להציע לך. לא היו לך כל 

סיכויים להשיג תא מיוחד לעצמך, וכאשר קיבלתי מקום בתא של שתי מיטות בלבד, 

לי שמו של חברי לתא נפלה בי רוחי.  הייתי אסיר תודה על כך. אולם כאשר נמסר

-שם זה עורר בך מחשבה על אשנבים נעולים וחוסר כל אפשרות של חדירת אויר

עשר יום -דהו במשך ארבעה-לילה לתא. עצם ההכרח לחלוק את תאי עם מן

פרנציסקו ליוקוהמה( ,היה רע דיו, אולם לא הייתי מתייחס -)נמצאתי אז בדרכי מסן

 אילו לפחות נקרא שותפי לנסיעה בשם סמית או בראון. לכך באותה רוח קודרת

בעלותי לאוניה מצאתי כבר את מטענו של מר קלאדה בתוך התא. לא אוכל לומר   

מספר התגים על המזוודות היה רב מדי וארגז   ;שמראה המטען רומם את רוחי

גדול ביותר. הוא הספיק לערוך את מכשירי הרחצה שלו והשגחתי בכך  –החפצים 

על שולחן הרחצה ניצבו מזלף הבושם, מי  ;השתמש בבושם "קיטי" המשובחש

 השיער והברילנטינה.

רחיצה הגונה הייתה מביאה תועלת רבה למברשותיו העשויות שנהב, והטבועות 

במונוגרם זהב. לא, מר קלאדה לא מצא כלל חן בעיני. נפניתי לי לחדר העישון. 

יאנס". לא הספקתי להתחיל במשחקי ביקשתי חפיסת קלפים והתחלתי לשחק ב"פס

 ששמי הוא כך וכך. -כאשר הופיע מישהו מאחורי גבי ושאלני אם ניחש נכונה

 מעין חתימה -ראשי תיבות-* מונוגרם מישהו-דהו-* מאן להתרגל-* להסכין

 

 חלונות קטנים-אשנבים שמן המחליק את השיער-* ברילנטיה

 שאלות מנחות: 

 ע זה?מיהן הדמויות המוזכרות בקט .1
 תארו את דמותו של מר קלאדה, כפי שהיא מוצגת בקטע זה. מה נאמר עליו? .2

 .זה המקום להיזכר במושגים, אפיון ישיר ואפיון עקיף של הדמות 
 

 הגדרה מפורשת של הדמות או של תכונותיה. -אפיון ישיר                

 אר.התיאור נעשה באמצעות שמות תו                                 

מבצעת שהדמות צוניים או אירועים קטנים וגדולים אלו הם סימנים חי -אפיון עקיף                

והקורא צריך להסיק מסקנות על טיבה של הדמות ועל  אותם ומתאפיינת באמצעותם, 

  אופייה.
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 2קטע מס' 

, "אני הוא מר קלאדה", הוסיף, כשעל פניו מתפשט חיוך שחשף טור שיניים נוצצות

 "אכן, חושבני שהננו שותפים לתא". וישב לצדי.

"לזאת יקרא מזל. אף פעם אינך יכול לדעת מי הוא האיש שיעלה בגורלך. מאד 

שמחתי כששמעתי כי הנך אנגלי. דעתי היא, שמעבר לים חייבים אנו האנגלים 

 לעמוד איש לימין רעהו, אם בנת לרעי".

 לתי. אולי קצת בחוסר טקט."האמנם הנך אנגלי?" שא מצמצתי רגע בעיניי.

"כמובן. אינך סבור שאני נראה אמריקני, לא כן? אנגלי אני עד למוח עצמותיי, זהו 

 מה שהנני".

 ולהוכיח זאת, הוציא מר קלאדה מכיסו דרכון ונפנף בו בגאווה מתחת לחוטמי.

רב הוא מספר אזרחיו המוזרים של המלך ג'ורג'. מר קלאדה היה נמוך קומה ובעל 

אף נשר בשרני, ועינייו גדולות,  -מוצק. מגולח למשעי, עורו כהה, חוטמומבנה 

נוצצות ומימיות. שערותיו השחורות הארוכות היו רכות ומתולתלות. לא נשמע 

יד לרוב. בטוח הייתי שעיון  -שמץ מן האנגלי בניבו השוטף אשר נתלווה תנועות

תחת שמים כחולים יותר מדוקדק באותו דרכון אנגלי היה מגלה כי מר קלאדה נולד 

 מאלה הפרושים בדרך כלל מעל לאנגליה.

הסתכלתי בו בפקפוק. האיסור על שתיית משקאות  "מה תשתה"? שאל אותי.

חריפים היה אז במלוא תוקפו ועד כמה שניתן לראות היתה האניה "יבשה" לחלוטין. 

דה. אולם אינני יודע מה שנוא עלי יותר בעת שאינני צמא, בירה אנגלית או לימונ

 מר קלאדה העלה על פניו חיוך מזרחי רחב.

 הוא רק לומר את המילה המתאימה". "ויסקי עם סודה או מרטיני יבש, כל מה שעליך לעשות

הוא העלה מכל אחד מכיסיו האחוריים בקבוק והציגו לפניי על השולחן. בחרתי במרטיני, 

 מאד" אמרתי. "קוקטייל טוב ובקראו למלצר הזמין מיכל קרח וזוג כוסות.

 הבנת את רצוני. -*בנת לרעי
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 שאלות מנחות:

 מה מוצאו של מר קלאדה? .1

. למה התכוון המספר האנגלי באומרו את המשפט: "בטוח הייתי שעיון מדוקדק באותו דרכון 2

 אנגלי היה מגלה כי מר קלאדה נולד תחת שמים כחולים יותר מאלה" 

 ה?. כיצד מתואר מראהו החיצוני של מר קלאד3

 . מהי התרשמותכם מתיאור חיצוני זה?4
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  3קטע מס' 

פרנציסקו. הוא שוחח על  -יורק ועל סן-מר קלאדה היה איש שיחה. הוא דיבר על ניו

מחזות, תמונות ופוליטיקה. הוא היה פטריוט. ה"יוניון ג'ק" הנהו פיסת בד העושה 

ומד ומנופף בה כל הדרך מבירות לאלכסנדריה רושם אולם כאשר ג'נטלמן מסוים ע

יש לי הרושם שהיא מאבדת מערכה ומכבודה. מר קלאדה נקט תמיד נימת קירבה 

 בשיחתו.

אינני רברבן ויהיר, אולם הרגשתי היא שאין זה אלא הוגן מצדו של אדם זר לחלוטין 

את  להקדים את התואר מר לשמי, בעת פנותו אליי. מר קלאדה ללא ספק כדי לקרב

הלבבות, ויתר על רשמיות זו. מר קלאדה לא מצא חן בעיני. בעת התיישבו לידי 

הנחתי את הקלפים הצידה, אולם עכשיו, כשנראה לי ששיחתנו הראשונה הייתה 

 "השלוש על הארבע" אמר מר קלאדה.  כבר ארוכה למדיי, המשכתי במשחקי.

אומר לך היכן להניח את אין לך דבר יותר מרגיז בעת משחק ה"פסיאנס", ממישהו ה

 הקלף שגילית, עוד בטרם היה סיפק בידך להיווכח בכך בעצמך.

 "הכל מסתדר, הכל מסתדר", קרא. "העשר על הנסיך". 

 בזעם ובחמה בלבי סיימתי ואז חטף הוא את החפיסה.

 "לא, אני שונא להטי קלפים", עניתי. "טוב אפוא,  "האם הינך מחבב להטי קלפים"? 

הוא הציג בפני שלושה להטוטים. קמתי  רק את הלהטוט הזה". אני אראה לך

 ואמרתי שיש בדעתי לרדת לחדר האוכל ולקבוע את מקום מושבי בעת הארוחות.

"אה, הכל סודר כבר", אמר, "אני דאגתי כבר למושב עבורך. הנחתי שבהיותנו  

 חברים לתא הרי טוב ורצוי שנשב יחד אל אותו שולחן".

 קלאדה.לא חיבבתי את מר  

 כינוי לדגל אנגליה -"יוניון ג'ק" *                     אדם הנאמן למולדתו -פטריוט * 

 שאלות מנחות:

 קטע זה מתמקד בהתנהגותו ובמעשיו של מר קלאדה. .1
 בקטע זה.ציין שלוש התנהגויות המתוארות       

 מתוך התנהגויות אלו, מה היא  מסקנתך לגבי תכונותיו של מר קלאדה? .2
 

 י האמירה החוזרת בקטע זה לגבי יחסו של המספר אל מר קלאדה?מה .3
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 4קטע מספר 

 
לא רק שהייתי שותפו לתא ואכלתי עמו שלוש ארוחות ליום ליד אותו שולחן, אלא   

שגם לערוך טיול קל לאורך הסיפון לא יכולתי מבלי שיצטרף אליי. אי אפשר היה 

וי. בטוח היה כי שמח הנך לראותו לסנוט בו. אף פעם לא עלה בדעתו שאין הוא רצ

כשם שהוא שמח לראות אותך. בביתך יכולת לבעוט בו מעל כל המדרגות ולטרוק 

את הדלת בפניו מבלי שיעלה בלבו החשד כי הנהו אורח בלתי רצוי. הוא ידע 

 להתערב בחברה ותוך שלושה ימים הכיר את כל נוסעי האנייה.

ת המכירות הפומביות. הוא אסף כספים מר קלאדה ניהל את הכל, את ההגרלות, וא

לפרסים בתחרויות הספורט, ארגן את משחקי הסיפון, את הקונצרט ואת נשף 

המסכות. הוא היה בכל מקום ובכל עת. ללא כל ספק היה מר קלאדה האיש השנוא 

 יודע כל, אפילו בפניו.-ביותר על האנייה. קראנו לו  מר

ת הארוחות נעשה טרחן ללא נשוא. הוא קיבל זאת כמחמאה. אולם במיוחד בשע

במשך מרביתה של שעה היינו נתונים לחסדו. הוא היה לבבי, שמח, דברן ואוהב 

ויכוח. הוא ידע כל דבר יותר טוב מכל אדם אחר, והיתה זו פגיעה ביוהרתו אם 

הערך ביותר, עד אשר יעלה -ניסית שלא להסכים עמו. הוא לא הניח נושא ולו גם דל

ך לדרך מחשבתו שלו. האפשרות שהוא עלול לטעות אף פעם לא בידו להטות אות

 עלתה בדעתו. הוא ידע הכל.

 

 ללגלג –לסנוט *

 שאלות מנחות:

 

 מה יחסם של נוסעי האניה אל מר קלאדה? .1
 

 מדוע קראו לו כולם "מר יודע כל"? .2
 

 אילו דברים נוספים אנו למדים מתוך קטע זה על דמותו של מר קלאדה? .3
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 5קטע מס' 
אנו ישבנו אל שולחנו של הרופא. אילולא ארח לנו לחברה אדם בשם רמסיי, היה מר קלאדה   

הייתי קר ואדיש. אולם אותו מר רמסיי  -זוכה בכל הוויכוחים, מכיוון שהרופא היה עצלן, ואנוכי

היה דוגמאטי כמר קלאדה ושנא במרירות את הביטחון העצמי המופרז, הלבנטיני. הוויכוחים 

 ביניהם היו מרים, חריפים וללא קץ ותכלית.שהתנהלו 

רמסיי נמצא בשירות הקונסולרי האמריקני ומקום שירותו בקובה. הוא היה בן המערב התיכון.   

 גבר בעל מידות שמפלי השומן פורצים מבעד לבגדיו התפורים שלא לפי מידתו.

י להחזיר עמו את יורק כד-הוא נמצא בדרכו חזרה להמשיך בתפקידו, לאחר ביקור חטוף בניו

אשתו אשר בילתה שם שנה אצל קרוביה. הגב' רמסיי הייתה יצור קטן ונאה, בעלת נימוסים 

נעימים וחוש הומור. משכורתם של אנשי השירות הקונסולרי היא זעומה, וגב' רמסיי הייתה 

לבושה תמיד בפשטות רבה; אולם היא ידעה כיצד לשאת את בגדיה. עלה בידה להשרות על עצמה 

לב מיוחדת אילולא היתה בה אותה התכונה -רושם של שקט. לא הייתי מקדיש לה תשומת

העלולה אולי להיות נפוצה למדיי בין הנשים אלא שכיום אינה בולטת בהופעתן. לא יכולת להביט 

 בה מבלי להתרשם עמוקות מצניעותה. צניעות זו זרחה בה כאותו פרח בדש המעיל.

 

 בריואין לערער על ד -* דוגמאטי
 מארצות המזרח שלחופי הים  התיכון -* לבנטיני

 נציג של מדינה הנשלח למדינה אחרת ענייני ארצו. -* קונסול

 

 שאלות מנחות:

 . בקטע זה מוזכרים בני הזוג רמסיי. מה נאמר עליהם?1

 שהייתם וכ"ו.תיאור חיצוני, עיסוק, מקום   לקטו את כל הפרטים שנמסרים לגביהם:     

 -רמסיי א.  מר    

__________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

-ב. גברת רמסיי

_________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 . מה יחסו של מר רמסיי אל מר קלאדה? 2
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 , שהתקבל מעורך העיתון שלכם:2פקס' מס' 
 

 "מה קורה איתכם? הגזמתם לגמרי!!!!

ה חשובה מאד כבר לפני יומיים, ומאז כאילו בלעה קבלתם משימ

אתכם האדמה. המקור המהימן שלי מדווח לי שהעיתון המתחרה בנו 

כבר אסף חומר רב על הפרשה. הלחץ הזה "הורג אותי". אני רוצה 

לראות עוד היום על שולחני סיכום ממצה על כל אחת מן הדמויות 

 ון ל:המעורבות בפרשה וכשאני אומר ממצה אני מתכו

 

איפיון ישיר של הדמות )תיאור חיצוני, הגדרת תכונותיה, שימוש בשמות 

 תואר(

 

 איפיון עקיף של הדמות  )התנהגותה, מעשיה, מה אומרים עליה האנשים(

 

 הסיכום יהיה על הדמויות:

 

 מר  קלאדה

 

 מר רמסיי

 

 גברת רמסיי

 

 המספר

 

 !"ואני מזכיר לכם: אני רוצה סיכום טוב עוד  ה י ו ם!!
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 6קטע מס' 

ערב אחד בשעת הארוחה נסבה במקרה השיחה לנושא הפנינים. באותה תקופה 

הופיעו בעיתונות ידיעות רבות  על הפנינים המלאכותיות שהיפנים הערמומים היו 

מייצרים אותן, והרופא העיר שבהכרח יביא הדבר לידי הפחתת ערכן של הפנינים 

אז, ובקרוב תגענה לשלמות. מר קלאדה האמיתיות. הן היו טובות למדי כבר 

כמנהגו, תקף את הנושא החדש. הוא סיפר לנו את כל מה שאפשר היה רק לדעת 

אודות הפנינים. אינני סבור שלרמסיי היה מושג כלשהו בנושא זה, אולם לא עלה 

בידו לוותר על ההזדמנות להתמודד עם הלבנטיני, ותוך חמישה רגעים מצאנו את 

ל ויכוח סוער. ראיתי עוד קודם לכן את מר קלאדה כשהוא סוער עצמנו במרכזו ש

בשטף דיבורו אולם אף פעם לא דיבר בסער כבשעה זו. נראה שלבסוף עקץ אותו 

 -קשות דבר מדבריו של רמסיי, משום שחבט בשולחן וצעק:

"ובכן, אני לפחות חייב לדעת מה אני מדבר. הנני בדרכי ליפן, במיוחד כדי לתהות  

ו של עסק הפנינים הזה. הנני איש מקצוע ואין איש בעסק זה שלא יאשר על קנקנ

לכם כי כל מה שאני אומר בנוגע לפנינים, הנהו שריר וקיים. אני מכיר את כל 

 איננו ראוי לדעת". -הפנינים הטובות שבעולם, ומה שאינני יודע אודות פנינים

נותו הרבה, לא סיפר היה בזה משום חדשה לדידנו, משום שמר קלאדה, למרות דבר 

אף פעם לאיש במה הוא עוסק. ידענו רק במעורפל כי הוא נמצא בדרכו ליפן באיזו 

 שליחות מסחרית, הוא ניבט סביב השולחן בניצחון.

שמומחה כמוני לא יוכל להכירה בחצי  -"אף פעם לא יעלה בידם לגדל פנינה כזאת 

כלי לקבל את דברתי לכך, מבט". הוא הצביע על מחרוזת שענדה הגברת רמסיי. "תו

מרת רמסיי, שערכה של מחרוזת זו שלך לא ירד אף פעם, ולו בסנט אחד, מערכה 

 כיום".

 
הגברת רמסיי הסמיקה בצניעותה המיוחדת לה, והעלימה את המחרוזת בתוך  

 מחשוף שמלתה. רמסיי גחן קדימה. הוא הסתכל בנו כולנו וחיוך נצנץ בעיניו.

 רמסיי, האם לא כן?" "מחרוזת נאה לה, לגברת 

 "מיד הרגשתי בה" אמר מר קלאדה, "אכן, אמרתי לעצמי, הללו פנינים הן". 

 "אני לא קניתי אותן בעצמי, כמובן. הייתי סקרן לדעת מהו, לדעתך, מחירן". 
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עשר אלף דולר. אולם -"אה, בחוגים המקצועיים היו מעריכים מחרוזת זו בחמישה

יורק לא אתפלא לשמוע ששולם בעדה סכום -שית בניואם היא נקנתה בשדרה החמי

 של עד שלושים אלף דולר".

 

בו יום לפני צאתנו -"תתפלא לשמוע שהגברת רמסיי קנתה את המחרוזת בחנת כל 

 עשר דולר".-יורק, במחיר שמונה-מניו

 מר קלאדה הסמיק. 

פעם -"שטויות. לא רק שהיא אמיתית, אלא שזוהי מחרוזת הפנינים הנאה ביותר אי

 בגודל זה".

 "תהיה מוכן להתערב על כך? הנני להניח מאה דולר, ולומר שהפנינים הן מלאכותיות". 

 "הוסכם". 

 "הוי, למה, הן לא תמהר על דבר שהנך בטוח בו", אמרה מרת רמסיי. 

 על שפתיה ריצד חיוך קל, ובצליל דבריה נשמע הרצון להרגיע. 

ף בקלות, עלי להיות שוטה גמור שלא "לא? אם ניתנת לי ההזדמנות להרוויח כס

 לאחוז בה".

"אבל כיצד יוכח הדבר?" המשיכה. "אחר ככלות הכל בידינו רק דברתי שלי לעומת  

 מלתו של מר קלאדה".

"הניחי לי להסתכל במחרוזת, ואם זהו חיקוי אומר זאת ללא כל שהיות. יכול אני 

 להרשות לעצמי הפסד של מאה דולר", אמר מר קלאדה.

 סירי אותה, יקירתי. הניחי לאדון הזה להסתכל בה כחפצו"."ה 
 הגברת רמסיי היססה רגע. היא הושיטה את ידיה אל האבזם.

 כך".-"אינני יכולה להתירה", אמרה. " מר קלאדה יצטרך פשוט להסתפק בדברתי על 

נעים עומד להתארע לפנינו, -ללבי התגנב החשד הפתאומי כי משהו מאוד בלתי

 לתי לחשוב על דבר לאמרו.אולם לא יכו

 רמסיי ניתר ממקומו.

מגדלת ובחן -הוא הושיט את המחרוזת למר קלאדה. הלבנטיני העלה מכיסו זכוכית

אותה בדקדוק. חיוך של ניצחון התפשט על פניו החלקים והשחומים. הוא השיב את 

 המחרוזת.

חיוורים  כמעט שפתח את פיו לדבר. לפתע נח מבטו על הגברת רמסיי. פניה היו כה

שדומה כאילו עמדה להתעלף. היא ניבטה בו בעיניים רחבות ונפחדות, שאצרובתוכן 

 כך שהתפלאתי על כך שבעלה אינו חש בכך.-תחינה נואשת; דבר זה היה ברור כל
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מר קלאדה נשאר עומד בפה פעור. הוא הסמיק עמוקות. יכולת לראות את המאמץ 

 שהוא עושה כדי להתגבר על עצמו.

 
 מנחות: שאלות

 
 במה עוסק מר קלאדה על פי מה שנאמר עליו בקטע זה? .1

 היכן התקיימה השיחה עליה מדובר בקטע? .2

 מי הם האנשים שנכחו באותה שיחה? .3

 מה היה נושא הויכוח הסוער? .4

 מה היתה תגובתה של גב' רמסיי לאותה התערבות? .5

המספר אומר לקראת סוף הקטע: "ללבי התגנב החשד הפתאומי כי משהו  .6

בלתי נעים עומד להתארע לפנינו, אולם לא יכולתי לחשוב על דבר מאד 

 לאומרו".

 מדוע לדעתכם מרגיש המספר כי משהו לא נעים עומד לקרות?

 בסוף קטע זה מופיע תיאור של גב' רמסיי. כיצד היא מתוארת? .7

 מדוע, לדעתכם, מר קלאדה נותר בפה פעור בהביטו בג' רמסיי? .8

 ל מה שקרה בהמשך, נסו לשער:כיוון שאין לנו יותר פרטים ע .9

מה היתה תשובתו של מר קלאדה לגבי המחרוזת, לאחר שבדק אותה, והביט בגב' 

 רמסיי?
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 שהתקבל מעורך העיתון שלכם: 3פקס' מס' 

 

 אלו הם הקטעים שקיבלנו בפקס מהאוניה.

לצערי הרב, ניתק הקשר בינינו לבין האוניה, ואנו לא מקבלים יותר 

 י, העבודה מוטלת עליכם.מידע. לכן ידידי

לפניכם הפרטים והרמזים, שדליתם מן הקטעים. כתבו כתבה שלמה 

ומקיפה המתארת את האירוע, שהתרחש על האוניה. כיצד הסתיים 

 האירוע?

 בהצלחה!!!!
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 דעות קדומות

 הסיפור "מר יודע כל" עוסק בדעות קדומות
 

. דעה קדומה על אדם היא דעה, שאנו ןדעה הנקבעת לפני הניסיו קדומה: דעה
קובעים עליו לפני שפגשנו בו והכרנו אותו. היא יכולה להתבסס על מוצאו, על 

מקצועו, על דתו, על תכונות האופי שאנו מייחסים לו וכדומה. היא יכולה להיות 
ל מקרה אינה שלילית או חיובית, אם כי בדרך כלל היא שלילית, אך בכ

 מתבססת על המציאות. 
 

 משימות:

 

 מהי עובדה? מהי דעה? הגדר מתוך המילון והבא דוגמאות. .1
 מה ההבדל בין דעה לעובדה? .2
 מהן הדעות הקדומות של המספר על מר קלאדה? .3
 מהן הסכנות שבהחזקת דעות קדומות? .4
ספרו על מקרה, שבו היו לכם דעות קדומות על אדם ובעקבות  .5

 חיובית. -ילית דמות אחרתהיכרות עימו ג
 

      על מושגים כמו: חפשו מידע 

 

 

 )סטריאוטיפ )הגדירו מושג זה 
 עה קדומהד 
 )סטיגמה )הגדירו מושג זה 

 

 לאחר עיסוק במושגים אלו, גבשו סיכום ממצה, שעיקרו:

ע סטריאוטיפים, דעות קדומות או מה הם הגורמים המביאים אנשים לקבו

 סטיגמות? מהן הסכנות בקביעות אלו?

 את ממצאיכם עליכם להביא כהרצאה בפני הכיתה. 

אתם יכולים לפנות לאנשים שונים )פסיכולוג, יועץ, הורים, חברים וכ"ו( ולברר 
 איתם שאלה זו.

 

 

 כנון מוקדם של תשובהת

מטרת התכנון המוקדם של תשובה היא לאסוף את כל הנתונים החשובים והמשמעותיים שמיוחסים 

לדמות שעלינו לאפיין. טבלה זו מארגנת את הנתונים על פי מאפייני הדמות. )בהמשך, על פי טבלה 

 זו ניתן לבנות את התשובה המלאה(

 הגדול פיםהסטראוטימבחן 

 –הויברגר רמי 

 את כולם...שונא 

https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=D2Vsvd9fCBQ
https://www.youtube.com/watch?v=oR-hC7bQFEA
https://www.youtube.com/watch?v=D2Vsvd9fCBQ
https://www.youtube.com/watch?v=D2Vsvd9fCBQ
https://www.youtube.com/watch?v=D2Vsvd9fCBQ
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 מה ניתן ללמוד על הדמות דרך:

 חפצים, ציוד אישי ונימראה חיצ
 פרטים ביוגרפיים
 ) עיסוק, מוצא(

התנהגות ותכונות 
 אופי

יחסו לדמויות 
בסיפור ויחס 
 הסביבה אליו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

באנגליה. הוא התחיל את  1874-1965חי בין השנים    -סומרסט מוהם

ת סיפורים קצרים, אותם כתיבתו בפרסום רומאנים והמשיך בכתיבת מאו

פרסם בכתבי העת באנגליה ובארצות הברית. נדד בארצות רבות, עבד 

כרופא ובתקופה מסויימת אף עבד בבולשת החשאית. מספריו שתורגמו 

 לעברית: "בכבלי אנוש", "סיפורים".
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 השירה
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 הדימוי

 
 משימות

 
 מוי שמצאתם.הקיפו את מילת ההשוואה )כמו, כ'( בדי .1
 סמנו בקו את שני האברים המושווים בדימוי. .2
 כתבו ליד כל שיר מה המשמעות של הדימוי שמצאתם? .3

 
 
 

 כי האדם עץ השדה"": 2 שיר מספר            "מחול מטורף": 1שיר מספר 

 

 כי האדם עץ השדה:   אתה אוסף אותי אליך
 כמו האדם גם העץ צומח    בשתיקה רועמת
   כמו העץ האדם נגדע             בליםזרועותיך כמו כ

 ואני לא יודע             בנשמתי השבויה
 איפה הייתי ואיפה אהיה                     אהבתי אליך היא הבל הבלים

 כמו עץ השדה           אני יודעת שמכרתי עצמי להזיה
 _________________    אתה אוסף אותי אליך

 _________________                         זרועותיך אוחזות בי     
 _________________    כמו אלפי נחשים

 ___________________   _________________   

 ___________________   _________________ 

 ___________________ 

 ___________________    

 : "לבכות לך"3שיר מספר    ___________________ 

__ _________________    

 לנצח אחי   ___________________ 

 אזכור אותך תמיד   ___________________ 
 וניפגש בסוף      
 אתה יודע      
 ויש לי חברים      
 אבל גם הם כבים      
 אל מול אורך המשגע                               
 וכמו הגלים אנחנו מתנפצים      
 מזח אל החייםאל ה      
       _________________ 

       _________________ 

      _________________  

       _________________ 

      _________________  

      _________________  

      _________________ 

       
 

יונתן  –סאלם פואטרי 

 בלומנפלד

https://www.youtube.com/watch?v=PnbpxyKu6OI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PnbpxyKu6OI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PnbpxyKu6OI&feature=youtu.be
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ה  ְפִגישָׁ

                   ֶאֶרז ִּביטֹון    

 

 יָׁד ְּביָׁד

ל ַהּיֹוֵתר  ְשֹלִשים ַמֲעלֹות ֶצְלְזיּוס ְלכָׁ

ד. ם עֹוֶלה ִּבְמיֻחָׁ ר ַלַחץ ַהדָׁ  ּוְכבָׁ

ה נֹוֵבר ַּבִמִלים ַהּיָׁפֹות,  ַאתָׁ

ם. ְגשּו עֹוד ְלעֹולָׁ ה ֶּׁשֹּלא ִתפָׁ  ִנְדֶמה ְלָך ִמּׁשּום מָׁ

ר חָׁ ה ִכְמַעט שֹוֵכַח ֶשעֹוד מָׁ  ַאתָׁ

אֹוטֹוּבּוס אֹו ַּבֲחנּות,  ּבָׁ

ל ִמְקֶרה, ה נֹוֵתן ִחּיּוְך ַעל כָׁ  ַאתָׁ

ן, ה רֹוֶצה ְלַהְרִויַח ְזמָׁ  ַאתָׁ

ה  אּוַלי ְּבִדיחָׁ

ח,  אּוַלי ִספּור ֻמְצלָׁ

ח  ֲהֵרי ֵהַכְנתָׁ ַהֹכל ִּבְמֻצְחצָׁ

 ְוֶאת ַהּטֹוִנים

עֹות ַּבְמקֹומֹות ַהְנכֹוִנים, ֶאְצּבָׁ  ְוֶאת הָׁ

ֶזה, ל ֹזאת ַהֹדַחק ַהֶזה ֶּבחָׁ  ּוְבכָׁ

ִנים ה ַהֹזאת ַּבפָׁ עָׁ ל ֹזאת ַהַהזָׁ  ּוְבכָׁ

ה ְמַשֵנן ַעל ֶפה ּוְבִלי ְשִגיאֹות ְך ַהְרֵחק ַאתָׁ  ְוַאַחר כָׁ

ִריְך לֹוַמר ַהֹּבֶקר ִייתָׁ צָׁ  ֶאת ַמה ֶּׁשהָׁ

ן טָׁ ֵרט ְכמֹו ְּבֶכֶסף קָׁ ה ְמפָׁ  ְוַאתָׁ

ה ְמַשֵלם ְלַעְצְמָך ְּבֹיֶקר.    ְוַאתָׁ
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 ארז ביטון-פגישה 

 

 . איזו סיטואציה מתאר השיר ?1

 . מי הן הדמויות בשיר ?2

 . השיר נקרא "פגישה". בין מי למי מתקיימת הפגישה ?3

 ת לפני הפגישה?. אילו הכנות עורכת הדמו4

 . כיצד מסתיימת פגישה זו ? האם הפגישה התנהלה אכן על פי ציפיות הדמות ?5

 . השיר מסתיים כך :   6
ן     טָּ ֵרט ְכמֹו ְבֶכֶסף קָּ ה ְמפָּ  ְוַאתָּ
ה ְמַשֵלם ְלַעְצְמָך ְבֹיֶקר.      ְוַאתָּ

  
 בכסף קטן"? הסבירו במילים שלכם סיום זה. מדוע נעשה השימוש בדימוי "כמו   

 . התבוננו במבנה השיר, וכתבו כיצד מבנה השיר מדגיש את משמעות תוכנו ?7

 . האם הסיטואציה מוכרת לכם? ספרו על מקרה דומה שקרה לכם.8

 

 

 

. 1948בשנת  עלה לארץבאלג'יר.  1942-משורר ישראלי, נולד ב -ארז ביטון

ימון שהתפוצץ ילדותו עברה עליו בלוד. בגיל עשר התעוור בעת ששיחק בר

 .בירושלים "בית חינוך עיוורים"בידיו. התחנך ב

החל לפרסם שירים מגיל עשרים וחמש והיה המשורר הראשון יליד צפון 

אפריקה מן העלייה של שנות החמישים, אשר ביטא את קשיי ההגירה 

וההתערות בארץ. לצד שירה חברתית ופוליטית הוא מפרסם גם שירים אישיים 

חוחות, הטעמים והמנהגים של מקורותיו התרבותיים. לשונו המתארים את הני

 מוסיקלית, ציורית וצבעונית.
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 ִשיר ְקִנּיָׁה ְּבִדיְזְנגֹוף

 ארז ּביטֹון 

 
ִניִתי ֲחנּות ְּבִדיְזְנגֹוף  קָׁ

 ְכֵדי ְלַהכֹות ֹשֶרש

 ְכֵדי ִלְקנֹות ֹשֶרש

ל קֹום ְּברֹווָׁ  ְכֵדי ִלְמֹצא מָׁ

ל  ֲאבָׁ

שִ  ֲאנָׁ להָׁ  ים ְּברֹווָׁ

 ֲאִני שֹוֵאל ֶאת ַעְצִמי

ל ִשים ְּברֹווָׁ ֲאנָׁ  ִמי ֵהם הָׁ

ל ִשים ְּברֹווָׁ ֲאנָׁ  ַמה ֵּיש ּבָׁ

ל, ִשים ְּברֹווָׁ ֲאנָׁ  ַמה הֹוֵלְך ּבָׁ

ל ִשים ְּברֹווָׁ ֲאנָׁ  ֲאִני ֹלא פֹוֶנה לָׁ

ל פֹוִנים ֵאַלי ִשים ְּברֹווָׁ ֲאנָׁ  ְכֶשהָׁ

ה פָׁ  ֲאִני שֹוֵלף ֶאת ַהשָׁ

 ם ְנִקּיֹות,ִמִלי

 ֵכן ֲאדֹוִני,

ה ֲאדֹוִני, שָׁ  ְּבַבקָׁ

 ִעְבִרית ְמֻעְדֶכֶנת ְמֹאד,

ַלי אן עָׁ עֹוְמִדים כָׁ ִתים הָׁ  ְוַהּבָׁ

ַלי, אן עָׁ  ְגבֹוִהים כָׁ

אן ִחים ַהְפתּוִחים כָׁ  ְוַהְפתָׁ

אן.  ִּבְלִתי ֲחִדיִרים ִלי כָׁ

ה ַאְפלּוִלית                             עָׁ               ְּבשָׁ

 ַּבֲחנּות ְּבִדיְזְנגֹוף

ִצים  ֲאִני אֹוֵרז ֲחפָׁ

ִרים  ַלֲחֹזר ַלַפְרוָׁ

ַאֶחֶרת. ִעְבִרית הָׁ  ְולָׁ

 

אביב, -בית קפה ברח' דיזנגוף בתל - רוול
 היה מפורסם בזמנו וכבר לא קיים היום.

ה שרש  השתלב -ִהכָׁ

ִרים  שכונות מחוץ לעיר -ִ  ַפְרוָׁ

שיר קניה בדיזינגוף 

 ארז ביטון–

https://www.youtube.com/watch?v=HYIRRehC1ec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HYIRRehC1ec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HYIRRehC1ec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HYIRRehC1ec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HYIRRehC1ec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HYIRRehC1ec&feature=youtu.be
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 ארז ביטון –שיר ְקניה בדיזנגוף 

 

 מדוע קנה הדובר חנות בדיזנגוף ? .1

לאנשים "ברוול" כשהם פונים אליו אלא הוא  פונההדובר טוען כי אין הוא  .2

בדל ,לדעתכם, במשמעויות בין שני הפעלים הללו את השפה. מה הה שולף

 ? 

הבית הראשון מסתיים בשני טורים המנוגדים זה לזה מבחינת משמעותם :  .3

אן ִחים ַהְפתּוִחים כָּ  "ְוַהְפתָּ

אן".                     ִבְלִתי ֲחִדיִרים ִלי כָּ

 הסבירו מהו הניגוד העולה בשני הטורים הללו ?

 הדובר למסור באמצעות ניגוד זה ? איזו תחושה מנסה    

 . השיר מחולק לשני בתים שאינם שווים באופן בולט מבחינת אורכם.4

 שווה זו על המשמעות העולה מן השיר.לא מה אפשר ללמוד מחלוקה 

 ? מול איזו "עוד" עברית היא מוצגת בשיר?עברית אחרת . מה פירוש הביטוי 5     

 מקם את עלילת השיר ב : . מבחינה גיאוגרפית הדובר מ6    

 אביב-תל                         

                                    

                              

 רחוב דיזנגוף                              

                                          

 קפה רוול                                 

 מה מסמל מיקום ממוקד זה מבחינת התרבות הישראלית ?      

 אביב.-. בבית האחרון הדובר עובר מרחוב דיזנגוף אל הפרוורים בתל7

 מה מסמלים הפרוורים בהוויה הישראלית ?    

 . כיצד ניתן לקשר את המשמעויות העולות משיר זה לחייו של ארז ביטון ?8

   ם לגבי מסרים אילו?. מהם המסרים העולים מן השיר? מה דעתכ9

          

ביטון קורא ארז 

 משיריו

 –ביטון ארז 

 ברוחלגעת 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FqbJGs-yxms
https://www.youtube.com/watch?v=FqbJGs-yxms
https://www.youtube.com/watch?v=FqbJGs-yxms
https://www.youtube.com/watch?v=RZvjB_kMXKk
https://www.youtube.com/watch?v=FqbJGs-yxms
https://www.youtube.com/watch?v=RZvjB_kMXKk
https://www.youtube.com/watch?v=RZvjB_kMXKk
https://www.youtube.com/watch?v=RZvjB_kMXKk
https://www.youtube.com/watch?v=FqbJGs-yxms
https://www.youtube.com/watch?v=RZvjB_kMXKk
https://www.youtube.com/watch?v=FqbJGs-yxms
https://www.youtube.com/watch?v=RZvjB_kMXKk
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ה     ַגֲאוָׁ

 
 

 דליה רביקוביץ'
 

ִרים, ִעים ִנְשּבָׁ  ֲאִני אֹוֶמֶרת ְלָך, ֲאִפילּו ְסלָׁ

ה.  ְולא ֵמֲחַמת ִזְקנָׁ

ִנים ַרּבֹות ֵהם ש ם ַּבֹחם ּוַבקֹור,שָׁ  ֹוְכִבים ַעל ַגּבָׁ

ִנים ֹכה ַרּבֹות,  שָׁ

ה.  ִכְמַעט נֹוַצר ֹרֶשם ֶשל ַשְלוָׁ

ִרים ַהְּבִקיִעים. ְך ִנְסתָׁ ם ְוכָׁ ִזים ִמְמקֹומָׁ  ֵאין ֵהם זָׁ

ה.  ֵמֵעין ַגֲאוָׁ

ִנים ַרּבֹות עֹוְברֹות ֲעֵליֶהם ְּבִצִפּיָׁה.   שָׁ

ִתיד ְלַשֵּבר אֹותָׁ   ם ִמי ֶשעָׁ

א.  ֲעַדִין ֹלא ּבָׁ

ָאצֹות ִנְרגָׁשֹות, ְוַהּיָׁם ֵמִגיַח ְוחֹוֵזר, ֵאזֹוב ְמַשְגֵשג, הָׁ  ְוָאז הָׁ

ה.  ְודֹוֶמה, ֵהם ְלֹלא ְתנּועָׁ

ִעים ן ְלִהְתַחֵכְך ַעל ַהְסלָׁ טָׁ  ַעד ֶשּיָׁבֹוא ֶכֶלב יָׁם קָׁ

 יָׁבֹוא ְוֵיֶלְך.

ה. ֶאֶבן ְפצּועָׁ  ּוִפְתֹאם הָׁ

ה.ָאַמְרִתי ְלָך, כְ  עָׁ ִרים ֶזה קֹוֶרה ְּבַהְפתָׁ ִעים ִנְשּבָׁ  ֶשְסלָׁ

ִשים.  ּוַמה ַגם ֲאנָׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רביקוביץ קוראת  דליה

 משיריה

https://www.youtube.com/watch?v=Nydzqjm4U40
https://www.youtube.com/watch?v=Nydzqjm4U40
https://www.youtube.com/watch?v=Nydzqjm4U40
https://www.youtube.com/watch?v=Nydzqjm4U40
https://www.youtube.com/watch?v=Nydzqjm4U40
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 משוררת וסופרת. -דליה רביקוביץ

. זכתה להערכה רבה על כתיבתה. 1936נולדה ברמת גן בשנת 

  .2005נפטרה בשנת 

 
 / דליה רביקוביץ גאווה

 
 יאהלפני קר

מהי משמעות המילה "גאווה"? מתי אנחנו מרגישים גאים? ניתן להתייחס למילה גאווה 

 מכמה היבטים שונים. תנו דוגמאות לדבריכם.

 

 קריאת השיר אחרי

 על מה מדבר השיר?  .1

 השיר פותח במילה "אפילו". מה רוצה הדוברת להביע בעזרתה? .2

 מהו התהליך העובר על הסלעים? .3

בשיר ומתקשרים לסלעים? סמנו אותם על גבי  מהם הפעלים המופיעים .4

 השיר. מה ניתן ללמוד משימוש בפעלים אלה?

 סמנו את התכונות האנושיות הניתנות לסלעים בשיר. .5

לתהליך העובר על הסלעים? כיצד מתקשר  אווהכיצד מתקשרת המילה ג .6

 התואר "גאווה" לדבר דומם כמו סלע?

 לושה מהם והסבירו אותם.סמנו ציורים לשוניים על גבי השיר. בחרו ש .7

 עיינו בשורה: "ואז האזוב משגשג, האצות נגרשות והים מגיח וחוזר..." .8

מרמזת לפתגם: "אם הארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר?".  אזובהמילה 

 כיצד מתקשר הפתגם לתוכן השיר?

 במה דומים בני אדם לסלעים ובמה הם שונים? הסבירו. .9

ה" כפי שהתייחסתם אליה לפני קריאת השיר. חזרו למשמעות המילה "גאוו .10

 אילו מבין המשמעויות מתחברות לשיר? הסבירו.

 הרחבה

בתחילת השיר כתוב: "...אני אומרת לך..." ובסוף השיר: "..אמרתי לך...". מי  .1

 האומרת? למי היא מדברת? למה? נסו לשחזר את הסיפור שמאחורי השיר.

 ם הבאים בהקשר למשמעות השיר.לפניכם שני פתגמים: הסבירו את הביטויי .2

"באיזו פקחות מחביא הטבע כל קמט בלתי נראה של עתיקותו מתחת  .א

 לשושנים, לסיגליות, ולטללי הבוקר" )ראלף וולדוא אמרסון(

"יותר קל לעקור הר בעזרת חודה של מחט מלעקור את הגאווה מתוך ליבו  .ב

 של אדם". )לסינג(
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 בלדה על אדון כמעט וגברת כבר

 לויןחנוך 
 

 אדון כמעט אהב את הגברת כבר,
 הוא כמעט אמר לה, אבל הוא לא אמר,

 החרף קר היה, הקיץ עבר 
 על האדון כמעט וגברת כבר.

 
 גברת כבר טילה עם האדון כמעט

 היא אהבה אותו, וכבר נתנה לו יד,
 הלילה חם היה, והירח שט

 על הגברת כבר ועל האדון כמעט.
 

 מר,ועוד אביב חלף, וסתו נוסף נג
 והאדון כמעט ראה בלב נשבר

 איך מצטברים כל הרגעים שלא אמר
 את דבר אהבתו אל הגברת כבר.

 
 ועוד שנה חלפה, ועוד שנה אחת,
 וגברת כבר חשבה על משכבה לבד
 איך שכמעט היה ואיך, שכבר, אבד

 אבד לגברת כבר ולאדון כמעט.
 

 אדון כמעט אהב את הגברת כבר,
 א אמר,כמעט אמר לה זאת, אבל הוא ל

 עכשו כבר באמת היה קצת מאוחר,
 הרבה אתמול, מעט מאד מחר.

 
 הוגפו כל התריסים בבית אדון כמעט,
 את בית הגברת כבר כסה אבק לאט,

 הלילה כה ארוך והם נחים לבד.
 פה נחה גברת כבר ושם אדון כמעט.

 
מחזאי, במאי, משורר וסופר, . נפטר ממחלת הסרטן.  1943-1999חנוך לוין 

חזות, מערכונים, פזמונים, סיפורים ושירה; ביים את מרבית מחזותיו כתב מ

                                      ייחודית.אי וכמחזאי, הוא פיתח שפה בעצמו. ביצירתו הבימתית כבימ

 
 

 

 

 

כמעט וגברת אדון 

 כבר

כמעט וגברת אדון 

 דלומירוני  –כבר 

https://www.youtube.com/watch?v=zpE24RDwOkI
https://www.youtube.com/watch?v=kumpkaugYvI
https://www.youtube.com/watch?v=zpE24RDwOkI
https://www.youtube.com/watch?v=zpE24RDwOkI
https://www.youtube.com/watch?v=zpE24RDwOkI
https://www.youtube.com/watch?v=kumpkaugYvI
https://www.youtube.com/watch?v=zpE24RDwOkI
https://www.youtube.com/watch?v=kumpkaugYvI
https://www.youtube.com/watch?v=kumpkaugYvI
https://www.youtube.com/watch?v=kumpkaugYvI
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 מה מרגישה חרסינה
 אברהם חלפי

 

 
 ה מרגישה חרסינהמ

 ם לרסיסיםוהנשברת פתא

 

 היםואל

 היה אנושי וזהיר

 בעת שאותה תאסוף ותשים

 במקום שתשים

 

 

 / אברהם חלפי חרסינהמה מרגישה 

 . תארו את מבנה השיר, התייחסו לבתים, שורות, סימני פיסוק.1

 . סמנו על גבי השיר דוגמאות לציורים לשוניים. הסבירו את הבעייתיות העולה  2

 מהם.     

 . העלו רעיונות למסרים שבשיר. )התייחסו לחרסינה ותכונותיה, לאוקסימורון 3

 שבשם השיר, קונוטציות של שבירה, פניה לאל(    

 נקודות השוואה בין שיר זה לבין השיר "גאווה" שלמדנו. 2. מצאו 4

 

         

 

 . 1904-1980אברהם חלפי 

 1924שנת משורר ושחקן יליד פולין. עלה ארצה ב
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ה ִרים ַעל ְשֹלשָׁ  ְדבָׁ
 

 לאה גולדברג
 

ג ַהּיֹוֵרד ַלּיָׁם ;  ָאַמר ַהַדּיָׁ
ם ַקּיָׁם עֹולָׁ ִרים הָׁ ה ְדבָׁ  ַעל ְשֹלשָׁ

ִמים,-ַעל ֵמי  ַהּיָׁ
 ַהַּיֶּבֶשת -ַעל חֹוֵפי

ֶרֶשת. עֹוִלים ּבָׁ ה הָׁ  ְוַעל ְדֵגי ַהְמצּולָׁ
 

ה; ר ַהמֹוִביל ַמְחֵרשָׁ ִאכָׁ  ָאַמר הָׁ
ה  ִרים ְשֹלשָׁ ם ַעל ְדבָׁ עֹולָׁ  -עֹוֵמד הָׁ

דֹות,  ַעל ַאְדַמת ַהשָׁ
ַמִים,  ַעל ִגְשֵמי שָׁ

א ְּבֵזַעת ַאַפִים.  ְוַעל ֶלֶחם מּוצָׁ
 

ֳאַמן ְּבֵביתֹו ַהּבֹוֵדד:  ָאַמר הָׁ
עֹולָׁם עֹוֵמד ִרים הָׁ ה ְדבָׁ  -ַעל ְשֹלשָׁ

ם,  ַעל ִלּבֹו ֶשל ָאדָׁ
 ַעל ְיִפי ַהֶּטַבע,

ֶצַבע .ַעל ִּבּט ִרים ִּבְצִליל וָׁ  ּוי ַהְדבָׁ
 

יו: ם ַהפֹוֵקַח ֵעינָׁ ָאדָׁ  ָאַמר הָׁ
ה ַרב א ּומָׁ ם ַמה ִנְפלָׁ ְשרֹו ֶשל עֹולָׁ  -עָׁ

 ּבֶקר -ּבֶקר 
ֶרֶשת   ִנְלַכד ְּבִלִּבי ְכבָׁ

ם ּוְמלֹואֹו, עֹולָׁ  הָׁ
ה, ַהַּיֶּבֶשת,  ַהְמצּולָׁ
ִלים  ְואֹורֹות ּוְצלָׁ

 ְוַחִגים ְוֻחִלין,
 ִמִלים ּוְצִליִליםּו

 ּוְשדֹות ִשֳּבִלים 
ל ִצְבֵעי ַהֶקֶשת.  ְוכָׁ

 
 
 

  1970-1911לאה גולדברג 

וגרמניה. עלתה לישראל  נולדה ברוסיה, חיה ברוסיה, ליטא

היתה משוררת, מספרת, מתרגמת, מבקרת   1935בשנת 

 ספרות ומרצה.
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 על שלשה דברים/ לאה גולדברג

 
העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל  על שלשה דברים: "אמרו חז"ל

 גמילות החסדים"
 

 לפני קריאה
אילו הם הדברים החשובים ביותר, שבלעדיהם לא יוכל  -אילו שאלנו את עצמנו

 מה היינו אומרים? -העולם להתקיים
 

  
 השלם את הטבלה .1

 

 מהו תוצר עבודתה מה קיים בעולמה הדמות

   

   

   

   
 

בנה השיר: בתים, שורות, חריזה. סמן את מבנה השיר: תאר את מ .2
 החריזה על גבי השיר.

 

במה שונה הבית האחרון משלושת הבתים הראשונים? התייחס למבנה  .3
 ולתוכן.

 

 העולה משתי השורות הראשונות בכל בית?  הקושימה  .4
 

 עם בעיה זו?  הבית האחרוןכיצד מתמודד  .5
 

דרושים  .מה הקשיים והסכנות בעבודתו של אמן? אילו כישורים .6
 בעבודתו? התוכל למנות כלים מיוחדים בשימוש האומנים השונים?

 מהי לדעתך, בדידות האמן? )"אמר האמן בביתו הבודד"( .7
 

: מצא קשר בין  כ"ט -י"ג, כ"ח-פרק א' פסוקים אקרא בספר בראשית  .8
 הפסוקים לשיר.

 סיכום
 "אמר האדם הפוקח עיניו: עושרו של עולם מה נפלא ומה רב"   .9
 הוסף לרשימה: מהו עושרו של עולם לדעתך?                   

 

 הוסף בית נוסף לשיר לפי התבנית של שלשת הבתים הראשונים. .10
 

  .צור תמונה קולאז' בעזרת גזרי עיתונים המשקפת את השיר .11
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 נקמת הילד המגמגם 

 רוני סומק

 

 יַהּיֹום ֲאִני ְמַדֵבר ְלֵזֶכר ַהִמִלים ֶשַפַעם ִנְתְקעּו לִ 

 ַבֶפה.

רֹות  ְלֵזֶכר ַגְלַגֵלי ַהִשַנִים ֶשפֹוְררּו ֲהבָּ

שֹון ְוֵהִריחּו ֶאת ֲאַבק ַהְשֵרפֹות  ִמַתַחת ַללָּ

ַתִים ַהֲחשּוכֹות. ֶרַוח ֵבין ַהֹּלַע ַלְשפָּ  בָּ

ז ְלַהְבִריַח ֶאת ַהִמִלים ֶשֶנֶאְרזּו ִכְסחֹורֹות ְגנּובֹות ַלְמִתי אָּ  חָּ

 ְחְסֵני ַהֶפה,ְבמַ 

 ִלְקֹרַע ֲאִריזֹות ַהַקְרטֹון ְוִלְשֹלף ֶאת 

 בי"ת.-ַצֲעצּוֵעי האל"ף

ה יָּד ַעל ְכֵתִפי ּוְמַסֶפֶרת ֶשַגם ֹמֶשה ה ַמִניחָּ ְיתָּ ה הָּ  ַהמֹורָּ

ל זֹאת ִהִגיַע ְלַהר ִסיַני.  ִגְמֵגם ּוְבכָּ

ה ה ֶשּיְָּשבָּ יָּה ַיְלדָּ ר ֶשִלי הָּ הָּ  הָּ

ה ִלי ֵאש ִבְסֵנה ַהֶפהְליִָּדי  ְיתָּ ה, ְולֹא הָּ  ַבִכתָּ

,  ְכֵדי ְלַהְבִעיר, ְלֶנֶגד ֵעיֶניהָּ

ּה. ִתי אֹותָּ  ֶאת ַהִמִלים ֶשִנְשְרפּו ְבַאֲהבָּ
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 "נקמת הילד המגמגם"/ רוני סומק

 
 לפני קריאה

 
 מה ניתן להבין מתוך כותרת השיר? .1
 רשמו את משמעויות השונות למילה "נקמה". .2
 כיצד נראה בעיניכם ילד מגמגם מבחינת מקומו בחברת הילדים? .3
 מה הן ציפיותכם מן הנקמה של הילד המגמגם? .4

 
 לאחר קריאת השיר:

 סמנו בצבע על גבי השיר את המילים באמצעותן מתואר הגימגום. .1
 סמנו בצבע שונה את חלקי הפה המוזכרים שביר. .2
 זה?מהו התהליך שעוברות המילים? על מה מצביע תהליך  .3
דמויות בשיר: מיהן הדמויות המוזכרות בשיר? רשמו ליד כל דמות, מה  .4

 ידוע לנו עליה.
מדוע מזכירה המורה את משה? מה ידוע לנו על משה? מה דומה ומה  .5

 שונה בין משה לילד? 
מתחילת השיר למלה "נקמה": מהי אם כן הנקמה? במי  םחזרו לצפיותיכ .6

 נוקם הילד?
 

 אמצעים אמנותיים בשיר
 

כו רשימה של כל הציורים הלשוניים המופיעים בשיר. ציינו ליד כל ציור ער .7
 האם הוא דימוי או מטאפורה.

 בחרו שלשה ציורים לשוניים והסבירו אותם. .8
 אונומטופאה -מצלול .9

בשיר ישנה חזרה על הצלילים ש, ש' ל'. סמנו בצבע על גבי השיר את 
 שיר?הופעת האותיות הללו. מה משמעות החזרה? מה תורמת ל

 
 סיכום

הדובר מדבר על קושי בדיבור שחווה בילדותו. ישנם קשיים נוספים 
שילדים חשופים אליהם ומרגישים תסכול בשל כך. הביאו דוגמאות 

לקשיים נוספים, נסחו את כותרת השיר מחדש: "נקמתו של ילד...." 
וחשבו על דרך בה יוכל "לנקום". )כפי שעשה דובר השיר: נקמה ממנה 

 מתפתחים(צומחים ו
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הסיפור  

 הקצר
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 לשבור את החזיר

 אתגר קרת 

 

אבא לא הסכים לקנות לי בובה של בארט סימפסון. אמא דווקא כן רצתה, אבל אבא 

לא הסכים לי, אמר שאני מפונק. "למה שנקנה, הא?" אמר לאמא. "למה שנקנה לו? 

אמר שאין לי כבוד לכסף, ושאם הוא רק עושה פיפס ואת כבר קופצת לדום." אבא 

אני לא אלמד את זה כשאני קטן אז מתי אני כן אלמד? ילדים שקונים להם בקלות 

כך להיות פושטקים שגונבים מקיוסקים, כי -בובות של בארט סימפסון גדלים אחר

הם מתרגלים שכל מה שהם רק רוצים בא להם בקלות. אז במקום בובה של בארט 

ר מחרסינה עם חור שטוח בגב, ועכשיו אני אגדל להיות הוא קנה לי חזיר מכוע

  בסדר, עכשיו אני כבר לא אהיה פושטק. 

כל בוקר אני צריך לשתות עכשיו כוס שוקו, אפילו שאני שונא. שוקו עם קרום זה 

שקל, בלי קרום זה חצי שקל ואם אני ישר אחרי זה מקיא אז אני לא מקבל שום 

יר, ואז, כשמנערים אותו הוא מרשרש. כשבחזיר דבר. את המטבעות אני מכניס לחז

יהיו כבר כל כך הרבה מטבעות שכשינערו אותו לא יהיה רעש אז אני אקבל בובה 

 של בארט על סקייטבורד, זה מה שאבא אומר, ככה זה חינוכי. 

החזיר דווקא נחמד, האף שלו קר כשנוגעים בו והוא מחייך כשדוחפים לו את  

לו רק חצי שקל, אבל מה שהכי יפה זה שהוא מחייך גם  השקל בגב וגם כשדוחפים

כשלא. המצאתי לו שם, אני קורא לו פסחזון, על שם איש אחד שפעם גר בתיבת 

דואר שלנו ושאבא שלי לא הצליח לקלף לו את המדבקה. פסחזון הוא לא כמו 

הצעצועים האחרים שלי, הוא הרבה יותר רגוע, בלי אורות וקפיצים ובטריות 

ת לו בפנים. רק צריך לשמור עליו שלא יקפוץ מהשולחן למטה. "פסחזון, שנוזלו

תיזהר! אתה מחרסינה," אני אומר לו כשאני קולט אותו מתכופף קצת ומסתכל על 

הרצפה, והוא מחייך אלי ומחכה בסבלנות עד שאוריד אותו ביד. אני מת עליו 

וקר, בשביל שאוכל כשהוא מחייך, רק בשבילו אני שותה את השוקו עם הקרום כל ב

לדחוף לו את השקל בגב ולראות איך החיוך שלו לא משתנה חצי. "אני אוהב אותך, 

פסחזון," אני אומר לו אחרי זה, "פייר, אני אוהב אותך יותר מאבא ואמא. ואני גם 

יאהב אותך תמיד, לא חשוב מה, אפילו אם תפרוץ לקיוסקים. אבל דיר בלאק אם 

 אתה קופץ מהשולחן!"
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אתמול אבא בא, הרים את פסחזון מהשולחן והתחיל לנער אותו הפוך ובפראות.  

"תיזהר, אבא," אמרתי לו, "אתה עושה לפסחזון כאב בטן." אבל אבא המשיך. "הוא 

לא עושה רעש, אתה יודע מה זה אומר יואבי? שמחר תקבל בארט סימפסון על 

קייטבורד, יופי. רק תפסיק סקייטבורד." "יופי, אבא," אמרתי, "בארט סימפסון על ס

לנער את פסחזון, זה עושה לו להרגיש רע." אבא החזיר את פסחזון למקום והלך 

לקרוא לאמא. הוא חזר אחרי דקה כשביד אחת הוא גורר את אמא וביד השנייה הוא 

מחזיק פטיש. "את רואה שצדקתי," הוא אמר לאמא, "ככה הוא ידע להעריך דברים, 

אני יודע," אמרתי, "בטח, אבל למה פטיש?" "זה בשבילך," אמר נכון יואבי?" "בטח ש

אבא ושם לי את הפטיש ביד. "רק תיזהר." "בטח שאני אזהר," אמרתי, ובאמת 

נזהרתי אבל אחרי כמה דקות לאבא נמאס והוא אמר "נו, תשבור כבר את החזיר." 

בור אותו, "מה?" שאלתי, "את פסחזון?". "כן, כן את פסחזון," אמר אבא. "נו, תש

 מגיע לך הבארט סימפסון, עבדת מספיק קשה בשבילו."

פסחזון חייך אלי חיוך עצוב של חזיר מחרסינה שמבין שזה הסוף שלו. שימות  

הבארט סימפסון, שאני אתן עם הפטיש בראש לחבר? "לא רוצה סימפסון." החזרתי 

ה באמת לאבא את הפטיש: "מספיק לי פסחזון." "אתה לא מבין," אמר אבא, "ז

בסדר, זה חינוכי, בוא אני אשבור אותו בשבילך." אבא כבר הרים את הפטיש, ואני 

הסתכלתי על העיניים השבורות של אמא ועל החיוך העייף של פסחזון וידעתי 

שהכול עלי, אם אני לא אעשה כלום הוא מת. "אבא," תפסתי לו ברגל, "מה יואבי?" 

"אני רוצה עוד שקל, בבקשה," התחננתי. אמר אבא, כשהיד עם הפטיש עוד באוויר. 

"תן לי עוד שקל לדחוף לו, מחר, אחרי השוקו. ואז לשבור, מחר, אני מבטיח." "עוד 

שקל?" חייך אבא ושם את הפטיש על השולחן, "את רואה? פיתחתי אצל הילד 

 מודעות." "כן מודעות," אמרתי, "מחר." היו לי כבר דמעות בגרון.

חזק ונתתי לדמעות לבכות. -חיבקתי את פסחזון חזק אחרי  שהם יצאו מהחדר

פסחזון לא אמר כלום, רק רעד לי בשקט בידיים, "אל תדאג," לחשתי לו באוזן, "אני 

 אציל אותך."

-בלילה חיכיתי שאבא יגמור לראות טלוויזיה בסלון וילך לישון. ואז קמתי בשקט 

ן ביחד בחושך עד בשקט והתגנבתי ביחד עם פסחזון מהמרפסת. הלכנו המון זמ

 שהגענו  לשדה עם קוצים. 
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"חזירים מתים על שדות," אמרתי לפסחזון כששמתי אותו על הרצפה של השדה, 

"במיוחד על שדות עם קוצים. יהיה לך טוב כאן." חיכיתי לתשובה אבל פסחזון לא 

אמר כלום, וכשנגעתי לו באף בתור שלום רק תקע בי מבט עצוב. הוא ידע שלא 

 אותי יותר לעולם.  יראה

 

 

 

 

 
 

 

 

 

. פרסם סיפורים קצרים, 1967בשנת  גן-נולד ברמת אתגר קרת

קומיקס, מחזות ודרמות. ספרו הראשון "צינורות" יצא לאור בשנת 

 14-. יצירותיו פופולריות מאד בקרב בני נוער ותורגמו ל1992

 שפות.

 

  
 –קרת אתגר 

 ראשונהבקריאה 

https://www.youtube.com/watch?v=EiZRK-GriSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiZRK-GriSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiZRK-GriSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiZRK-GriSU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EiZRK-GriSU&feature=youtu.be
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 לשבור את החזיר 
 

 לפניכם שלושה מושגים.
 לבן את כל מה שמזכירים לכם המושגים הבאים:כתבו בתוך המ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

    לאחר הקריאה
 

 הדמויות הללו: 3כתבו כעת לאחר שקראתם את הסיפור, כיצד מצטיירות 
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 שאלות לדיון והעמקה:
 
 . כיצד מוצגים האב, האם והבן בפתיחת הסיפור?1
 
 ם את החשיבות הרבה של מסירת הדברים מנקודת      . יש מבקרים המדגישי2

 מבט של ילד.    
 הביאו מספר ציטטות מן הסיפור המלמדות על נקודת מבט של ילד. .א
 האם הדבר פוגע באמינות הסיפור או להיפך? .ב

 
 . מדוע ואיך התרחש השינוי ביחסו של יואבי לחזיר: מחזיר חרסינה מכוער      3

 קר?לחזיר נחמד, אהוב וי    
 
 .ציינו ניגודים בסיפור, למשל: בין הבובה לבין חזיר החרסינה.4
 
 . כיצד הצליח יואבי לקבל ארכה של יום?5
 
 . מהי עמדתכם בעימות בין האב לבנו?6
 
 . סמנו על גבי הסיפור את כל המקומות בהם מחייך החזיר. כיצד מעוצבים     7

 וטיב בולט יותר לדעתכם? המוטיבים* של השבירה והחיוך בסיפור. איזה מ    
 
 . כתבו סיום אחר לסיפור.8
 
 . סמנו על גבי הסיפור דוגמאות לשימוש בסלנג. )"מת עליו..."(. מדוע לדעתכם     9

 משתמש הסופר בסלנג? מה רוצה להשיג בכך?    
 
 
 
 
 

 
 –את החזיר לשבור   

 קרתאתגר 

https://www.youtube.com/watch?v=ekMPMI4a1OY
https://www.youtube.com/watch?v=ekMPMI4a1OY
https://www.youtube.com/watch?v=ekMPMI4a1OY
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 בא על התנהגותו כלפי בנו.לא מכתב משימה ד' כתבו
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 סגנון הכתיבה :
 

 
הפוסט מודרניסטי בסיפור "לשבור את  סגנון הכתיבהכיצד בא לידי ביטוי   השאלה:
 החזיר?

 קראו את השאלה

 בעיגול סמנו את מילות השאלה 
נושא השאלה:  כתבו במילים שלכם מהו 

________________________________________ 
________________________________________ 

                                      ________________________________________ 
 

 עיצוב סגנון הכתיבה:
 סגנון דיבור ילדותי

 דוגמאות מן הסיפור:
1.  ___________________________________ 
 
2 _______ . ____________________________ 
 
3_______ ._____________________________ 

                                  
 

 ______________________________:תרומה לסיפור 
               

_________________________________________ 
               

_________________________________________ 
 

 דוגמאות מן הסיפור: סלנג
1.  ___________________________________ 
 
2 _______ . ____________________________ 
 
3_______ ._____________________________ 

                                  

 ערוב של שפה  גבוהה ושפה 
 נמוכה      

 פור:דוגמאות מן הסי
1.  ___________________________________ 
 
2 _______ . ____________________________ 
 
3_______ ._____________________________ 

                                  

 דוגמאות מן הסיפור: קללות
1.  ___________________________________ 
 
2 _______ .________________ ____________ 
 
3_______ ._____________________________ 
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 דוגמאות מן הסיפור: השבירה
1.  ___________________________________ 
 
2 _______ . ____________________________ 
 
3_______ ._____________________________ 
 

 סמלים:
חזיר מחרסינה . 1

 מול אבא
 

 _________________________________.___1ציטוטים:
               2____________________________________. 
               3____________________________________. 
               4_____________________________________. 

 מסקנה:________________________________________
______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

בובה של . 2
 בארט סימפסון

 
 

 .____________________________________1ציטוטים:
               2____________________________________. 
               3____________________________.________ 
               4_____________________________________. 

 מסקנה:________________________________________
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

 שבירת הנורמות:
מוטטות . הת3

עולם ערכים כמו: 
, מאמץ חיסכון

 וכבוד ההורים.
 

 ________________________________________הסבר:___
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
________________________________________________ 

 _______________________________________הסבר:___ ילד משקר לאביו
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

________________________________________________ 
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 צפירה 

 אתגר קרת

התעמלות. באולם סידרו מין במה  ביום השואה לקחו את כל הכיתות לאולם

מחנות שמות של  מאולתרת ומאחוריה הדביקו על הקיר בריסטולים שחורים עם

לה  ריכוז וציורים של גדרות תיל. כשנכנסנו לאולם, סיון ביקשה ממני שאשמור

מקום. תפסתי לנו שני מקומות. סיון התיישבה לידי, היה קצת צפוף על הספסלים. 

את המרפק על הרגל שלי וגב ידי נגעה בג'ינס שלה. הג'ינס היה דק ונעים כזה,  שמתי

. "איפה שרון?" שאלתי, "לא ראיתי אותו כאילו נגעתי לה ממש בגוף והתרגשתי

רעד. "שרון במבדקים של הקומנדו הימי," אמרה סיון  היום." הקול שלי קצת

השלבים, נשאר לו רק עוד איזה ראיון". מרחוק  בגאווה, "הוא כבר עבר כמעט את כל

יודע שהוא הולך לקבל במסיבת סיום  ראיתי את גלעד מתקרב אלינו במעבר, "אתה

גלעד שהגיע כבר ממש עד  ד מצטיין? המנהל כבר הודיע". "סיון", אמרפרס תלמי

שמרתי לך מקום  ,אלינו, "מה את עושה כאן? הספסלים האלה ממש לא נוחים. בואי

צפוף." היא  בכסאות מאחורה." "כן," חייכה אלי סיון חיוך מתנצל וקמה, "כאן ממש

 ל שרון, הם שיחקו יחדהלכה לשבת עם גלעד מאחורה. גלעד היה החבר הכי טוב ש

היד שלי -בנבחרת הכדורסל של התיכון. אני הסתכלתי על הבמה ונשמתי עמוק, כף

  .הזיעה. כמה מהטתניקים עלו על הבמה והטקס התחיל עדיין

הקטעים הרגילים עלה על הבמה איש אחד די  אחרי שכל התלמידים דיקלמו את

אבא של מישהו מהתלמידים.  היה מבוגר עם סוודר בורדו וסיפר על אושוויץ. הוא

כשיצאנו החוצה ראיתי  .כך חזרנו לכיתות-הוא לא דיבר הרבה, רבע שעה בערך. אחר

שולם, מה  ,את שולם השרת שלנו יושב על המדרגות של חדר האחות ובוכה. "הי

 קרה?" שאלתי. "האיש הזה באולם," אמר שולם, "אני מכיר אותו, גם אני הייתי

ה היית בקומנדו? מתי?" שאלתי, לא יכולתי לדמיין את שולם בזונדרן קומנדו." "את

והקטן שלנו בשום יחידת קומנדו, אבל מי יודע, אולי. שולם ניגב את העיניים  הרזה

ידיו ונעמד, "לא חשוב," אמר לי שולם, "לך, לך לכיתה. זה באמת לא  שלו בכפות

  ".חשוב
ת אביב וצורי. "שמעת," הצהריים ירדתי למרכז המסחרי. בפלאפל פגשתי א אחרי

מלא פלאפל, "שרון עבר היום את הראיון, אחרי הגיוס יש לו עוד  אמר לי צורי בפה

 בשייטת. אתה יודע מה זה להיות בשייטת? הם בוחרים  איזה גיבושון קטן, והוא
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נפתחה לו הפיתה מלמטה וכל הטחינה והמים של  ,אחד מאלף..." אביב התחיל לקלל

ספר. הוא -אותו עכשיו במגרש של בית ל לו על הידיים. "פגשנוהסלט התחילו ליזו

חצי נחנק וחתיכות של עגבניה  וגלעד השתוללו שם, בירות והכל." צורי חצי גיחך

על האופניים של  ופיתה עפו לו מהפה, "היית צריך לראות אותם עושים חארקות

אח שלי  .יוןשולם, כמו ילדים קטנים. שרון היה מה זה מרוצה שעבר את שלב הרא

ספר, אבל -אמר שדווקא בראיון האישי נופלים הכי הרבה." הלכתי למגרש של בית

אחד לא היה שם. האופניים של שולם, שהיו קשורות תמיד למעקה שליד חדר  אף

על המדרגות היתה זרוקה שרשרת מפורקת ומנעול של ירדני. בבוקר  ,האחות, נעלמו

שם. חיכיתי שכולם יכנסו לכיתות ואז  האופניים עוד לא היו ספר-שבאתי לבית

אמר שעשיתי את הדבר הנכון, ושאף אחד לא ידע על  הלכתי לספר למנהל. המנהל

לי פתק איחור. באותו יום לא קרה כלום,  השיחה שלנו, וביקש מהמזכירה שתרשום

נכנס לכיתה עם שוטר במדים וביקש  וגם לא ביום שאחרי, אבל ביום חמישי המנהל

  .ד לצאתמשרון וגלע

אותם. את האופניים הם לא יכלו להחזיר, כי סתם  לא עשו להם כלום, רק הזהירו

 ספר והביא לשולם -שרון בא במיוחד לבית זרקו אותם באיזה מקום, אבל אבא של

 

אותם. "הכי בריא ללכת  אופני ספורט חדשות. שולם בהתחלה לא רצה לקחת

לקח אותם.  התעקש ושולם בסוףברגל", אמר לאבא של שרון. אבל אבא של שרון 

 זה היה מצחיק לראות את שולם נוסע על אופני ספורט, ואני ידעתי שהמנהל צדק

אחד לא חשד שסיפרתי, ככה לפחות חשבתי אז. -ובאמת עשיתי את הדבר הנכון. אף

ספר חיכתה לי סיון בחצר. -הבאים עברו כרגיל, אבל ביום שני שבאתי לבית היומיים

א אמרה לי, "שרון גילה שאתה זה שהלשנת על האופניים, אתה הי ","תשמע, אלי

שהוא וגלעד יתפסו אותך." השתדלתי להסתיר את הפחד,  חייב להסתלק מכאן לפני

מהר, תברח," היא אמרה. ואני התחלתי ללכת. " .לא רציתי שסיון תראה שאני מפחד

מהשער אז  היה קר ונעים. "הם יבואו "לא, לא משם", משכה את זרועי. מגע ידה

כך, -שסיון דואגת לי כל כדאי שתצא מהחור בגדר שמאחורי הצריפים". שמחתי

  .אפילו יותר משפחדתי

תחשוב על זה אפילו", אמר, "אין לך סיכוי".  מאחורי הצריפים חיכה לי שרון. "אל

שאתה נקניק", אמר שרון, "אבל אף  הסתובבתי. מאחורי עמד גלעד. "תמיד ידעתי

 עלינו, יא זבל?" דחף אותי  אתה טיפוס של מלשין". "למה הלשנתפעם לא חשבתי ש
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לך למה הוא הלשין".  גלעד בכוח, עפתי על שרון והוא דחף אותי ממנו. "אני אגיד

שאני תלמיד  אמר שרון, "בגלל שאלי שלנו קנאי מלוכלך. הוא מסתכל עלי ורואה

יפה  יא הבחורה הכייותר טוב ממנו וספורטאי יותר טוב ממנו, ושיש לי חברה שה

 ספר, בזמן שהוא עוד מסכן ובתול, וזה אוכל אותו מבפנים". שרון הוריד את-בבית

ז'קט העור שלו והושיט אותו לגלעד, "אז הנה, אלי, הצלחת, דפקת אותי," אמר 

רצועת שעון הצלילה שלו ושם אותו "אבא שלי חושב שאני גנב, כמעט  ופתח את

צטיין אני כבר לא אקבל. עכשיו אתה מרוצה?" תלמיד מ .פתחו לי תיק במשטרה

שזה בגלל שולם, שגם הוא היה ביחידת קומנדו,  ,רציתי להגיד לו שזה לא בגלל זה

אמרתי, "זה בכלל לא זה... לא הייתם  שהוא בכה כמו ילד ביום השואה. במקום זה

תי טעם. אין לכם כבוד". כשדיבר צריכים לגנוב לו את האופניים, לא היה בזה שום

יסביר לנו מה זה כבוד. כבוד  רעד לי הקול, "אתה שומע, גלעד, השטינקר הבכיין הזה

ידו, "אני וגלעד נלמד  זה לא להלשין על חברים, יא חרא", אמר שרון ואיגרף את

להרים את הידיים  ,אותך עכשיו מה זה כבוד, בדרך הקשה". רציתי לזוז משם, לברוח

 ,אותי. פתאום משום מקום באה צפירה כדי להגן על הפנים אבל הפחד שיתק

שכחתי בכלל שהיום יום הזכרון. שרון וגלעד הזדקפו שניהם. הסתכלתי עליהם 

בובות בחלון ראווה, וכל הפחד שלי פתאום נעלם. גלעד שעמד מתוח,  עומדים כמו

את הז'קט של שרון בידו נראה לי כמו קולב בגדים מגודל.  עיניו עצומות, והחזיק

והיד המאוגרפת, נראה פתאום כמו ילד קטן שמנסה  המבט הרצחני שלוושרון, עם 

הלכתי לפירצה בגדר ויצאתי ממנה  .לחקות איזה פוזה שראה פעם בסרט פעולה

עוד נזיין אותך". אבל  לאט ובשקט, מאחורי שמעתי את שרון מסנן בשקט, "אנחנו

בין האנשים  הוא לא זז אפילו מילימטר. אני המשכתי ללכת הביתה, עובר ברחוב

 .נראה-הקפואים כמו בובות שעווה, הצפירה עוטפת אותי במגן בלתי

 

 אילו תחושות מעורר בכם הסיפור? מדוע? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 מהי הצפירה עבורכם? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 מודרניסטי-נושא הסיפור הפוסט ות לסיכוםעבוד  
 

 . "חור בקיר"או  "נעליים",בחרו את אחד מהסיפורים של אתגר קרת 
 ות: קיראו את הסיפור שבחרתם וענו על המשימות הבא

 .משימות 3בחרו לפחות 
 )ניתן לבחור סיפור אחר של אתגר קרת(

 
  לאיזה סוג ספרותי ניתן לשייך את הסיפור שקראתם? השתמשו בדף  .1

 המאפיינים שבחוברת. הוכיחו את דבריכם באמצעות הדגמה מן הסיפור.          

 תארו את מבנה הסיפור. התייחסו לחלקי הסיפור. .2

 גיבור הסיפור? מה מאפיין אותו? מהם הקשיים הדמויות בסיפור: מיהו  .3

 העומדים בפניו? כיצד מתמודד עם קשיים אלו?          

 שם הסיפור: אילו ציפיות עולות משם הסיפור? האם הן מתממשות?  .4

 הוכח דבריך.         

 העיצוב האומנותי בסיפור: מהם המוטיבים המרכזיים בסיפור?  .5

 אחד מרכזי וסכמו עליו מתוך מקורות המשמעויות בסיפור: בחרו רעיון  .6

 מידע נוספים.         

 המחישו בדרך יצירתית את הסיפור או מספר רעיונות העולים ממנו.  .7

 אתם יכולים להשתמש בציור, צילום, מצגת מחשב או כל רעיון העולה על          

 דעתכם.         
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 תפוחים מן המדבר 

 סביון ליברכט 

 

משכונת שערי חסד בירושלים ועד משטח החול הגדול שם הכריז הנהג כל הדרך 

ליבה סוער  –"נווה מדבר", וחיפש אותה במראה שמולו, היתה ויקטוריה אברבנאל 

נתונה בעניין אחר. ארבע פעמים ירדה ועלתה באוטובוסים  –בה ואגרופיה קשים 

ת שהתפרעה הבאים אל התחנות ויוצאים מהן, שוב ושוב התירה את מטפחת השב

ברוח ועטפה בה את ראשה, העלתה מכיס תיק הרשת שלה לחם בנייר חום ותפוח 

שלבו רע, והסמיכה תפילת הפרי לתפילת הדרך על פי הדינים. כל העת רגזה 

 –כשניגפו בה שכניה הנוסעים, ועיניה בנוף ההולך ומצהיב ומשתטח מול עיניה 

זבה את השכונה והלכה לגור וליבה ברבקה בתה הסוררת שקמה לפני חצי שנה וע

 בקיבוץ של חילונים. 

ועכשיו נתגלה לה מפי אחותה שרה כי בחדר אחר היא עושה עם בחור, ישנה 

במיטתו ונוהגת עמו כאשתו. שמונה שעות שעשתה בדרכים הפכה במוחה איך תנהג 

כשתבוא עם בתה פנים אל פנים: אפשר תדבר על לבה במתינות, תשיח עמה כאילו 

עליה, תאיר עיניה בדבר כבוד עלמה בעיני איש, תבאר כאישה לאישה  אין בלבה

בענייני צניעות. אפשר תפתח בזעקות שבר, תספר בצעקה על צערה, על חרפת 

עולם שתביא על משפחתם האצילה, תרים קולה כאחת המקוננות עד שיבואו 

 השכנים וישמעו.

רמית, תשים אפשר תעשה שליחותה בעורמה, תמשוך את בתה משם בבשורת ת

אותה בחדרה תחת מנעול ותתעתע עקבותיה. אפשר תוליך ללבה בלהה, תספר על 

פלורה בת יוסף אלאלוף שהלכה שבי אחרי בחור ונתנה לו בתוליה, והוא זנחה עד 

שנשתבשה עליה דעתה והיתה משוטטת ברחובות ומושכת לילדים קטנים 

 באוזניהם.

 

, יהחדשה: תתנפל על הבחור בציפורנ בכביש היוצא מבאר שבע נתגלתה בפניה דרך

 תקרע עורו מעליו ותנקר עיניו על שכך עשה לבת זקוניה.

 בבושת פנים יגרשוהו מן המקום, ובתה תבוא עמה לירושלים. 

 משכך הבטיחה לאחותה: " בשערותיה אביא אותה חזרה".
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-כבר נודע לה מפי אחותה שרה המבקרת את אחייניתה כל ראשית חודש: בת שש

שרה היתה כשהכירה, קצין בצבא היה והביאוהו בפני הבנות להסביר על שירות ע

בנות דתיות בצבא. אחר כך קמה צעקה על שהניחו לאנשי צבא לבוא ולהרעיל את 

 לב הבנות, אלא שברבקה כבר נפל רבב.

 מכתבים היה מוסר לה בעורמה, בידי חבר, גם כשחזר לקיבוצו.

ה מצטיינת ועוד כתינוקת היו רואיה טועים והיא, הפתיה, שבחן ובהדר לא הית

 .עשרה קמה ונסעה אליו אל המדבר-וחשבוה ילד, נכבש לבה ובגיל שמונה

ככל שהלכה ורחקה מבאר שבע החלה רוח הגבורה נוטשת אותה, ומראות שראתה 

 בדמיונה הוציאו אנחה מפיה:

הכותה ? ומה אם תהפוך לה רבקה גבה ותגרשנה? ומה אם ירים עליה הבחור ידו ל

ואיך תעשה את הלילה אם ינעלו דלתם מולה, והאוטובוס אינו יוצא לפני הבוקר 

הבא ? ומה אם לא נתקבלה ההודעה שמסר חיים בעל הקיוסק בטלפון? והיא בורה 

באורחות נוסעים ולא יצאה את שכונתה מאז שילדה שפרה בן ששון העקרה 

נווה מדבר" ומצא אותה מטבריה לפני ארבע שנים אלא שאז הכריז הנהג שוב "

במראה יורדת מן האוטובוס ומושכת סלה אחריה. ואחר עמדה בשתי רגליה על 

החול, רוח המקום היבש מכה בגרונה, אבריה הכבדים מן הישיבה ועיניה הלומות 

 שמש.

 

 הניחה סליה לרגליה ועמדה והביטה בנוף כמי שהגיע לארץ זרה:

עצים עומדים בענן אבק וצבעם דהוי. פתוח המישור עד קצה העין מצהיב וקרח וה

 ולבוא הנה.  –איך אפשר לעזוב את אוויר ירושלים הטהור והריה היפים 

עד שהגיעה לשביל סלול ומצאה אישה לשאול על רבקה כבר היו טיפות זעה 

קולחות מתוך מטפחתה. ויקטוריה פסעה והביטה וראשה סחרחר באשה, 

זה בתוך זה, ורגליה העירומות בנעלי  שזרועותיה עמוסות שורות סירים הנתונים

 גברים וגרבי צבא מקופלים על שוליהן.

בשביל מולן היתה נערה הולכת לבושה מכנסיים אף היא ושערה גזוז. והאישה 

אמרה: "הנה רבקה". וויקטוריה, כבר "לא לזאת התכוונתי" מוכן על לשונה, הכירה 

ה הניחה מידה סל כביסה מקרוב את בתה ופרצה בזעקה שמנגינת בכי לה. והנער

שהיתה נושאת ורצה לקראתה, וכבר היה ראשה מחוץ כנגדה ועיניה בוכות מעצמן 

מה זה... מה זה...גרפה את חוטמה. " איפה הצמות שלך? והמכנסיים... ככה את 

 לובשת... אוי לעיניים!" ורבקה צחקה מולה: "ידעתי שככה תגידי. רציתי להתלבש 
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חשבתי שתגיעי באוטובוס של ארבע. מתי יצאת מהבית? אבל עוד לא הספקתי. 

 בשש? ולמה לא בחמש?"

 "בואי. בואי. די לבכות. כאן החדר שלנו, והנה דובי".

המומה ממראה השער הקצוץ והמכנסיים שטלאי באחוריהם וחוטים נסרחים  

בשוליהם, והנעליים המרובבות לשלשת, מצאה עצמה ויקטוריה שוב הדוקה בין 

ולות, ופנים בהירים היו סמוכים לשלה וקול גבר אמר: "שלום, אמא". זרועות גד

וכבר היה סלה בידו והיא, אינה יודעת נפשה וידיה קלות פתאום נמשכה אחר בתה 

לחדר מוצל והושבה בכיסא. מיד היתה כוס מיץ בידה ועיניה מביטות ואינן יודעות 

שבצות בד מרוקמות, מה הן רואות, ואחר תזכור רק את המיטה הרחבה המכוסה מ

וקולו של הענק בעל השער הכתום אומר: "ברוכה הבאה, אמא." והיא, אך שמעה 

לגמה מן המיץ לגימה גרועה והחלה משתנקת  –אותו אומר במפורש "אמא" 

ומשתעלת, ושניהם אצו אליה והחלו טופחים על גבה כדרך שעושים לתינוק שאינו 

 מיטיב לבלוע.

והדפה אותם מעצמה בידיים פשוטות. ולאחר רגע:  "עזבו אותי," אמרה חלושות

"תני להסתכל עלייך". ושוב גערה: "מה זה, הנעלים האלו! אלו נעלי שבת שלך?" 

ורבקה צחקה: "אני עובדת השבוע בלול. הביאו תרנגולות חדשות. בדרך כלל אני בגן 

 ירק. רק השבוע בלול".

הפוכות היום, וכולאת בכוח עייפה מן הדרך, ומבולבלת ממראה עיניה, ונרעשת מת

את חרונה ההולך ומסתלק ממנה למרות עצמה, וזוכרת כל העת את שליחותה, 

ישבה ויקטוריה עם בתה רבקה ודיברה עמה כאשר לא דברה עם ילדיה מעודה. ולא 

זכרה מה דיברה, ולא זכרה מתי הלך הבחור הקורא לה אמא, ורק עיניה ראו וידעו: 

היתה ילדה לא ראתה ברק כזה בעיניה. גם השער הקצר, טוב מראה פני בתה. מאז ש

היא עצמה. לא  –הודתה בפני עצמה, עושה חסד עם פניה, וכל דמותה כולה 

 כשהיתה בחצאית ובגרביים ובכתפיה הגדולות מדי, כאיש מחופש בבגדי אשה .

 "ואל השכונה את לא מתגעגעת?"

והצחוקים של דודה שרה. "לפעמים כן. בערבי חג. שולחן שבת חסר לי והזמירות 

אבל טוב לי כאן, אני אוהבת לעבוד בחוץ ועם החיות...גם אלייך אני מתגעגעת 

 הרבה".

 "ואבא?" שאלה ויקטוריה בלחש אל תוך אור הערביים המסתנן.
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"אבא לא התעניין באף אחד. והכי פחות בי. כל היום בחנות ועם הספרים 

 והתפילות. כאילו אני לא בתו."

 ילה. אל תגידי ככה." נבהלה ויקטוריה . מן האמת נבהלה."חס וחל

 

 "רצה לעשות לי שידוך עם הבן של יקותיאל. כאילו אני אלמנה או צולעת."

 "באמת?"

 "אל תעשי לי משחקים. כאילו את לא יודעת."

 " דיברו. שמעת. אצלנו לא עושים שידוך בכוח. וחוץ מזה, הבן של יקותיאל עילוי."

 חולה כאילו כל היום יושב בתוך בור. וחוץ מזה, אני לא אוהבת אותו.""עילוי חיוור ו

 "מה את חושבת, אהבה זה הכל?"

 "מה את יודעת על אהבה?"

. "ככה מדברים אל אמא ה"מה זאת אומרת?" נעלבה ויקטוריה והזדקפה בכיסא

 כאן?" 

"את לא אוהבת את אבא והוא לא אוהב אותך." התעלמה ממנה רבקה, והוסיפה 

 וך השקט שנפל: "אני, בבית... לא הייתי שווה הרבה."לת

 "וכאן?" שאלה ויקטוריה בלחישה

 "כאן יותר."

שאלה החלה מתרקמת אצל ויקטוריה באשר לדובי הענק הבהיר, אלא שאז נפתחה 

הדלת, ואור עלה לפתע, והוא עצמו אמר: "מצוין שאתן חוסכות חשמל. הבאתי 

טיק חדשה, זה בסדר, נכון? ואחר כך כדאי משהו לאכול. לבן וירקות בצלחת פלס

שתקחי את אמא אל החדר של אוסנת. הוא פנוי. היא בטח עייפה." בחדרה היוצא 

אל השדות המאפירים ניסתה ויקטוריה לשים סדר בלבה. אלא ששנים של שממון 

הכהו בה את חריפותה, ועם זאת כבר ידעה: בשערותיה לא תביא את בתה 

הדברים פתאום: באה וצעקה בגרונה, וליד הדלת מצאה לירושלים. התהפכו לה 

 עצמה ופיה יבש. "מה זה לקח לך חצי שנה לבוא לכאן?" הקשתה רבקה

 "אביך לא רצה שאבוא."

 ולא נמצאה לה תשובה. –"ואת, אין לך רצון בעצמך?" 

כשבא דובי לקחתה לחדר האוכל שמה אליו את כל זעפה, ואולם לבה כבר הלך 

 הגביר את רגזונה.אחריו, וגם זה 

 "מה זה דובי, איזה מין שם זה?" משך הכעס מלים מפיה.

 "זה דב על שם אבא של אמי. הגרמנים הרגו אותו במלחמה."
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 "וזה שם טוב בשביל תינוק, דב?" הקשיחה לבה לעומתו.

"לא מפריע לי." משך בכתפיו ואחר עצר ואמר ברצינות מבודחת: "אבל אם מפריע 

 והיא עצרה את צחוקה בכוח. אחליף מחר." –לך 

 

בערב ישבו שניהם אצל שולחן אחד ועיניהם ברבקה, כאילו לבדה היא באולם 

הגדול, סובבת עם עגלת הגשה ושואלת פי אנשים למבוקשם "רוצה עוד שתיה, 

 אמא?" שמעה אותו שואל והקשתה בזעף: "אתה קורא לי אמא. איזה אמא אני לך?"

 "אני מת שתהיי אמא שלי."

 ה? ומי מפריע לך?" שאלה, שובבותה של אחותה שרה נכנסת בקולה."ככ

 "הבת שלך."

 "ואיך היא מפריעה לך?"

 "היא לא רוצה להיות אשתי."

 "הבת שלי לא רוצה להתחתן, זה מה שאתה אומר לי?"

 "בדיוק."

עוד הדברים שאמר מתחבטים בה, החל מספר לה על מטע התפוחים שגידל 

חדים שלח לו חוקר אמריקאי המגדל תפוחים במדברות במבואות המשק. זרעים מיו

נבאדה שבאמריקה. שותלים אותם בתוך קופסאות פח מלאות זבל אורגני, והוא 

צומח לעץ בגובה תינוק ששורשיו קטנים ולפעמים פריחת קיץ לו והוא מניב פירות 

כעץ גן עדן. התפוח אוהב את הקור, הסביר בעוד עיני שניהם נודדות אחר רבקה, 

ובלילה צריך לפתוח את יריעות הפלסטיק ולהניח לקור המדבר לבוא, ועם שחר 

 לסגור את היריעות ולכלוא את האוויר הקר ולהרחיק את החום.

"באמת." מלמלה, שומעת את דבריו אלו ומהרהרת בדבריו הקודמים. ובתוך כך נגש 

בה תפח אליה מישהו ואמר: "את אמא של רבקה? כל הכבוד שיש לך בת כזאת." ול

 בה פתאום.

ואז בא לה זכרון, נושב אליה מימים ומרחבים אחרים. בת חמש עשרה היתה. 

בשבתות בבית הכנסת היתה מחליפה מבטים עם משה אלקיים בן הצורף, ואחר 

כובשת עיניה ברצפה. בעזרת נשים היתה נדחקת אל שבכת העץ לראות את ידיו 

קם ביניהם ללא אומר, ואחותו היתה ההופכות בתוכן כסף וזהב ואבנים טובות. דבר 

מאירה לה פנים ברחוב. אך כאשר בא השדכן לדבר בה בשאול אברבנאל לא מלאה 

 לבה לצער את אביה שרצה בחתן תלמיד חכם.
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בערב, כשלוותה אותה ביחידות אל החדר, אמרה רבקה: "את באת להחזיר אותי 

 לירושלים, נכון?"

 תה ואמרה: " את, אל תעשי שטויות."אמה בחרה לא לענות, ואחר שהות סט

 "אני יודעת מה אני רוצה."

"גם דודה שלך ידעה כשהיתה בגילך. ותראי איזה חיים יש לה עכשיו. עוברת מבית 

 לבית כמו חתול."

 

 "אל תדאגי לי."

 ויקטוריה אזרה עוז: "זה נכון מה שאמר לי שאת לא רוצה להתחתן אתו?"

 "ככה אמר לך?"

 ?""נכון או לא נכון

 "נכון."

 "ולמה?"

 "עוד לא בטוחה."

 "ואיפה למדת את זה?"

 "אצלך."

 "איך?" תהתה ויקטוריה.

 "אני לא רוצה לחיות כמו את ואבא."

 "איך?"

 "בלי אהבה."

"שוב פעם אהבה!" טפחה בשתי כפותיה על ירכיה עד שהזדעזעו. מחווה של רוגז 

מיטה המכוסה כיסוי מעשה ללא רוגז. והגיעו אל הדלת. עוד רגע הרהרה ויקטוריה ב

 רוקם, ושמעה עצמה שואלת: "ושמע על המיטה, את אומרת לפני השינה?"

 "לא."

 "לא אומרת שמע?"

"רק לפעמים, בשקט. שאני לא אשמע בעצמי." אמרה רבקה וצחקה ונשקה לאמה 

 על לחיה, ואמרה: "אל תיבהלי אם תשמעי תנים. לילה טוב" כאם המרגיעה ילדתה.

ול הקרחות המותחות בחשכה קווים רכים בתוך משקוף חלונה כבתוך מול גבעות הח

מסגרת תמונה אמרה ויקטוריה תפילתה בכוונה רבה, על שתיהן, ולבה כבד על דבר 

אחד וקל על האחר: "אל יבהלוני רעיוני וחלומות רעים והרהורים רעים ותהי מיטתי 

 שלמה לפניך והאר עיני..."
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יש ניגש אל וילונות לבנים והיא רואה אותו מגבו. וחלום חלמה בלילה ובחלומה א

מסיט האיש את הוילון ועצי גן עדן לפניו: עץ תפוחים כמניין עליו פריו, והפרי נושר 

ומתגלגל לתוך כפותיו, ולפתע קטן הפרי והיה לגלעינים. מסתכלת ויקטוריה ורואה: 

ך האיש פניו אבנים טובות וזהב וכסף חפונים בין אצבעותיו הלבנות. ולפתע הפ

 ומשה אלקיים בן הצורף היה ושערו להבה.

 

כל הדרך חזרה ישבה, עיניה עוד מחזיקות זעפן ולבה כבר מפויס, סלה שכוב לצד 

רגליה ושק תפוחים קשים כאבנים שנתן לה דובי על ברכיה, וידיה אוספות את פיו 

עותיה על לבל יתפזרו. זכרה את בתה השואלת: "את רואה שהכל בסדר, נכון?" ואצב

 לחיי אמה, ואת קולו האומר: "יהיה מאה אחוז, אמא."

כל הדרך הפכה בדעתה מה תספר לבעלה ולאחותה. אפשר תושיב אותם מולה 

ותספר את קורותיה כהוויתם. כשחלף האוטובוס בצומת אחים נמלכה בה. איך 

תתאר לאחותה, שלא ידעה גבר מעולם, ולבעלה שלא שם ידו באהבה, את עיני 

 ר בפני בתה? כשנראו מרחוק הרי ירושלים ידעה את שתעשה.הבחו

עם אחותה, הקוראת מחשבותיה, לא תכביד סוד. תמשוך המטפחת הקשורה לראשה 

ותקרב פיה לאוזן אחותה כדרך שעשו בהיותן ילדות, ותאמר לה בלחישה: "שריקה, 

אותי  את חיינו הוצאנו לבד, את בלי ואני עם חופה וקידושין. בתי הקטנה לימדה

דבר. ואנחנו, זוכרת איך חשבנו אותה קצת מפגרת, לא עלינו? איך הייתי בוכה 

עליה? לא חן ולא הדר ולא בינה ולא כשרון וגובה של עוג מלך הבשן. עם יקותיאל 

רצינו לחתן אותה ועוד עשו טובות כאילו לא נאה להם הבת של אברבנאל. ותראי 

מרצות כנגד פגעי השטן. "חלב ודבש. כאן תטה צווארה ותרוקק נ –אותה היום." 

 וחכמה גם כן. וכל הזמן צוחקת. ואולי, בעזרת השם, עוד נראה ממנה נחת."

ולבעלה, שלא קרא לבה מעולם, תגיש תפוחים בדבש, תסמוך מתניה בשתי ידיה. 

ותאמר בקול: " לא צריך לדאוג לרבקה. טוב לה שם, תודה לאל. בקרוב נשמע ממנה 

ו תטעם מזה ותגיד: תפוחים שיש להם פריחת קיץ ושמים אותם דברים טובים עכשי

 שמעת דברים כאלה בחיים שלך?" –בזבל אורגני והשורשים שלהם נהיים קטנים 
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 סביון ליברכט -תפוחים מן המדבר
 

 ספוזיציהכהא:  1עבודה מספר 
 

 מה אפשר ללמוד מהאקספוזיציה על :. 1
 הדמויות המשתתפות בסיפור ותכונותיהן*
 קשר בין הדמויות והרקע המשפחתיה*
 המקום, התקופה, הזמן*
 הדילמה, הקונפליקט*
 המשך התפתחות העלילה,)רמזים, ציפיות(*
 

 על פי נושאים: עבודה  2עבודה מספר 
 

 הדרך אל "נווה מדבר" ובחזרה - 1 נושא
 

 תארו את הרגשתה של ויקטוריה במהלך הנסיעה אל הקיבוץ. .1
 ה הוא שונה מנוף השכונה בירושלים?הנוף המתגלה לויקטוריה. במ .2
 כיצד משקף הנוף את הרגשתה של ויקטוריה? .3
 במה שונים רגשותיה של ויקטוריה בנסיעה חזרה הביתה? .4
מתברר כי שרה אחותה, ובעלה של ויקטוריה מייצגים שני קטבים  .5

 מנוגדים בחברה ובנפשה של ויקטוריה. מהם הקטבים?
ור, כפי שהוא משתקף במהלך מהו, לדעתכם, הקונפליקט המרכזי בסיפ .6

 הנסיעות?
 

 השיחות עם הבת – 2 נושא
 

תארו את רבקה מנקודת מבטה של האם. כיצד משתקף השינוי שחל  .1
 ברבקה?

בשיחתן של ויקטוריה ורבקה מתבהר הקונפליקט המרכזי בסיפור. מהו  .2
 הקונפליקט?

 מה למדה רבקה מהיחסים בין הוריה? מהו הפתרון שמצאה לכך?
 בחדר את השינוי המתחולל במהלך השיחה? ההאוויר כיצד משקפת .3
שעורכת ויקטוריה? מה יש בהשוואה זו  הההשווא -מהי האנלוגיה .4

 המהווה רמז לבאות?
 מהו השינוי שחל בויקטוריה? תארו והדגימו.  .5
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 השיחה עם דובי והחלום - 3 נושא
 

 כיצד מתיחס דובי לויקטוריה? מה אפשר ללמוד מכך על אופיו? .1
 ואר דובי מנקודת מבטה של ויקטוריה?כיצד מת .2
 מהם הדברים שמתגלים לויקטוריה משיחותיה עם דובי? .3
 השוו בין רבקה לעצי התפוחים שמתאר דובי. .4
 נסו להסביר את משמעות החלום. מהי הכוונה? .5
מתוך החלום ניתן ללמוד על השינוי ביחסה של ויקטוריה לדובי.  .6

 הסבירו.
 

 : הדמויות בסיפור 3עבודה מספר 
 

 בחרו אחת מהדמויות וכתבו עליה. –ויקטוריה או רבקה 
)צורתה החיצונית, עברה, עולמה, מחשבותיה ורגשותיה, השינוי שחל בה, 

ממחשבותיה, ממעשיה,  –בחייה, באיזה אופן לומדים עליה  הההחלטות שקיבל
 ?(האחריםמדברי  

 
 מוטיב התפוח - 4עבודה מספר 

 

פעת התפוח. )תפוח, קראו את הסיפור וסמנו את מקום הו .1
 תפוחים וכו'(

 העתיקו למחברת משפטי מפתח. .2
בחלומה של ויקטוריה מופיע ארמז לסיפור גן העדן )ספר  .3

 בראשית, פרק ג'( הסבירו מה תורמת הזכרת גן העדן לסיפורינו.
מהו השינוי שחל בהתייחסות לתפוח במהלך הסיפור? מהי  .4

סיפור. מהי משמעות השינוי? כיצד תורם שימוש זה למשמעות ה
 האהבה ומהי הדעת, מהי המשמעות של הבנת הדברים?

 
  5עבודה מספר 

  

 בחרו אחת מהעבודות הבאות :
  

  עובדות קטנות הסיפור הקצר בנוי מריכוז של  ,גי דה מופסאן לדעת הסופר. 1
 . במרכז הסיפור ויומיומיות ולאו דווקא מפעולות וממעשים יוצאי דופן     
 ם רגילים, והמצבים בסיפור אמורים להיות רגילים ואנושיים.עומדים אנשי     
 , הסיפור הקצר צריך להעמיד במרכז הסיפור אדגר אלן פולדעת הסופר      
 . רצוי, לדעתו, שאירוע זה יהיה מבהיל אירוע מרכזי מיוחד ויוצא דופןדווקא      
 צור רושם עז. יומזעזע וי     
 התפיסות האלו, ונסו להוכיח אחת מהתפיסות  בחנו את הסיפור על פי שתי     
 או את שתיהן גם יחד.     

 נפשיים.  –מרבה להתייחס בסיפוריו לאירועים פנימיים  אנטון צ'כובהסופר . 2
 העלילה בסיפור מעטה. הדגש מושם על הקורה בנפש הדמויות ופחות     
 עיר ויוצא דופן.להתרחשויות החיצוניות. ברוב סיפוריו לא מתרחש אירוע מס    
 בחנו סיפור זה לאור צורת כתיבתו של צ'כוב  וערכו השוואה.    
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 את תמצית הסיפור. קראו 
 את המלים החסרות בעזרת מחסן המלים. השלימו 

 
 
 
 
 

 
 

 

 .אישה ירושלמית ממשפחה חרדית נוסעת לקיבוץ בדרום 

 השכונה וחיה עם ________ . בכוונתה להחזיר הביתה את ________ בתה, שעזבה את          

 בשליחותה. מתלבטת כיצד לנהוג כדי ________חצי שנה עברה מאז ו_________   

 והה ,ללא חן ו_____, בעלת _____ ולבושה חצאית אותה היא הנערה הגב 

 לובשת  היום _____ קרועים, היא קצוצת שיער  ופניה ______ בחיוך. -זוכרת           

 .רבקה ___ עם דובי, אותו הכירה כקצין בצבא, ונוהגת כאשתו ללא ____ וקידושין 

 באהבתה.היות _______ טה. היא רוצה לדובי רוצה _______  אך רבקה עדיין לא החלי         

 לא כמו הוריה שנשאו ב  _______  ולא ידעו מה זאת  __________ .        

 לה במשפחתה. דבר שלא קרה רבקה עובדת  _____  וחברי הקיבוץ  _______ אותה מאוד,       

 _____המשנים את  _במפגש של האישה עם בני הזוג, נוצרת _______ אמיתית ,בה יש פתיחות ו

 של העדה החרדית ._____ר של רבקה חשוב לה יותר  מה_____האוש –דעתה 

 

 פיתוי והחטא.בדרכה לקיבוץ _____ויקטוריה בתפוח  ש_______  מר, כפרי ה 

כי הם זוכים לטיפול , , אך _______ כדבשבזבל אורגניבחזרה לירושלים היא מביאה תפוחים שגדלים 

 ה._____ ואוהב, כמו בתה רבק

 

 

 

הטעמם / להצליח / שידוך /  ְגסָׁ  נָׁ
/ חילוניים / ויקטוריה    ֵכנּותרבקה / 

 תקשורת / זוהרות / הצמות / יופי
 חרוצה / אהבה / חופה / מעריכים

בטוחה / להינשא / חיה / ג'ינס /     
 טעמו /  מסור / דיעה



78 
 

               
 לא נכון" ליד המשפטים הבאים: –כתבו "נכון 

 

  במבט ראשון ויקטוריה לא הכירה את בתה.

  

  לבה כי ויקטוריה נבהלה מהמראה שלה.רבקה נע

  

  לרבקה היו בעבר צמות, והיום היא קצוצת שיער.

  

  דובי, החבר של רבקה, התייחס אל האם בעוינות.

  

  בעבר, לבושה חצאית וגרביים, רבקה נראתה רע.

  

כעסה של ויקטוריה הולך ונעלם,כי" טוב מראה פני 
 בתה".

 

  

  שבת וחג בירושלים. רבקה מתגעגעת לערבי

  

  אביה של רבקה לא התעניין בה, ולא העריך אותה.

  

  רבקה אוהבת לעבוד בחוץ ועם החיות.

  

  ויקטוריה מעולם לא דיברה כך עם ילדיה.
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 ורתוהעי

 יעקב שטיינברג

 א

רת הגידו לפני חתונתה, כי זה שעתיד להיות בעלה הוא איש אלמן ולחנה העיו

טבק הוא מסחרו; לכתחילה גם הבטיחו לה, כי לאלמן זה לא נשארו ילדים העוסק ב

ורת דרכה ומאשתו הראשונה. ואולם תוך כדי הבטחה זו נזכרה אמה של חנה, כי העי

והתחילה  הזקנה להרבות דברים על אודות  -להתרגז על כל דבר שקר אשר יגידו לה 

ו בבית" ואשר "שוקטים הבית המרווח ועל שני הילדים "אשר גם מקום לא יתפס

נשבעה האם ותמהר להסיח את  –"ככה אראה בנחמה"  –י יונים". נונוחים הם  כש

דעת בתה לעניין הבית: "זהו בית נחלה ממש, בצירוף כברת אדמה גדולה; וחצר יש 

שם, חצר גדולה, כי בקצה העיר עומד הבית, ואף זאת, בתי: בימים הראשונים 

 לבדך מן הבית והלאה, כי המקום הוא  בקצה הישוב.לבואך שמה אל תרחיקי ללכת 

ורת והעי - …מוטב שתשבי בבית" –האיש הוא סוחר בטבק והוא יושב בין הערלים 

הקשיבה בדממה לדברי אמה המרובים, עיניה היו פקוחות וריסיהן לא רעדו, אף כי 

ורת סער בקרבה; ואחרי החרישה גיששה העיורת בידה פעם ושתים על ולב העי

כך אראה בנחמה, בתי,       בן כמה שנים הוא?      ולחן ושאלה מתוך רוגז עצור:הש

            .מהרה האם להישבע -כי רק בן שלושים שנה הוא האיש, 

        הן אין בזה כל חשיבות, בתי.  –שנה אחת פחות או יותר  …השדכן נשבע לי על כך     

  …הלואי שאראה בנחמה     

 ורת עמדה בלי נוע, ורק ידה גיששה פעם בפעם בקצה ו. העיהאם חדלה מדבר

רת יסער בקרבה וכי לא תאמין לדברי אמה; והשולחן. היה ניכר, כי לב העיו

ין, הסירה ירת, אשר רעדה עדווהזקנה לא הוסיפה עוד לדבר, ורק את יד העיו

לחש  –בזהירות רבה מעל קצה השולחן, ושפתיה הצמוקות לחשו דבר מה 

ורת ובלילה הראשון שלאחרי החופה חיכתה העי תום של אם אומללה.שפתים ס

עד שנרדם בעלה את שנתו והתחילה למשמש בלאט בשערות זקנו; ואחרי 

עשותה כך אחת ושתים ידעה כבר ברור, כי פיתו אותה בשקר לפני חתונתה: לא 

בן שלושים, כי אם בא בשנים הוא האיש אשר נתנו לה לבעל. לבה רגז בקרבה 

ך חימה עזה, היא שכבה זמן רב ערה, ועם כל שיעול ושיעול של בעלה נעשו מתו

 ורת  יותר ויותר ברורים. "מה מלאכתו: נושא מים הוא, סוחר והרהוריה של העי
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בסמרטוטים או חרש עץ הנהו?" ברור לה הדבר, כי איש סוחר בטבק אינו 

 החדשה,  היא התהפכה מרוב כעס מצד אל צד וכותנתה …משתעל באופן כזה

 

ורת מעל ואשר לא באה עוד במים, השמיעה רשרוש עמום. ופתאום נשמטה העי

משכבה ורגעים אחדים זחלה על פני רצפת החדר, עד שידה התנגשה בזוג 

המגפים של בעלה; רגע אחד מששה האשה את המגפים המקומטים והגסים, 

רת לעצמה וואחרי כן השליכה אותם הצידה בחרון אף. לפי המגפים תיארה העיו

 -את דמות בעלה: יהודי צנום, גבה קומה והולך שחוח, על ראשו ירמולקה בת

ככה  …שולים -זקונים ורגליו מכבידות צעוד מתחת לקפוטה מטולאה וארוכת

נדודים ארוך, ובבוקר לא חדלה  העיורת מהקשיב לקול צעדי  -עבר עליה ליל

ר ורש של איש עיובעלה, וכשיצא מן הבית יצאה אף היא אחריו ובצעדי ח

התגנבה אחריו כברת דרך גדולה. הנה דופק מטהו  על פני אדמת החצר הקשה, 

יודעת היא העיורת, כי רק אדם בא בשנים דופק כך  …דפיקה אחרי דפיקה

במתינות במטהו העבה. מי הוא זה איפה בעלה ומה מלאכתו? עכשיו כבר ברור 

 מסחר הטבק הוא מעשהו.  לה עד מאד, כי שקר הגידו לה לפני חתונתה: לא 

 

 ב

ורת, כי ורק אחרי חג סוכות, כשהתחילו ימות הגשמים ובני הבית הוכיחו ברור לעי

רק אז עמדה חנה ונסעה אל  –עוד מעט ויקשו עליה, העומדת ללדת, טלטולי הדרך 

ירה בלילה, עברה את מבואות היהודים שהיו שקועים יבעלה. העגלה נכנסה אל הע

יעה אחרי פסיעה התנהלה אחר כך העגלה על פני הביצה בדממה גדולה, ופס

שבשוק. גם פה היתה דממה, כלב לא נבח, רק השומר השמיע דפיקות לילה מדודות 

רת ניחשה מיד, כי פה מגרש השוק עם החנויות. ועוד מעט ובשני מקלות העץ. והעיו

ות התחילה העגלה למהר דרכה מבלי נטות ימינה ושמאלה. מכל עבר נשמעו נביח

ורת הבינה כי הם נוסעים עכשיו דרך הרחובות הארוכים של ושל כלבים, והעי

 הערלים. 

ומתוך מחשבה זו נזכרה חנה בדברי אמה אשר הגידה לה, כי בית בעלה נמצא בקצה 

כך? הנה התרומם רוח והעגלה -רה. אבל למה תארך הנסיעה כליהישוב של העי

ברור, כי העגלה יצאה כבר מתחום  הדבר לה כסימן -מתנהלת בכבדות במעלה ההר, 

 אבל סוף סוף עמדו הסוסים מלכת, העגלון ירד ואמר לה, שתשב  …הישוב והלאה
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ותחכה עד אשר ידפוק בחלון ויעיר את אנשי הבית. חנה נשארת יושבת בעגלה, 

מקשיבה לקול צעדיו של העגלון המתרחקים ממנה והלאה, אחר כך היא מורידה 

הסוסים עומדים במקומם  –ת עיניה. ופתאום היא מתנערת פות את שמורויאגב עי

 והרוח סוער עליה מכל עבר. איפה זה עמדה העגלה? הבשדה? אך הנה היא שומעת 

 

רת את ראשה לתוך חלל ומרחוק בדפוק העגלון על חלון הבית. רגע אחד מטה העיו

לים. הלילה ומיד נעשה לה הדבר ברור: כך מתדפקים על חלון קטן אשר לבית הער

בעלה  …אחר לגמרי הוא קול הדפיקה מדי דפוק אדם בחלונו של בית יהודים

מתגורר איפה כאחד הערלים, ולה הגידו כי הוא סוחר בטבק! ופתאום שומעת 

מה טיבו של  –רת את קול הקריאה של בעל העגלה; " ר' ישראל! ר' ישראל! " והעיו

סוף יצא אותו ר' ישראל, עזר סוף  בעלה זה, שקוראים לו:"ר' ישראל, ר' ישראל"? 

לאשתו לרדת מעל העגלה, החזיקה בידה והוליכה לתוך ביתו. כשעברו את המסדרון 

ידים, הרגיל בבתי -מסדרון רחב -רת תוך כדי הליכה, כי זהו מין חדרווהכירה העי

הרהרה  -הערלים, וכשנפתחה דלת וחמימות רבה אפפה בבת אחת את פניה, 

כל הוא כאן לא כמו אצל היהודים: תנור הבישול נמצא ורת עוד הפעם, כי הוהעי

"זהו  –ותוך כדי רגע הטתה האשה את ראשה לבכיו של ילד.  כנראה בחדר הדירה

נענה לה הבעל, אף על פי שהיא לא הוציאה מפיה דבר שאלה. האיש יצא  -הקטן", 

בדרכה מששה   רת התחילה חוזרת הנה והנה בחדר.ולהכין את המיחם, והעיו

טות: האחת היתה בלתי מוצעת וקרה, ובשניההעירה יבשתי מ הורת בידה ופגשהעי

אגב מישוש ידים איזה ילד שהתחיל בוכה בכי גדול. האב נבהל לתוך החדר, השקיט 

ורת ואת הילד והושיב את אשתו ליד השולחן. וכששקט הכל בבית התחילה העי

האמנם צומח גן גדול לפני ביתנו?" מקשיבה לשאון העצים הסואנים לרוח הסתיו. "

רת, בשעה שקשה לה לתאר לעצמה איזה דבר, הורידה את גבות ווכדרך העיו –

בין כה הכניס בעלה את המיחם ועמד לגזור  עיניה ותקמט את מצחה ותחשוב.

 –בסכין את הסוכר לחתיכות קטנות. תוך כדי זה נפלה חתיכת סוכר קטנה לארץ 

רת בידה על פני וגניחת זקן. אותו רגע מששה העיוהאיש גחן וירם אותה אגב 

השולחן, מצאה את הסכין ובחנה אותה באצבעותיה, בכדי לעמוד על טיבה: העבה 

הוא הניצב שלה ואם עשוי הוא מעצם, כאצל סכינים שבבתי יהודים. עבר איזה זמן 

 והבעל הגיש לחנה כוס תה, מזג ממנה לתוך הקערה ושאל אצל אשתו:

 בידך? האשים      
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 אני יכולה לשתות בלי עזר.  חנה התאדמה ותען:

ורת גומעת גמיעה ראשונה ולבבה דופק וכלי התה רועד בידה. היא יודעת, כי והעי

תה. לסוף נשפך התה מתוך הכלי הרועד יבעלה נועץ בה עכשיו עינים ומשגיח בשתי

 יד הבעל.בידה, ברכיה של העיורת נכוות והיא מתרצה כבר לשתות את ספל התה מ

טתה, נשמע קול דפיקה חזקה בחלון וקול יפתאום, כשהתחיל בעלה להציע את מ

 קורא מבחוץ: "ר' ישראל! ר' ישראל!"  חנה, שהתחילה כבר לפשוט את שמלותיה, 

 

לה במנוחה ערת ודוממה ולא יכלה להבין, למה זה ילך בונשארה עומדת חיו

מה, כשדופקים על -דאי קרה דברהן בו -ובמתינות גדולה כל כך לפתוח את הדלת, 

ת בעצם הלילה! חנה מקשיבה לשיחה בלתי ברורה שבין בעלה ובין איש זר. להד

 והדלת נסגרת. –לסוף היא שומעת קול נהימה היוצא מפי בעלה 

 רת וגופה, אשר רק הכותונת עליו, רועד כולו.ושואלת העיו –מה זה קרה?      

     מחרישה,  צם הלילה ויבואו לקרוא לו. העיורתבעלה מגיד לה כי דודתו חלתה בע     

   זה הרגש אשר ימלא  –ורק עיניה הגדולות פקוחות לרווחה ופניה מביעים תמהון      

               את לבה לעיתים קרובות כל כך. חנה עולה מיד על משכבה, מתכסה בבגדי      

 . המשכב החמים, אך לא יחם לה, והיא רועדת, רועדת     

 

 ג

עסוקה ברגע  ההגדול בילדים דופק בידיו הקטנות על זגוגית החלון. העיוורת, שהיית

ואולם היא לא הכירה הפעם אגב  -זה מהרה אל הילד והניחה את ידה על שכמו. 

ידיים את דבר השמחה אשר שמח הנער ואת דבר הדפיקה אשר דפק בחלון -מישוש

ליד הנער ולא ניסתה לבוא אתו  הקטן. רגע אחרי רגע הוסיפה העיוורת לעמוד

פה היה, אף כי מלאו לו ארבע שנים. מדי עמדה הרהרה העיוורת -בדברים, כי כבד

 -רגע אחד, כי עברה פתאום מחלה על הנער ומכאבו הוא מתנדנד ודופק על החלון 

אך תוך כדי הרהור זה העבירה את ידה על ראשו ועל לחייו והיא נוכחה מיד כי הילד 

בו כל מחלה. אך בשל מה לא למד עוד הנער לדבר ? על דעתה עלה בריא ואין 

פתאום, כי גם בעלה ממעט מאוד לדבר וכי דרכו להוציא בנהימה את הדיבורים 

הספורים אשר ידבר. בודאי יש לו עסק רק עם ערלים. גם הנער כבד פה הנהו, יען כי 

למקום הישוב.  אין זאת כי ביתם עומד לבדד מחוץ -איש לא יבוא אתו בדברים, 

 ואולם מדי חשבה את מחשבותיה לא שכחה העיוורת את תמהונה לרגל דפיקות 
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אל  המה בחוץ" ? היא ניגש-"למה הוא ניצב ליד החלון ? הרואה הוא דבר -הילד. 

החלון והדביקה את אזנה אל הזגוגית. דממה. והדממה רבה כל כך שהעיוורת 

מדי עברו במעוף לפני החלון. רגע אחר  עורב אשר ישיק בכנפיו תשומעת קול צווח

רגע וחנה אינה זעה ממקומה ומקשיבה לדממה; נדמה לה, כי בחוץ נשתנה דבר מה, 

כי הכול נשמע שם יותר שוקט ורוח שלווה מרחף שם בחוץ, כמו בבית אמה בערב 

שבת, בשעה שמפזרים חול על הרצפה. וככל אשר תוסיף העיוורת לעמוד, כן הולך 

וחה דבר התמורה אשר נתרחש בחוץ: השלג הראשון נופל שם בלי קול. ומצטייר במ

 חנה  הגם זה סימן לה כי שלג נופל עכשיו. רוצה היית -מה שהילד דפק בחלון 

 

לשאול את בעלה, אבל האיש לא היה אותה שעה בבית. בכלל ואינו מרבה לשבת 

א מבחוץ: "ר' בבית, אבל יש אשר ידפוק פתאום איזה בן אדם על החלון וקול קור

ישראל ! ר'  ישראל !" אז יצא בעלה לשעות רבות, ובשובו הוא נוטל תמיד את ידו 

במים . . . לאן הוא הולך ? היא אינה שואלת אותו לדבר זה, כי היא ממעטת בכלל 

שיחה עם בעלה. כל צרכי הבית הוא מביא בעצמו מן העיר, עם בני האדם היא אינה 

 פה תדבר עם בעלה ? על מה אי -נפגשת כלל וכלל 

, בכדי לטעום את התבשיל. םהעיוורת משה ממקומה ופונה ללכת אל הכיריי

ופתאום נשמע מבחוץ קול רעש. היא נשארת עומדת במקומה ומקשיבה לקול 

צעדים. הבעלה הוא זה אשר בא? אבל צעדים מרובים באים בערבוביה וזה סימן לה 

, אך מאין זה באו פתאום לכאן קהל לעיוורת כי חבורת אנשים עוברת סמוך לביתה

אנשים ההולכים יחד ? הערלים הם אלה, השבים מן העיר אל הכפר ? אבל חנה 

יודעת להכיר בצעדים של ערלים: הללו מדודים הם וכבדים. אמנם כן, נקל עליה 

להישבע כי היא שומעת עכשיו קול צעדים של יהודים. העיוורת מוסיפה להקשיב 

פעם הראשונה היא שומעת מבחוץ קול המון צעדים. מה פשר והיא נזכרת כי לא ב

הדבר הזה ? חנה מרימה את הילד כלפי החלון ואומרת אליו: יוסיל'ה, הבט וראה, 

מי זה הולך בחוץ ? הילד נעשה עליז מהנאה ודופק על החלון. העיוורת מקשיבה 

צחוקו,  לצחוק הילד ונדמה לה, כי עליה לשים את כל ליבה לתנועות הילד ולקול

ואז יעלה לה הדבר להבין את הנעשה בחוץ. טוב היה לו יצאה עכשיו בעצמה 

אבל קשה לה  -זה ימים רבים שהיא מתגעגעת גם על קול צעדים של יהודי  -החוצה 

עכשיו ההליכה: עומדת היא כבר בחדשי הלידה ובשביל כך פסקה זה כבר להיות 

ומתגעגעת על קול אדם; היא יוצאת ונכנסת. חנה מוסיפה לעמוד לפני החלון 

 עצומה לשמוע מקרוב קול צעדים של בן אדם . . . והנה נפתחת  התאוו המתאוו



84 
 

 
הדלת ובעלה נכנס הביתה. בטרם יגיד דבר מה לאשתו הוא מוציא מכיסו מלוא 

חפנו מטבעות של נחושת, מפזר אותם על השולחן ומונה אחד לאחד, כשהוא נוהם 

פי צלצול המטבעות מכירה העיוורת, כי בעלה מונה  פה הרגילה אצלו. על-נהימת

כסף של פרוטות. חנה מחכה עד שבעלה מסים למנות את כספו, ואחר כך היא פונה 

 אליו בשאלה:

 ישראל, שמא ידעת, מי הם האנשים שהיו אצים ורצים לפני הבית ? -

 הבעל משיב בנהימה:

 וכי מה אכפת לך ! -

 העיוורת מוסיפה לחקור:

 יה רב . . . אפשר שנפלה דליקה ?השאון ה -

 

 הבעל משיב הפעם בנהימה של רוגז:

 ודי ! -אין לך צורך לדעת. שבי בבית  -

חנה מורידה את גבות עיניה, כדרכה תמיד בשעה שהיא זועפת ואינה רוצה לענות 

 דברים, אבל הנה היא שומעת שבעלה שם את פעמיו אל הפתח, והיא שואלת:

 הרים ?מתי תאכל את ארוחת הצ -

 מאצל הפתח נשמעת לחנה נהימת בעלה: "יש לי דברים חשובים מארוחת הצהרים",

ומיד האיש יוצא וסוגר אחריו את הדלת. הלוך וגשש ניגשת חנה עד לפינת המקום  -

ששם רגיל בעלה להציג את מטהו, ואחר רגע של חיפוש נתקלת ידה במטה העומד 

בעלה לא יצא ללכת הליכה רחוקה, כי במקומו הרגיל. דבר זה סימן לה לעיוורת, ש

, ראשה וולעובי ואם סר לאיזה יהודי הגר בשכנות. חנה ממשמשת את המטה לאורכ

 מורד ומצחה מקומט: מאין זה לבעלה מטה ארוך ועבה כמטה הזה ? . . .

 

 ד

 הבתחילת החורף, עם כניסת ימי הקור, ילדה העיוורת בת. לילה לילה היית

של חנה ומשכיבה אותה במקום אחר,  הוקת מתוך מיטתהמיילדת נוטלת את התינ

וימים אחדים עברו עד אשר הבינה העיוורת, כי הזקנה חוששת שמא תחנוק האם 

העיוורת בשנתה את העולל. אך חנה צחקה בלבבה כשעמדה בדעתה על הדבר הזה. 

האם היא איננה יודעת כל אשר יעשה בבית, אף כי עיניה לא תראינה ? ביום שלישי 

לידה קרה מקרה, כי המיילדת הזקנה הגישה לה מרק בקערה וחנה הרימה תוך כדי ל

 ואז הרהרה  -רגע את העולל והשכיבה אותו הרחק ממנה, לבל תשיגהו ידה או רגלה, 
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הזקנה, אשר התבוננה למעשה העיוורת ולתנועותיה, כי היולדת אינה עיוורת גמורה 

 וכי עיניה תראינה מעט את אור היום. 

לחנה בקומה ממשכב לידתה; שבעתים גדלה המנוחה אשר  הות פנים חדשה הייתחז

העיוורת ממעטת בדברים, ואולם מיום  היצוקה מאז על פניה. גם עד כה היית ההיית

מזמרת על עריסת  הזמר היית-אשר קמה ממשכב הלידה חדלה כמעט לדבר ורק דברי

ילדי בעלה, ממהרים לגשת  העולל. ומדי שבתה אל ערש הילדה היו גם שני הנערים,

אליה ולהתייצב על ידה, נער מעבר מזה ומזה. חנה שמה את ידה האחת על שכם 

הנער האחד ואת ידה השניה על ראש הילד השני ופיה שר את השירים אשר ידעה. 

עוברת כך שעה ארוכה, עד שבעלה של העיוורת היה שב הביתה ומוציא  היש שהיית

חנה תמיד  הגילה אצלו. לשמע הנהימה הזאת הייתאגב כניסה את נהימת הפה הר

 מקמטת מעט את מצחה, כי לא ידעה להבין מרחוק אם בעלה זועף או לא. 

 

לפני מועד הפורים גדל הקור עד מאוד. קרה מקרה, כי חנה יצאה בבוקר אחד אל 

המסדרון, למען הכניס עצים להסקה, והרוח אשר חזק מאוד בחוץ פתח בנשבו את 

, אשר הוסיפה ללקט בידים מסומרות מקור הר בצינה עזה על האישהדלת וישתע

את גזרי העצים. ואולם ברגע אשר סימר הקור עד מאוד את בשרה הרהרה העיוורת 

בלבבה, כי על כן עז פה הרוח כל כך יען אין לו מעצור אשר יעצרנו, כי ביתם עומד 

ל הפתח הפתוח, בשדה. לרגע אחד פסקה חנה מן העצים, צעדה צעדים אחדים למו

התייצבה כן עם אלומת העצים בזרועותיה והאזינה להמיית הרוח בשדה. השלג, 

השלג הנופל לרגליה  תאשר ירד בחוץ, הכה בפניה, וחנה הקשיבה בשום לב לאווש

ולשאון הרוח הנושא את השלג וזורקו למרחוק. ברור היה לחנה, כי מסביב לביתם 

רוח תטה העיוורת את ראשה ותקשיב:  ישתרע מקום ריק, ואולם עם כל נשיבת

מה אשר יעצור בעד הרוח בנשבו. מה הוא הדבר -דומה לה, כי לפני ביתם נמצא דבר

 -מהרהרת העיוורת בלבה  -הזה ?הנה החורף בא כבר עד קצהו ועם ימות החמה 

 תסובב את הבית לכל העברים.

נופלים מן הגג. אך הנה התחיל הקרח נמס ובבית נשמע כל היום שאון נטפי המים ה

באותו יום ראשון של הפשרת השלגים, בשעת סעודת הצהריים, פתח האיש ר' 

 ישראל את פיו כלפי אשתו והגיד אגב נהימה רגילה:

 מחלת האסכרה מתהלכת בעיר. -

 ואחרי ימים אחדים שמעה חנה מפיו אמירה חדשה:

 בכל יום מתים תינוקות . . .  -
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רב  ןרת פרוסת הלחם בבית הבליעה ותימהולשמע הדברים האלה נתקעה לעיוו

הוצק על פניה. למה הוא מדבר כדברים האלה ומעורר בלבבה פחד ובהלה ? מן היום 

ההוא והלאה התחילה העיוורת למעט בעבודות הבית, ישבה כל הזמן ליד ערש 

מעבירה את ידה על פני התינוקת, לדעת אם שלום לה. פעם  ההילדה ומדי רגע היית

העיוורת גוחנת על גב העריסה ומקשיבה לקול נשימת הילדה. ברור לה  הבפעם היית

לחנה, כי נקל יהיה לה להכיר אם תעבור על הילדה גם מחלה קלה. בכל יום ויום, 

כשבעלה שב מן העיר, היא נכנסת איתו בשיחה ושואלת בדבר המחלה המתהלכת 

 בעיר בין הטף. האיש ר' ישראל נוהם ועונה:

 ספים, העוללים.כזבובים הם נא -

רוח, מפשילה את גבות -העיוורת, בשמעה את דברי בעלה הנאמרים בנהימה ובקוצר

עיניה וקור עובר בבשרה. על מה הוא נוהם ככה בדבר הילדים המתים, היש לו 

 תועלת מזה ?

 

באו ימי החום, שלוליות של מים התחילו ניגרות בחוץ ; האיש, כשהוא שב  םבינתיי

העיוורת מכירה את זאת על פי צעדיו  - םרפש עד הברכיי מן העיר הוא מכוסה

הכבדים. בוקר בוקר מצפצפות ציפורים לפני החלון והגדול שבנערים נעשה פתאום 

רק העיוורת רוחה קודרת מדי שבתה  -רקדן ואף הוא הומה כל היום לפני החלון, 

התפרצו  ליד ערש הילדה, אף כי לבעלה טרם הגידה כי לבה ירחש דבר רע. ופתאום

הביטה נא, ישראל,  -מפי חנה הדברים אשר היו כמוסים בלבה זה ימים אחדים 

מן  םאל בעלה, בשובו פעם הביתה והוא מנקה את המגפיי הפנתה האיש -בילדה, 

 דומה לי כי נשימתה כבדה. -הרפש, 

בעוד העיוורת מדברת את דבריה נפל עליה פחד גדול. ברגע זה נעשה לה ברור, כי 

ולה. היא נשארה קפואה במקום עומדה, גבות עיניה ירדו ואצבעות ידיה הילדה ח

נתקעו אלו בתוך אלה כמו בצבת. ואולם בעלה לא הגיד לה דבר. הוא הציג את 

מטהו בפינת המקום  המיועדת לכך והתחיל נוטל את ידיו אגב אריכות יתרה. אותו 

  רגע ידעה חנה, כי מחלת הילדה לא עוררה כל פחד בלב בעלה.

ימים אחדים היה העולל מוטל חולה והאיש ר' ישראל היה יוצא ובא כרגיל, וגם 

בשעה שהיה מצוי בבית היה מעסיק את עצמו בכל מיני דברים והיה עומד לפעמים 

שרויה  השעה ארוכה לגזור את הסוכר לחתיכות חתיכות קטנות . . . העיוורת היית

בא אל פיה, ומיום ליום רחש לבה לא הסיקה וגם אוכל לא  םבצערה, גם את הכיריי

 שנאה לבעלה: מדוע הוא שרוי במנוחה כמו תמיד וצעדיו מדודים וכבדים כבכל 
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הימים ? ופעם קרה מקרה, כי לא יכלה העיוורת לשאת את חרונה ותשתער על 

 בעלה בצעקות וביללה:

לך, הגד לי מה היה לילדה ? בנהימה נמלט האיש  םרוצח, הן עיניי -

לדעת  הרת, שנעשתה דוממה ומקשיבה לצעדי בעלה; רוצה הייתמידי העיוו

אם הלז ניגש אל עריסתה של הילדה, אשר השמיעה נחרתה הכבדה על פני 

. האיש נטל מן הפינה את מטהו ויצא מן הכל החדר. אבל כזאת לא היית

 הבית. 

בלילה כשנשמעה נחרת האיש על פני כל הבית ומבחוץ נשמע קול דפיקה של נטפי  

שעות רצופות על יד העריסה והקשיבה  הישבה האיש -ים הנופלים מן הגג המ

לנשימת הילדה. העיוורת ידעה זה כבר, כי הילדה תמות, ואולם כוח לבכות לא היה 

לה עוד, רק שפתיה היו נעות כל העת ולחשו בדממה: "יבוא נא הקברן. את 

ת בראש מורד ושפתיה התינוקת לא אמסור לו, יבוא נא" . . . ובעוד העיוורת יושב

נעשה לה דומה, כי שנים רבות כבר עברו עליה ליד ערש הילדה וכי עד קץ  -נעות 

ימיה תשב כך במקום הזה. מבחוץ נשמע עוד קול דפיקה של נטפי המים, אך נחרת 

 האיש הכבדה פסקה פתאום. העיוורת מורידה עוד יותר את ראשה, מוחה ריק מכל 

 

בן והיא שוקעת לאט לאט בתנומה. והנה היא מתנערת דבר מחשבה, לבה כאילו נתא

ומרכינה את עצמה על גב העריסה. דממה ונשימת הילדה לא תישמע. עוד רגעים 

 אחדים מוסיפה העיוורת להקשיב, ופתאום היא קופצת ממקומה וצועקת בקול גדול. 

 כל הלילה עובר על העיוורת בצעקות, אך ליד העריסה היא יושבת לבדה, כי בעלה

יוצא ונכנס חליפות וחנה, העסוקה בבכיה, אינה יודעת בצאתו ובבואו. כאור הבוקר 

עד מאוד, אולם מן העריסה לא תסור,  התפסיק העיוורת את בכיתה, כי עייפ

שערותיה פרועות, ראשה מתנועע בלי חשך ואף שפתיה נעות ולוחשות פעם בפעם: 

סה את ידה לתוך העריסה, בחפצה "יבוא נא הקברן, יבוא נא" . . . ופתאום היא מכני

לנגוע עוד פעם בגוף העולל המת. אך התינוקת איננה כבר בעריסה. שריקה איומה 

מתפרצת מגרון העיוורת: "ישראל, היכן היא התינוקת ?" אך מענה לא בא. כעין 

חבלי מות תוקפים את חנה כשהיא משרכת את דרכה לעבר הפתח והיא צועקת 

היכן היא התינוקת ?" בחוץ, לפני פתח הבית, היא עוצרת פעם אחרי פעם: "ישראל, 

 תמלכת ושוהה כנאלמה. השעה היא לפנות בוקר, רוח לא תנשב; מן הגג נופלת טיפ

 מים בפניה והיא מתנערת. העיוורת מרכינה את ראשה ומטה את אזנה לעבר השדה. 
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ומה נדמה לה, כי הרחק מן השדה בא אליה קול צעדי בעלה. היא נעתקת ממק

ומשרכת את דרכה לקול הצעדים האלה. רגע אחד היא עושה את דרכה במרוצה, אך 

מיד היא נכשלת בדבר מה ונופלת לארץ. היא מתרוממת ומתחילה צועדת צעד אחרי 

צעד, אך רגליה נתקלות מדי רגע באבנים. פתאום נתקל כל גופה באבן גדולה. מבלי 

אצבעותיה מגששות . . . שריקה חשוב היא פורשת את שתי ידיה על פני האבן ו

 איומה פורצת מגרון העיוורת: היא מכירה, כי רגליה עומדות בבית הקברות.
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 העיוורת
 

בסוף הסיפור מתגלה לנו פתרון "החידה": מתגלה לנו עיסוקו של הבעל שהיה 
 תעלומה בעיני העיוורת ובעיני הקורא, וכמו כן מתגלה מקום מגוריהם.

 .  ברן והם גרים בבית קברותר' ישראל הוא ק 
לאחר פתרון התעלומה אנו חוזרים לבדוק את כל הרמזים שהופיעו במהלך 

 הסיפור.
". רמזים מטרימים פזורים במהלך הסיפור והם הרמזים המטרימיםאלו הם "

מרמזים על מה שעתיד לקרות. קשה להבחין בהם בקריאה ראשונה, ורק 
 בסרט מתח(. בקריאה שנייה אנו מבחינים בהם. )כמו

 
לפניכם משפטים שנלקחו מתוך סיפור העיוורת; אלו הם הרמזים המטרימים. קראו את 

 המשפטים וכתבו את המשמעות אותה מקבלים בקריאה שנייה.
 
 

 משמעות והסבר בקריאה שנייה הרמז

"בימים הראשונים לבואך אל תרחיקי ללכת 
לבדך מן הבית והלאה, כי המקום בקצה 

 ישוב..."
 
 

 

 ומי הוא זה אפוא בעלה ומה מלאכתו? עכשי"
כבר ברור לה כי שקר הגידו לה לפני 

 חתונתה..."
 
 

 

 "פתאום...נשמעה דפיקה בדלת...
ר' ישראל...למה זה ילך בעלה במנוחה 

 כך לפתוח את הדלת?"-ובמתינות גדולה כל
 
  

 

"אז יצא בעלה לשעות רבות, ובשובו נוטל 
 תמיד את ידו במים..."

 
 

 

ה סימן לה לעיוורת כי חבורת אנשים "וז
עוברת סמוך לביתה. אך מאין זה באו פתאום 

 "לכאן קהל אנשים ההולכים יחד?
 
 

 

"אחר רגע של חיפוש נתקלת ידה במטה 
העומד במקומו הרגיל. זה סימן לה לעיוורת 

 שבעלה לא יצא ללכת להליכה רחוקה."
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 משמעות והסבר בקריאה שנייה הרמז

לבעלה מטה ארוך ועבה כמטה "מאין זה 
 זה?"

 
 

 

"ברור לה לחנה כי מסביב לביתם ישתרע 
מקום ריק... דומה לה כי לפני ביתם נמצא 

דבר מה אשר יעצור בעד הרוח בנשבו. מה 
 הוא הדבר הזה?"

 
 

 

"והגיד אגב נהימה רגילה: מחלת האסכרה 
 מתהלכת בעיר...בכל יום מתים תינוקות..."

 
 

 

מן העיר הוא מכוסה רפש "האיש כשהוא שב 
 עד הברכיים."

 
 

 

"אותו רגע ידעה חנה, כי מחלת הילדה לא 
 עוררה כל פחד בעיני בעלה."

 
 

 

"פתאום היא מכניסה את ידה לתוך 
העריסה... אך התינוקת איננה כבר 

 בעריסה."
 
 

 

"היא מתרוממת ומתחילה צועדת צעד אחרי 
צעד, אך רגליה נתקלות מדי רגע באבנים. 

 ום נתקל כל גופה באבן גדולה..."פתא
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

  

javascript:parent.clsPreviews.mOpenPreview(1,


91 
 

 
 סיפור קצרצר

 
מעין תמונה, סקיצה, שורות בודדות, לעיתים עמו אחד, אירוע בחיי אדם, תיאור 

 מצב ברגע נתון.
 

             ילד זר/ גרשון שופמן                             
 

חדש  -המשורר המוכיח ישב בחדרו וכתב קובלנה נמרצת על האדישות האנושית, על העניין הישן

 ואין שם אליו לב! -של "איש לבצעו", על שהנה נופל האחד באמצע הרחוב 

ונזדעזע: קול בכי ילד עלה באוזניו מן החוץ. שם שיחקו ילדיו.עם הקולמוס ביד רץ  -כך ישב וכתב

 יהם בהול, ושמחה גדולה תקפתו: ויצא אל

 י ל ד  ז ר  ב ו כ ה!  ילד זר.

 

 .1938נולד ברוסיה,  עלה לישראל בשנת  1880-1972גרשון שופמן, סופר, 
 
 :  מה כתוב בקטע במקום - 1

 עט 

 תלונה 

 קרירות / שוויון נפש  

 מטיף  

 הון / רווח  

 

 . ספר את הסיפור במילים שלך2
 משורר?. מה הטריד את ה3
 . מדוע נזדעזע?4
 . האם ראוי לכנות את המשורר "מוכיח" )מלשון תוכחה(?5
. לפניך רשימת פתגמים . הסבר כל פתגם בנפרד. איזה מהם מתאים לסיפור?      6
 נאה דורש נאה מקיים.  -
   אחד בפה ואחד בלב .  -
 נאה דורש ואין נאה מקיים .  -
 פיו ולבו שווים .   -
 ברו .אין תוכו כ  -
רצה ביקורת: מהי? מהו המסר אותו  . מתוך הסיפור הקצרצר עולה8

 המספר להביע?

מצא בסיפור את  בסיפור זה ניתן למצוא את מאפייני הסיפור הקצר.. 9

, נקודת מפנה, אכספוזיציההמאפיינים הבאים והסבר את בחירתך: 

 דמות עגולה, פואנטה
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 ההתערבות

 אנטון צ'כוב 

סתיו חשוך. הבנקאי הזקן היה מתהלך אנה ואנה בחדר עבודתו, הדבר אירע בליל 

 עשרה שנה.-כשהוא מעלה בזיכרונו את הנשף, שערך בסתיו לפני חמש

בנשף ההוא נכחו אנשים חכמים רבים, והתנהלו שיחות מעניינות. כבדרך אגב, 

הועלתה בעיית עונש המוות. רוב האורחים, ביניהם לא מעט מלומדים ועיתונאים, 

יחסו בשלילה אל עונש המוות. לפי דעתם, אבד עליו הקלח, אין הוא מתאים התי

למדינות נוצריות ואף אין הוא מוסרי כלל וכלל. והיו שסברו, שאת עונש המוות יש 

 לבטל בכל מקום ולהחליפו במאסר עולם.

הבית, הבנקאי. "אני לא נתנסיתי אמנם לא בעונש -אמר בעל –"אין דעתי כדעתכם" 

)מונח פילוסופי,  a prioriבמאסר עולם, אבל אם אפשר לדון עליהם מוות ולא 

שהוראתו: מראש, ולא לאחר מעשה(, דעתי היא, שעונש המוות עולה במוסריותו 

ובאנושיותו על המאסר. על ידי הוצאה להורג ממית אתה בבת אחת, ואילו במאסר 

אותך תוך  עולם עושה אתה זאת לאט לאט. איזה תליין אנושי יותר: זה שממית

 דקות מספר, או זה המוציא את נשמתך במשך שנים רבות?"

"שניהם בלתי מוסריים במידה שווה", העיר אחד האורחים, "כיוון שמטרה אחת 

לשניהם : ליטול את חיי הזולת. המדינה אינה אלוהים. היא אינה זכאית ליטול מה 

 שאין בכוחה להשיב, אף אם תרצה בכך".

האורחים משפטן אחד, איש צעיר כבן עשרים וחמש. נמצא באותו מעמד בין 

כשנשאל לדעתו השיב: "הן עונש המוות והן מאסר עולם בלתי מוסריים הם במידה 

עולם.  -שווה. אולם אילו היה עלי לבחור בין השניים, הייתי בוחר ללא ספק במאסר

 מוטב לחיות חיים כלשהם מאשר לא לחיות בכלל".

היה אז צעיר יותר ועצבני יותר, יצא מכליו, הכה התפתח ויכוח ער. הבנקאי, ש

 באגרופו על השולחן וקרא לעבר המשפטן הצעיר:

"לא נכון! אני מוכן להתערב על שני מיליונים, שלא תחזיק מעמד בישיבה בכלא 

 אפילו חמש שנים".

"אם אתה מתכוון ברצינות", השיב המשפטן, "אזי אני מתערב איתך, שאחזיק מעמד 

 נים, אלא אפילו חמש עשרה".לא רק חמש ש

 עשרה? מסכים!" קרא הבנקאי. "רבותי, אני מתערב על שני מיליונים!"-"חמש
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"מסכים! אתה מתערב על שני מיליונים, ואני על חירותי!" אמר המשפטן. 

 ת זו, פראית וחסרת טעם, נתקיימה!והתערבו

עת, התלהב ד-הבנקאי, שלא ידע אז מה מספר המיליונים שלו והיה מפונק וקל

הערב לגלג על המשפטן ואמר לו: "חזור בך, איש צעיר, -מההתערבות. בשעת סעודת

עדיין אין זה מאוחר. הנה, שני מיליונים הם בשבילי דבר של מה בכך, ואילו אתה 

ארבע, -עלול להפסיד שלוש ארבע משנות חייך הטובות ביותר. אומר אני : שלוש

רוכה יותר. ואל תשכח, מסכן שכמותך, כי מפני שלא תוכל להחזיק מעמד תקופה א

אינו דומה מאסר מרצון למאסר כפוי. עצם המחשבה, שיכול אתה בכל רגע לצאת 

 גע מימי שבתך בכלא. צר לי עליך".לחופשי, יש בה כדי להרעיל כל ר

ועכשיו, כשהיה מתהלך אנה ואנה, נזכר הבנקאי בכל הדברים האלה ושאל את 

-ערבות זו? מהי התועלת בכך, שהמשפטן הפסיד חמשעצמו: "כלום היה צורך בהת

עשרה שנות חיים, ואילו אני אשליך שני מיליונים? כלום עשוי הדבר להוכיח, 

רוח. מבחינתי -שעונש מוות טוב ממאסר עולם או להיפך? לא ולא. הכול הבל ורעות

היתה זאת קפריזה )חשק פתאומי, חסר טעם והיגיון( של איש שבע, ואילו את 

 ניעה רדיפת הבצע, היא ותו לא..."טן ההמשפ

כמו כן נזכר בהתרחשויות, שלאחר הנשף המתואר. הוחלט שהמשפטן ישהה 

במאסרו תחת משמר חמור באחד מאגפי הבניין, שהוקמו בגנו של הבנקאי. הותנה 

עשרה שנה אסור יהיה עליו, על המשפטן, לדרוך על סף -והוסכם, שבמשך חמש

לשמוע את קולותיהם ולקבל מכתבים ועיתונים. לעומת הבניין, לראות בני אדם, 

נגינה, לקרוא ספרים, לכתוב מכתבים, לשתות יין -זאת רשאי יהיה להחזיק בכלי

אלא  –ולעשן. אשר לקשריו עם העולם שבחוץ הותנה, שאסור יהיה עליו לקיימם 

 רק מבעד לאשנב, שהותקן במיוחד למטרה זו, וגם זאת תוך דומייה מוחלטת. רשאי

היה לקבל כל מה שצריך, כגון ספרים, תווים, יין וכו'. רשאי היה לקבלם ללא הגבלה, 

אולם כל זאת לפי הוראה בכתב ודרך האשנב בלבד. החוזה כלל פרטים ופרטי 

פרטים, אשר היה בהם כדי לעשות את כליאתו של המשפטן מבודדת ככל האפשר. 

ים תמימות: החל בשעה עשרה שנ-הוא חייב את המשפטן לשבת במאסרו זה חמש

 . ניסיון 1885בנובמבר  14-של יום ה 12וכלה בשעה  – 1870בנובמבר  14-של יום ה 12

 

 

 



94 
 

קל ביותר של המשפטן להפר את תנאיו, ולו בשתי דקות לפני המועד 

 ני המיליונים.המוסכם, יפטור את הבנקאי מהחובה לשלם את ש

פטן מאוד בשנה הראשונה כפי שניתן היה ללמוד מפתקיו הקצרים, סבל המש

מהבדידות ומהשעמום. מאגף בניינו נשמעו תמיד, יומם ולילה, צלילי הפסנתר! הוא 

ויתר על היין ועל הטבק. היין מעורר באדם, כך כתב, תשוקות, שהן אויבו הראשון 

במעלה של אסיר; מה גם, שאין לך דבר משעמם יותר מלשתות יין, כשאין אתה 

הרי מעכיר הוא את האוויר בחדרו. בשנה הראשונה נשלחו רואה איש. ואשר לטבק, 

למשפטן ספרים, לרוב קלים בתוכנם, כגון: רומנים, בהם תוארה עלילת אהבים 

מסובכת, סיפורים קרימינליים  ) על פשעים פליליים( ודמיוניים, קומדיות וכיוצא 

 באלה.

סיקאים ) בשנה השנייה נדמו קולות המוסיקה באגף, ובפתקיו דרש המשפטן קל

סופרי מופת ( בלבד. בשנה החמישית שוב נשמעה המוסיקה, והאסיר ביקש יין. אלה 

מן האנשים שעקבו מבעד לאשנב אחר תנועותיו, סיפרו, שכל אותה שנה אכל, שתה 

ושכב על מיטתו, כשהוא מפהק תדירות ומשוחח עם עצמו ברוגזה. הוא לא קרא 

כתב ארוכות ולפנות בוקר קרע את בספרים. לפעמים היה יושב בלילות לכתוב. 

 הכתוב לגזרים קטנים. לא אחת שמעו אותו בוכה.

במחצית השנייה של השנה השישית התחיל האסיר ללמוד בחריצות שפות, 

פילוסופיה והיסטוריה. תאוותו למדעים אלה היתה כה גדולה, שהבנקאי הספיק אך 

ו לפי דרישתו כשש בקושי להזמין בשבילו את הספרים. במשך ארבע שנים הוזמנ

מאות כרכים. בתקופת להיטותו זו קיבל הבנקאי, בין היתר, מאסירו מכתב בזו 

הלשון: "סוהרי היקר! את מכתבי זה אליך כותב אני בשש שפות. אנא הראה אותו 

דבר למען יקראהו. אם לא ימצאו בו כל שגיאה, ולו אחת, מתחנן אני לפניך,  -ליודעי

. הירייה הזאת תוכיח לי, שמאמציי לא היו לשווא. גאוני תן הוראה לירות בגן מרובה

כל הדורות וכל הארצות מדברים בלשונות שונות, אולם את כולם אוכלת אותה אש. 

הו, לו ידעת איזו שמחה עילאית ממלאת את נפשי, בהיותי מסוגל להבינם!" האסיר 

 בא על מבוקשו. הבנקאי ציווה לירות פעמיים בגן.

ת ישב המשפטן ללא נוע ליד השולחן וקרא אך ורק בברית לאחר השנה העשירי

החדשה )כתבי הקודש של הנוצרים (. והיה הדבר תמוה בעיני הבנקאי, שהאיש, 

 אשר בארבע שנים התגבר על שש מאות כרכים מלאי חכמה, בזבז כשנה על קריאה 

 

בספר אחד, מובן לכול וקטן למדי. את הברית החדשה החליפו תולדות הדת 

 ולוגיה )תורת הדת (.ותיא
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בשנתיים האחרונות לכליאתו נהג האסיר לקרוא הרבה, אולם מכל הבא ליד. פעם 

עסק בלימוד מדעי הטבע ופעם דרש את ספרי ביירון )משורר אנגלי ( או שקספיר 

)מחזאי אנגלי, מגדולי ספרות העולם (. אירע והיה משגר פתקים, שבהם ביקש לספק 

לימוד על כימיה ועל רפואה, רומן כלשהו וחיבור -לו בעת ובעונה אחת ספרי

פילוסופי או תיאולוגי מסוים. קריאתו דומה היתה למי ששחה בים בין שברי אונייה, 

 מבקש להציל את חייו ונאחז בשבר זה או אחר!

 

הוא יצא  12הבנקאי הזקן העלה כל זאת בזיכרונו, כשהוא מהרהר: "מחר בשעה 

ם לו שני מיליונים. אם אשלם, אזי אבוד אני לחופשי. לפי המוסכם עלי לשל

 לחלוטין, כי אתרושש כליל..."

עשרה שנה לא ידע למנות את המיליונים שבאמתחתו, ואילו כעת חושש -לפני חמש

הוא לשאול את עצמו: מה בידו יותר: כסף או חובות ? המשחק ההזרדי )הכרוך 

המסוכנות ולהטו, שלא  בסיכון( בבורסה, הספקולציות )הפקעות שערים, ספסרות (

השכיל להיגמל ממנו אף בימי זקנתו, הם שהביאו את עסקיו צעד אחר צעד לשפל 

 המדרגה. הבנקאי דאז, העשוי ללא חת, בטוח בעצמו 

 היה לבנקאי בינוני, הרועד בפני כל עלייה או ירידה בניירות הערך. –וגאה 

ך ייאוש. "מדוע לא "ההתערבות הארורה!" מלמל הזקן כשהוא תופס את ראשו מתו

נפטר האיש? היום הינו בן ארבעים שנה בלבד. הוא יטול ממני את הנותר לי, ישא 

ואילו אני, עני ואביון, אביט בו בקנאה  –לו אישה, ייהנה מהחיים, ישחק בבורסה 

ואשמע יום יום מפיו את הפסוק: "מכיר אני לך תודה על חיי האושר, הרשה נא לי 

 לבוא לעזרתך!"

 רגל ומחרפה הוא מותו של האיש!"-ה יותר מדי! המוצא היחיד מפשיטת"לא, ז

צלצלה השעה שלוש. הבנקאי היטה את אוזנו: בבית ישנו כולם, ורק בחוץ נשמעה 

המיית העצים הקפואים. כשהוא מנסה לא להשמיע הגה, הוציא מהכספת את 

בית. עשרה שנים, לבש את מעילו ויצא מן ה-המפתח לדלת, שלא נפתחה זה חמש

בגן שררו חושך וקור. ירד גשם. רוח עזה ולחה נשבה על פני הגן ולא נתנה מנוח 

לעצים. הבנקאי אימץ את עיניו, אך לא ראה דבר: לא את האדמה, לא את הפסלים 

הלבנים, לא את האגף ולא את העצים. משהגיע למקום, שם עמד האגף, קרא 

בה. נראה, שהשומר ביקש פעמיים לעבר השומר, אולם לקריאתו לא באה כל תשו

 שם בחממה או במטבח. "אם -האוויר הסגרירי, וכעת ישן הוא אי-מחסה מפני מזג
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ארהיב עוז להוציא לפועל את מזימתי", הרהר הזקן, "אזי יפול החשד קודם כול על 

 השומר."

 

הכניסה של האגף ולאחר מכן -באפילה מישש את המדרגות ואת הדלת ונכנס לחדר

פרוזדור קטן והצית גפרור. לא הייתה שם נפש חיה. עמדה שם מיטה חדר כסומא ל

דהו בלתי מוצעת ובפינה עמד תנור ברזל. החותמות, שהושמו על הדלת -של מאן

 לתא האסיר, היו שלמות.

כשהוא רועד מהתרגשות. בתא האסיר  –משכבה הגפרור, הציץ הזקן לתוך האשנב 

ולחן. נראים היו רק גבו, שערות דלק נר באור עמום. האסיר עצמו ישב ליד הש

ראשו וידיו. על השולחן, על שתי הכורסאות ועל המרבד שליד השולחן מונחים היו 

 ספרים פתוחים.

עשרה השנים לימדתו -עברו חמש דקות. האסיר לא נע ולא זע. הכליאה בת חמש

לשבת ללא נוע. הבנקאי נקש באצבעו על החלון, אולם האסיר לא הגיב על הצליל 

 בתנועה כלשהי. ולו

או אז הסיר הבנקאי בזהירות את החותמות מעל הדלת ושם את המפתח לתוך חור 

המנעול. המנעול החלוד השמיע צליל צרוד והדלת חרקה. הבנקאי ציפה לכך, שמיד 

פליאה וצעדים, אולם עברו כשלוש דקות, ומאחורי הדלת שררה -יישמעו קריאת

כנס לחדר. ליד השולחן ישב ללא נוע אדם, הדומייה הקודמת. הוא החליט איפוא להי

שלא דמה כלל לבני אדם אחרים. היה זה בעצם שלד, שעליו נמתח עור, ולו שערות 

עפרורי, לחייו היו נפולות, גבו -נשיות מתולתלות וזקן פרוע. צבע פניו היה צהוב

ארוך וצר, ואילו היד עליה השעין את ראשו השעיר הייתה צרה ורזה עד כדי כך, 

חריד היה להביט עליה. שיבה זרקה בשערותיו. וכל מי שהיה רואה את פניו שמ

הסחוטות והזקנות לא היה מאמין, שהאיש הוא בן ארבעים בלבד. הוא ישן... גיליון 

 יד זעיר.-נייר היה מונח על השולחן, לפני ראשו הרכון, ועליו היה כתוב משהו בכתב

ואה הוא בחלומו מיליונים! אולם די "אדם מסכן", הרהר הבנקאי. "ישן, ובוודאי ר

 –אם אקח את המת למחצה, אשליך אותו על המיטה, אחנוק אותו קמעה בכר 

והחקירה היסודית ביותר לא תגלה סימני אלימות. ברם, תחילה נקרא מה הוא 

 כתב..." הבנקאי נטל מהשולחן את הגיליון וקרא בו את הדברים הבאים :

 

שות בידי לחיות בין הבריות. אולם לפני שאעזוב אצא לחופשי, והר 12מחר בשעה 

 את החדר ואראה את השמש, רואה אני חובה לעצמי לומר לך מילים מספר. 
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עולם, הרואה אותי, מצהיר אני, שבז אני לחירות, לחיים, -במצפון טהור בפני בורא

 עולם.-לבריאות ולכל אותם הדברים המכונים בספריכם הנאות

חקרתי ודרשתי מתוך תשומת לב את החיים עלי אדמות. עשרה שנים -במשך חמש

 אמת ונכון, לא ראיתי את העולם ואת האנשים, אולם מספריכם שתיתי יין משובח, 

 

בר, התעלסתי עם נשים..... -זימרתי זמירות, צדתי ביערות ואחר צבאים וחזירי

אצלי יפהפיות,אווריריות כענן, פרי קסמם של משורריכם הגאוניים, מבקרות היו 

בלילות ולוחשות באזנימעשיות נפלאות, מהן נסתחרר ראשי עלי. מתוך קריאה 

בספריכם עולה הייתי על פסגות אלבורוס ומונבלן ומשם משקיף בבקרים על זריחת 

השמש ורואה כיצד לפנות ערב שופכת היא אור זהב על פני השמים, על האוקיינוס 

, המפלחים את העננים. ראיתי ועל פסגות ההרים. משם ראיתי את נצנוץ הברקים

יערות ירוקים, שדות, נהרות, אגמים, שמעתי את שירת הסירוניות ואת נגינת חלילי 

הרועים, חשתי את כנפיהם הנהדרות של השדים, שבאו אלי כדי לשוחח עמי על 

אלוהים...בספריכם הפלתי את עצמי לתהומות אין קץ, ועושה הייתי פלאים, הורג, 

לדתות חדשות, כובש ממלכות שלמות...ספריכם הקנו לי חכמה, שורף ערים, מטיף 

כל מה שהמחשבה האנושית הבלתי נלאית יצרה במשך מאות בשנים דחוס 

 בגלגולתי כפקעת קטנה. יודע אני, שבחכמה עולה אני על כולכם.

בז אני לספריכם, בז אני לכל ההנאות שבעולם ולחכמה. הכל הבל הבלים, בן חלוף, 

תעתועים. אף אם הנכם גאים, מלאי הוד וחכמה, הרוח -וזב כחזיוןשווא כ-חזיון

תהדוף אתכם כמוץ והמוות ימחק אתכם מעל פני האדמה, כפי שיעשה בעכברים 

האלמוות -שמתחת לאדמה. כמוכם כמוהם. צאצאיכם, תולדותיכם וגאוניכם בני

 הארץ.-יקפאו או יישרפו ביחד עם כדור

דים בדרך הנכונה. את השקר רואים אתם נטרפה עליכם דעתכם, ואין אתם צוע

כאמת, והכיעור נראה בעיניכם כיופי. בוודאי מתפלאים הייתם, אם בשל סיבות 

הדר, או ששושנים מפיצים היו -כלשהן צומחים היו צפרדעים ולטאות על עצי פרי

ריח של זיעת סוסים. כך מתפלא אני עליכם על שהחלפתם שמים בארץ. אינני רוצה 

 להבינכם.

די להוכיח לכם, הלכה למעשה, את מידת הבוז, שאני רוחש לכל מה שממלא את וכ

עדן עלי -חייכם, מוותר אני על שני המיליונים, אשר בשעתו חלמתי עליהם כעל גן

אדמות וכעת אני בז להם. כדי לבטל את זכותי עליהם אצא מכאן חמש שעות לפני 

 המועד המותנה ובדרך זו אפר את תנאי החוזה...
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אחר שהבנקאי סיים את קריאתו, החזיר את הגיליון למקומו על השולחן, נשק ל

לראשו של האיש המוזר, פרץ בבכי ועזב את האגף. מעולם, אף לאחר הפסדים 

ניכרים בבורסה, לא חש כלפי עצמו בוז כפי שחש כעת. משחזר הביתה, השתרע על 

 ם...מיטתו, אולם ההתרגשות ודמעותיו מנעו  ממנו זמן רב להירד

 

בבוקר שלמחרת באו השומרים, מבוהלים וחיוורים, והודיעו לו, שראו כיצד האיש 

שם. מיניה וביה )מיד, -שהתגורר באגף זחל דרך האשנב לגן, פנה אל השער ונעלם אי

בו במקום ( הלך הבנקאי בלווית המשרתים אל האגף ואישר את בריחת אסיר. כדי 

ן את הגיליון, שהכיל את הצהרת למנוע שמועות מיותרות, נטל מעל השולח

 הוויתור, ומשחזר לחדרו, הכניסו לכספת.    
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 ההתערבות/ אנטון פ' צ'כוב
 

 ענה על השאלות הבאות:
 
 השנים? 15דין והבנקאי במשך -.מה ניתן ללמוד על העורך1

 תארו את מעשיו, מחשבותיו של הבנקאי בתפקיד סוהר. –א. הבנקאי 

 

 

 הדין בכלא?-רוחו ומעשיו של עורך-ה היו הרגליו, מצבמ  –הדין -ב. עורך

 

 

 מלא/י את הטבלה. 

עישון / אכילה /  

 שתייה

 

 נגינה

 

 קריאה

 

 רוח-מצב

 שנה ראשונה

 

    

 שנה שנייה

 

    

 שנה חמישית

 

    

במחצית השנה 

השנה  של

 השישית

    

לאחר השנה 

 עשירית

 

    

בשנתיים 

 האחרונות
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 לות הבאות במחברתך:ענה על השא
 
 .מהי אקספוזיציה בסיפור?1

 . מי הם האנשים שהשתתפו במסיבה? ומה היה מעמדם החברתי?2

 . מה מסופר על אופיו של הבנקאי? 3

 . מה הייתה דעתו של הבנקאי על עונש מוות ועל מאסר עולם?4

 הדין?-. מה היו תנאי כליאתו של עורך5

 הדין לערוך התערבות בתנאים כאלה?-ך. מה לדעתכם, הניע את הבנקאי ועור6

 
 

 בדיקת מאפייני סיפור המתח בסיפור "ההתערבות"
 

 . התעלומה 1
 מהי התעלומה העולה בסיפור לקראת סוף תקופת ההתערבות כאשר   -   

 להפסיד בהתערבות?  עומד     הבנקאי חושש שהוא      
 
 . סוגי הדמויות ומניעיהן 2

 הדין והבנקאי לבצע התערבות?-ךמהם המניעים של עור -     
 האם ידועים לנו פרטים על רגשותיהם ודעותיהם? -     
 האם חל שינוי בדעותיהם? -     
 איזה דמויות הם? )"דמות שטוחה" "דמות עגולה"(  -     

 
 . הזמן3
 
 . האווירה4
 . פענוח התעלומה 5
 האם בוצע הרצח? - 
 מה מנע את ביצועו? - 
 ו של הבנקאי בסוף הסיפור?מה הייתה הרגשת - 
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 בחר אחת משתי המשימות הבאות:  
 
    העומד לשחרר את העורך דין ממאסרו.בנקאי ה אתה  

שנה, מה אתה חושב לעשות, מה  15כתוב, מהן מחשבותיך כעת לאחר         
 קורה כאשר אתה       

 את המכתב. נכנס לחדר המאסר וכיצד אתה מרגיש כאשר אתה קורא         
 

      העומד להשתחרר ממאסרך.  העורך דיןאתה 
מרגיש, ומה כתוב, מה אתה עושה ברגעיך האחרונים למאסרך, כיצד אתה       

 אתה חושב  לעשות.    
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 יגון

 אנטון צ'כוב

, עתה זה ודלקושה הפנסים ליד בעצלתיים סובב פירורים-גדל לח שלג. ערב דמדומי

. כובעים ועל כתפיים על, הסוסים-גבות על, הגגות על ורכה דקה בשכבה ויורד

, להתעקל יכול חי שגוף ככל, נתעקל. הרפאים כאחד, לבן כולו פוטאפוב יונה העגלון

 יראה לא, שלמה שלג ערמת עליו תיפול אפילו כי, נדמה. נע לא, הדוכן על יושב

 צורתה מחמת, קפאונה מחמת. נוע בלי ועומדת לבנה סוסתו גם...לנערו צורך

. תופין-של-לסוס, מקרוב אפילו, היא דומה, כמקלות הישרות ורגליה המזוותת

 שהורגל האפור היקום מן, המחרשה מן שנעקר מי. בהרהורים היא שקועה, כנראה

 בלתי וטרטור רעש, אורים-מפלצות המלאה המערבולת לתוך, לכאן שטולטל מי, בו

 ....להרהר שלא יוכל לא, מתרוצצים שיםואנ, פוסק

 והנוסע, החצר מן יצאו הצהריים לפני עוד. כבר זה ממקומם זזים אינם וסוסו יונה

 הפנסים אורות חוורון. העיר על יורדת ערב-אפלולית והנה. עדיין בא לא הראשון

 .והולכת גוברת שברחוב והמהומה, חי בצבע הוחלף

 הוא השלג-דבוקי הריסים בעד. נרעד יונה!" עגלון". יונה שומע!" לוויבורג, עגלון"

 .ובברדס בסגין צבא איש רואה

 !"לוויבורג? ישן אתה, מה. "הצבא איש חוזר!" לוויבורג"

 גב מעל שלג שכבות נשמטות כך ומתוך, המושכות את יונה מנער הסכמה-לאות    

 מושיט, ובשפתי ממצמץ העגלון. במזחלת יושב הצבא איש... שלו ומכתפיו הסוסה

, ממש צורך מתוך דווקא ולאו הרגל מתוך, מעט מתרומם, ברבור כאותו, הצוואר את

 וזזה רגליה-מקלות את מעקמת, צווארה את מושיטה הסוסה גם. השוט את ומניף

 ...היסוס של תזוזה

 הנע, האפל ההמון מתוך קריאות מיד יונה שומע!" משחת שד, נדחק אתה לאן"    

 !"ימינה קח? הרוחות יישאוך זה לאן. "ואנה אנה

 .הצבא איש כעס!" ימינה, סע! יודע אינך לנסוע"    
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 והפוגע לכביש מעבר אל הרץ, והשבים-העוברים אחד; כרכרה של רכב מגדף

 יונה. משרוולו השלג את ומנער במשטמה בו מציץ, הסוסה של בזרבוביתה בתנופה

 על מבטים ומעיף, לצדדים יומרפק את משרבב, גחלים כעל יושב, דוכנו על זע

 .כאן הוא מה ולשם הוא היכן, מבין איננו כאילו, כבסחרחורת, סביבותיו

 או, בך לפגוע אלא רוצים אינם. "הצבא איש מתלוצץ!" כולם מנוולים איזה"    

 ".ביניהם נדברו כאילו. סוסך ברגלי להידרס

 רק אבל. מה-דבר לומר, כנראה, הוא רוצה. שפתיו את ומניע בנוסעו מציץ יונה    

 .מגרונו עולה חרחור

 .הצבא איש שואל?" מה"    

 :ומחרחר גרונו את מאמץ, בחיוך פיו את מעקם יונה    

 ."השבוע עלי מת בני...  כך...   הנה, אדון, ואצלי"    

 ?"מת ממה...המ"    

 שכב םימי שלושה...מקדחת, כנראה? יודע ומי: "ואומר גופו בכל אליו פונה יונה    

 ."משמיים גזירה... ומת חולים-בבית

 !"בעיניים הבט? זקן כלב, עיוור אתה" –. בחשכה קול נשמע!" שטן, הצדה פנה"    

 ."אותה זרז. נגיע לא מחר עד גם כך הלא. "הנוסע אומר..." סע,סע"    

 כמה. מסורבל בחן השוט את ומניף מתרומם, צווארו את ומשרבב חוזר העגלון    

 לו אין ובוודאי, עיניו את עצם הלה אך, בנוסע עין ומעיף כך-אחר הוא וזרח פעמים

 על ומתכופף מתעקל, מסבאה ליד נעצר, בוויבורג ממנו משנפטר. להקשיב חשק

 ...שעה ועוד, שעה חולפת. סוסתו את וצובע חוזר הלח השלג... נע ולא, דוכנו

 גברים שלושה ובריםע, זה את זה ומקנטרים בערדליהם מקישים, המדרכה על    

 .וגיבן גוץ ואחד, ודקים גבוהים מהם שניים: צעירים

 בעשרים... שלושה. "מטרטר בקול הגיבן קורא!" המשטרה-לגשר, עגלון"    

 !"קופיקות
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 אך, מחיר אינו קופיקות עשרים. בשפתיו וממצמץ מושכות את מותח יונה  

. נוסעים שיהיו ובלבד, עכשיו לו הך היינו -פרוטה ואם רובל אם... ולמחיר לו מה

 אחת-בבת מגיחים ושלושתם המזחלת אל ניגשים, פיהם ומנבלים נדחקים הצעירים

 השלישי הוא ומי, שיישבו השניים הם מי: השאלה את לפתור מתחילים. המושב אל

 שלעמוד, דעה לכלל הם באים, ונזיפות התפנקות, וגידופים חרפות אחרי? שיעמוד

 .מכולם הקטן שהוא ןכיוו, הגיבן חייב

! הרבץ. "יונה של עורפו אל ונושם עומד כשהוא, הגיבן מטרטר –!" מהר, נו"    

 אתה? מה? כך תיסע כולה הדרך כל... פטרבורג בכל תמצא לא, חביבי, לך יש כובע

 ?..."בפרצוף לחטוף רוצה

 שתינו הדוקמאסובים בבית אתמול. "הארוכים אחד אומר..." מתבקע הראש"    

 ."קוניאק של בקבוקים ארבעה, וואסקה אני, ינושנ

 ."בהמה כאותה משקר. "השני הארוך מתרגז?"לשקר למה, מבין אינני"    

 ..."היא לאמיתה אמת לא אם, האלוהים אותי יעניש"    

 ."משתעלת שהכינה, הדבר שאמת כשם ממש, היא אמת"    

 !"זים-עלי אדונים. "יונה מצטחק..." י-גי"    

? נוסעים כך! שכמותך זקנה מגפה, כבר סע. "הגיבן מתרעם!..." השד ייקחך, פוט"    

 !"שצריך כמו הרבץ! נו! משחת שד, נו! בשוט נא הצלף

 את שומע הוא. הגיבן של קולו רטט ואת המקרטע גופו את גבו מאחורי חש יונה    

-אטל מלבו סרה הבדידות והרגשת, האדם בני את רואה, אליו המכוונות החרפות

. בשיעול ומתפרץ מסולסלת גידוף-במילת שנחנק עד ומגדף מחרף הגיבן.  לאט

 משחיכה. בהם מציץ יונה. דהפייטרובנה'נאדייז איזו על שיחה מגלגלים הארוכים

 :מלמול אגב והציץ וחזר אליהם פנה, דיבורם-בשטף קצרה להפסקה והגיע

 !"עלי מת בני, הנה... השבוע ואצלי"    
 

, רבותי! זרז, זרז, נו. "שיעול לאחר שפתיו את המוחה, הגיבן נאנח..." ותנמ כולנו"    

 ?"נגיע מתי! כך ולנסוע להוסיף יכול איני, באמת
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 ?"בעורפו... כלשהו עידוד אותו תעודד לא למה, ואתה"    
 

 ולא, ברגל שאלך מוטב!... עורפך על באגרופי אטיל הנה? שמעת, זקנה מגפה"    

 מצפצף שמא או? שכמותך בריח-נחש, שמעת! שכמותכם חדא אל חלקות אדבר

 ?"עלינו אתה

 .צלצולה את שמע בסטירה משחש יותר ויונה    
 

 ."ברכה עליכם תבוא... עליזים אדונים, "הוא צוחק..." י-גי"    

 .אחד ארוך שואל?" נשוי אתה עגלון"    

, קבר!... חי-חו-חי... עפר-רגב – רעייתי, אומרת זאת! עליזים אדונים... י-גי? אני"    

... דלתי על פסח, המוות טעה, ופלא הפלא... חי ואני. מת הנה בני! אומרת זאת

 ..."בני אל בא, אלי שיבוא במקום

 הגיבן נאנח שעה אותה אך, בנו מת כיצד, לספר כדי ומסתובב אליהם פונה ויונה    

, שלו הפרוטות את יונה משקיבל. סוף סוף, הגיעו, לאל תודה כי, ומכריז, קלה אנחה

, גלמוד הוא ושוב. אפל במבוי הנעלמים, הללו ההפקר-בחורי את ארוך במבט ליווה

 ביתר לבו על ומעיק חוזק, קלה לשעה ממנו שהרפה היגון... הדומייה באה ושוב

 ההמונים פני על מתרוצצות, בייסורים ומלומדות חרדות, יונה של עיניו. שאת

 שיקשיב אחד אפילו האלה האנשים אלפי כל בין האין: הרחוב צדי משני המשוטטים

 עד אדיר והיגון... יגונו על ולא, עליו דעתם נותנים ואינם, רצים ההמונים אך? לו

 את שוטף, לכאורה, היה, ממנו נשפך היה והיגון, יונה של חזהו נבקע אילו. גבול אין

, בכך-מה של קליפהב להסתתר הצליח. העין מן הוא סמוי זאת ועם, כולו העולם כל

 .אותו תמצא לא, בצהריים אש מעלה אתה ואפילו

 .אליו דברים לנסות בלבו וגומר, שק נושא הבית-שוער את רואה יונה    

 .שואל הוא?" השעה מה, חביבי"    

 !"הסתלק! עבור? כאן נעצרת למה... עשר"    

 אין כי, הוא יודע עתה... ליגון ומתמכר מתכופף, פסיעות כמה של דרך נוסע יונה    

, ראשו מנער, מזדקר הוא והנה, דקות חמש עברו לא אך. לאנשים לפנות תכלית

 . נפש עד מים באו... המושכות את מותח, צורב כאב שחש וכמי

 !"הביתה, "הוא חושב," הביתה"    
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 ויונה ומחצה שעה עברו לא. יתרה במהירות רצה, כוונתו את כמשיגה, הסוסה    

 הספסלים גבי על, הרצפה על, הכיריים גבי על. מלוכלכים, גדולים כיריים ליד יושב

 וצר מתגרד, בישנים מתבונן יונה... ומחנק שרב – באוויר. אנשים נוחרים, הארוכים

 ...הביתה לשוב כך כל להקדים, לו

 היודע אדם. היגון מכאן הנה. "הוא חושב," השתכרתי לא שועל-לשיבולת ואפילו"    

 ..."לעולם שקט הריהו, שבעה ובהמתו שבע שהוא... מלאכתו את

 .מים-דלי אל ונמשך נמנום של כעכוע מכעכע, צעיר עגלון קם הפינות באחת    

 .יונה שואל?" לשתות רוצה"    

 !"לשתות, זה זהו"    

... חולים-בבית השבוע? שמעת... עלי מת בני... הנה... ואצלי... לך שיבושם... כך"    

 !"מעשה הנה

 כיסה, מתכסה הצעיר. דבר רואה איננו אך, דבריו שעשו הרושם מה מסתכל יונה    

 הצעיר שרצה כשם וממש... ומתגרד מתאנח הזקן. הוא ישן וכבר, ראשו את גם

, בנו עליו מת מאז ימים שבוע וחלף מעט עוד הנה. לדבר הוא רוצה כן, לשתות

 צורך יש... ממש של דברים, חיפזון בלי לדבר צורך יש... חיה נפש עם דיבר לא ועדיין

 ואיך, המוות לפני אמר ומה, בייסורים נתייסר ואיך, למשכב הבן נפל כיצד, לספר

 שלקח לאחר החולים-לבית הנסיעה ואת הלוויה את לתאר צורך יש... נשמתו יצאה

 מעטים... לדבר ראוי עליה וגם... אניסיה הבת נותרה בכפר. המנוח בגדי את

... לקונן, להיאנח, לגנוח חייב והשומע? עתה לספר יכול הוא םשעליה, הדברים

 שתי לאחר כמים דמעות שופכות אך, הן פתיות. לנשים לספר הוא טוב ובעתיים

 .מילים

 די זמן לי יהיה לישון. "בלבו יונה הרהר," סוסתי שלום את ואראה נא אלך"    

 ..."והותר

 שועל-שיבולת על הוא חושב עתה .סוסתו שם אשר, לאורווה והולך מתלבש הוא    

 .האוויר מזג ועל החציר ועל

 לחשוב אך, אפשר חיה לנפש בו לדבר... בנו על לחשוב יכול אינו לבדו בהיותו    

 .נשוא ללא, הוא נורא דבר, עיניו כנגד דמותו את לשוות, ביחידות עליו

 .הנוצצות עיניה את בראותו, סוסתו את יונה שואל?" לועסת את"    
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 זקנתי כבר. כן... חציר נאכל אז, שועל-שיבולת כדי השתכרנו לא... לעסי, לעסי"

 ..."לחיות זכה אילו... היה ממש של עגלון הוא... אני ולא בני זה היה אילו... מלנסוע

 : ומוסיף קלה שעה שותק יונה    

 בלא ונשמת יצאה... חי לכל חיים שבק'... קוזמאיוניץ איננו... סוסתי, זה ככה"    

 ולפתע... ההוא הסייח של יולדתו-אמו ואת, לך יש סייח, נניח, והנה... תכלית

 על תצטערי לא? רחמייך יתגלגלו לא... חי לכל חיים סייח אותו שבק, נניח, פתאום

 ?"כך

 .בעליה ידי על נושפת, ומקשיבה לועסת והסוסה    

 .הכול את לה ומספר דבריו אחרי נמשך ויונה    
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 יתנומא אחת

 אפרת דנון 

 כולם אבל. זונה באמת היא אם יודע לא אחד אף. זונה שלה שאמא אומרים כולם

 היא. דוגמנית כמו ונראית חשופים בבגדים מתלבשת שהיא בגלל ככה לה קוראים

, קוף כמו נראה שהוא אומרים שכולם, שלה לאבא דומה היא, שלה לאמא דומה לא

 עושה שהוא מלוכלכים מעסקים שלו שההחד המכונית את ושקיבל, פושע ושהוא

, שלו אמא של הפרצוף את קיבל דווקא הגדול שלה אח. מהכלא שיצאו אנשים עם

 עם בעולם שמסתובב, הזה האח את לה ונתן בכוונה אליה התאכזר המזל כאילו וזה

 מכוסות שלה שהרגליים בגלל" השעירה" לה קוראים אנחנו. דוגמנית של פרצוף

 על וגם ושחורות עבות שלה והגבות, גבר של כמו ממש, פותצפו שחורות שערות

 אמא. התחת עם הגב של בחיבור, למטה וגם העורף על למעלה, שערות לה יש הגב

 דווקא לה ויש, ארוך השיער את לה ומגדלת יפים בבגדים אותה להלביש מנסה שלה

 ועטים, יםציור עם יפות מחברות לה קונה גם והיא, כזה סמיך, כהה -חום יפה שיער

 רק שלה חברות שנהיה לה אמרנו הבנות אנחנו. לה עוזר ממש לא זה אבל, ריח עם

 יודעת היא. אותו סותמת ולא הפה את פותחת היא לפעמים כי, לשתוק תלמד אם

 אף, אוויר כמו היא הבנים בשביל. שצריך כמו להתנהג ולומדת, תנאי -על שהיא

 או להעתיק בשביל רק אז, איתה מדברים ואם, שלה חבר להיות רוצה לא אחד

 שלה הגב מאחורי. הבנות לאחת מסר שתעביר בשביל סתם או, שיעורים לקבל

 הרגליים כי", טייץ" או", השחורה" או" קופיף" לה קוראים אנחנו, שמות לה המצאנו

 היא כאילו נראה זה, קצרים במכנסיים באה כשהיא, שבקיץ, שעירות כך כל שלה

 אותה בוחרות אנחנו, שלנו במשחקים אותה משתפות אנחנו דתמי לא. טייץ לובשת

 שתעמוד מישהי או, בהפסקות החבל את שתחזיק מישהי עוד צריך אם, אחרונה

 .לעמוד רוצה לא אחת אף כי, במחבואים

 שצריך אומרת שלנו והמנהיגה, הבנות כל כמעט הביתה אליה נוסעות אנחנו עכשיו

 המנהיגה. מה בדיוק יודעת לא מאיתנו אחת אף אבל, זה מה לה להראות אחת פעם

 -בבית איתנו לומדים שלא ילדים גם, זה את יודעים כולם, יפה הכי הילדה היא שלנו

 וגם, אותה לראות בשביל רק אלינו באים אחרים ספר -מבתי בנים לפעמים. ספר

 מקשיבים כולם אז, משהו אומרת היא אם. מדובר במה לראות בשביל, באות בנות

  ומסדרות, אותו לקנות הולכות הבנות שאר גם אז, חדש בגד לובשת היא  אםו, לה
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 הכי היא. עליה כמו נראה לא זה אחת אף על אבל, כמוה בדיוק שלהן השיער את

 כאלה וגם, שווים הכי בגדים לה יש זה ובגלל, כסף הרבה הכי את לה יש וגם, יפה

, הראש את קצת מורידים אז ,איתה כשמדברים. ל"בחו רק, בארץ להשיג אפשר שאי

 רק מקשיבה מצידה היא. לגמגם או לידה לטעות ומפחדים יפה כך כל שהיא בגלל

 .אותה משעמם זה אם מתייחסת לא ולפעמים, לו להקשיב לה שבא למי

 מקום יש. סביבה עומדות, הבנות כל, ואנחנו, באוטובוס עכשיו יושבת היא

 ושתי, כשנכנסנו לידה מקום היה. סידלהפ רוצה לא מאיתנו אחת אף אבל, מאחורה

 ניצחה ובסוף, במרפקים השנייה את אחת דחפו הן, שם תשב מי ביניהן רבו בנות

 ואמרה, בחיוך שלהן בריב וצפתה ישבה שלנו המנהיגה. חזקה יותר היא כי הגבוהה

 לא פעם -אף אני. לה הפריע ממש לא זה אבל", משנה זה מה, נו, כבר די, "פעם כל

 אליי מסתכלת היא לפעמים. זה בגלל יותר אותי מעריכה שהיא חושבת ואני, נדחפת

 כאילו. אותי ומציף מהחיוך לה זורח לבן אור כאילו פתאום מרגישה ואני, ומחייכת

 כאילו, לרגע גדולה מרגישה אני ואז. אלי רק מחייכת הצגה באמצע ראשית שחקנית

 כל על מביטה ואני, שאבההמ עם גומי -הסירת את מנפח שאבא כמו אותי ניפחו

 את להעלים משתדלת אני, עלי מסתכלת כשהיא. מלמעלה קצת האחרות הבנות

 ויש, ונפולים גדולים מדי שלי הציצים. כך כל יפה לא שהוא יודעת אני כי, שלי הגוף

, בקיץ גם, ארוכות חולצות לובשת תמיד אני זה בגלל, הידיים על שערות קצת לי

 אני. וחולצה במכנסיים רק אז, כן ואם, לים הבנות כל עם הולכת לא וכמעט

. לציצים מתחת שומן של כאלה קפלים לי ושיש רזה ממש לא שלי שהבטן מתביישת

 על שערות יותר להן שיש בנות יש". טירים" לזה קורא אחד בן שמעתי אחת פעם

 שכבר אחת לאף סיפרתי לא. מפחדת אני אבל, מתביישות לא בכלל והן הידיים

 התחתונים על דם לי עושה זה. מגעיל זה וכי קיבלה לא עוד אחת אף כי, יקיבלת

 הילדה, אנה רק זאת מחזור כבר שקיבלה שמי מזה חוץ. נורא ריח לזה ויש

 ומנסים החזייה של בכתפיות לה מושכים שהבנים, המפגרים של מהכיתה המפותחת

 במעגל סביבה עומדים הם בהפסקות. הציצים את לה ולראות אותה להוריד

 לאן, אנה, אנה, "המציאו שהם שיר לה שרים או", תתפשטי, מפגרת, "לה וצועקים

 להרביץ מנסה רק היא, מתפשטת לא אנה אבל, כפיים ומוחאים", אנה יא הלכת

 אולי, קטנה וכשהייתי, לידי ממש גרה אנה. שלה העקומות הידיים עם בחזרה להם

 לי היה כי, אתי שתשחק לה וקוראת שלה הבית של בפתח נעמדת הייתי, בגן

 , בגינה להם שיש הפרחים ערוגת מעל קופצת היא איך לי מראה היתה היא. משעמם
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 את שרה היא, אותי רואה כשהיא, היום ועד", מבו'לג הלכו כולם" את שרה והיתה

 ואני, מזלזל כזה במבט עלי מסתכלות הבנות וכל, אשיר אני שגם ומחכה זה

 .אותה מכירה לא אני אילוכ וממשיכה ממנה מתעלמת

, אליה כשנגיע לשעירה נגיד מה בדיוק לתכנן רוצה, המנהיגה ליד שיושבת, הגבוהה

 רוצות שאנחנו לא ושזה, האמת את לה נגיד שפשוט אומרת שלנו המנהיגה אבל

 מה נכון מאוד זה כי, מהנהנות וכולנו. צריך מישהו כי, ברירה אין אבל, לה להגיד

, מאיפה יודע לא אחד אף', ד בכיתה רק אלינו הגיעה ההשעיר. אומרת שהיא

. זה איפה יודעים ממש לא אנחנו אבל, מאשדוד או, שבע מבאר שאולי אומרים

 שכולם, קרובים אבל, אחרים ממקומות לכאן הגענו או, פה גדלנו כולנו אנחנו

 אבל', ב בכיתה הגיעה שדווקא, שלנו מהמנהיגה חוץ, מהגן יחד אנחנו. מכירים

 לא אני. מבחן עוברת שלנו לכיתה שמגיעה חדשה ילדה כל. לכאן קרוב, יפה מקוםמ

 עברה, באוטובוס לידי עומדת שעכשיו, אחת ילדה אבל, פה נולדתי כי אותו עברתי

 יכולה לא המבחן את עוברת שלא מי. כאן עכשיו היא זה בגלל, בהצלחה המבחן את

 את לעבור בעיה כזאת לא שזו אפילו, אחת כל מקבלות לא אנחנו, איתנו להיות

 כך ואחר. וזהו, לך שאומרים מה ולעשות העיניים את חזק לעצום רק צריך, המבחן

, מאיתנו אחת ונהיית, השכם על טפיחות מקבלת המבחן את שעוברת מי. נגמר זה

 עכשיו היא זה בגלל, פחדה היא כי לעשות הסכימה לא השעירה. זה את שווה זה אז

 שהיא אמרה שהיא בגלל, מלשנית וגם, ועלובה פחדנית שהיא יםחושב כולם. בצרות

 שלנו שהמנהיגה כמו, לסלוח אפשר אי כזה דבר ועל, ולמורה שלה לאמא תספר

 איתנו יבואו שהם רוצה היא אם אותה ושאלו איתה הסכימו הבנים גם. אומרת

, זאת בכל. הבנות של עניין שזה, שלא להם אמרה המנהיגה אבל, לה להרביץ ויעזרו

 שמישהי אפשר שאי אומרים הם. יבואו הם אותם נצטרך ואם, בנו תומכים הבנים

 אבא של הפשעים כמו. שלה בגנים עובר זה כי, בחבורה תהיה זונה שלה שאמא

 . בגנים לה עוברת שלה אמא של הזנותיות גם ככה, שלה

 לא שממש בנים יש. שנחשבים לאלה רק אבל, לבנים מקשיבה תמיד שלנו המנהיגה

 כי בכיתה לידם לשבת מסכימה לא אחת ואף, מקשיב לא אחד אף ולהם, נחשבים

 הילדה של בצערה משתתפות הבנות כל אז, מכריחה המורה אם. מסריחים הם

 אנחנו ככה. מרחוק כזה מסכן פרצוף לה ועושות, המסריח הילד ליד לשבת שצריכה

 וגם מכות ללכת שיודעים אלה הם השווים הבנים. השנייה את אחת מעודדות

  שווה הכי הילד. בדיחות ומספרים הלימודים על שמים שלא אלה, יפה מתלבשים
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 מגמגמות קצת האחרות הבנות כל. יפה הכי גם והוא, שלנו המנהיגה של החבר הוא

 ומי, הבנים שאר של חברות הן האחרות הבנות. מסמיקות או, אליהן מדבר הוא אם

 ממש לא שלה החבר עם התנשקה לא שעוד מי גם. נחשבת ממש לא חבר לה שאין

 מי כי, נחשבת פחות הכי השעירה. שלנו המנהיגה לנו אמרה זה את גם, נחשבת

 די הוא אבל, יפה הכי לא הוא, לי שידכו שהבנות חבר יש לי. איתה להתנשק ירצה

 מסתובב שהוא מזה חוץ. בסדר מתלבש והוא, גדול חדר עם גדול בית לו יש. נחשב

 הלכה שלנו והמנהיגה, בהפסקה הספסלים על ישבנו כולנו. הנחשבים םהבני עם

 הצידה אותו לקחה היא. הרחוקים בספסלים שישבו, הבנים של המנהיג עם לדבר

. בשקט לה ומקשיב, ממנה נמוך קצת, מולה עומד אותו ראיתי. משהו לו ואמרה

 לא. שלי חברה הוא הכדורסלן שמעכשיו לי ואמרה עליי הסתכלה חזרה היא כך אחר

 עוד עם הכדורסלן בא כך אחר. כלום אמרתי לא אבל, הכדורסלן את אהבתי כך כל

 פעם כל אבל, מולנו נעמד הוא. בכתפיים הזמן כל אותו שדחפו, שלו חברים שני

 שלנו המנהיגה. שלו החברים שני וגם, לצחוק התחיל הוא משהו להגיד שניסה

 לצחוק המשיכו הם אבל, קצת רושיתבג כדאי ושאולי מפגרים שהם להם אמרה

, מקופלת ישבתי. למות או, משם ללכת רק רציתי ואני, עלי והסתכלו ולהתלחש

 אצל מסיבה היתה כך אחר. תיגמר כבר שההפסקה וחיכיתי, שלי הגוף את יראו שלא

 אם אותי ושאל, אותו דחפו שלו שהחברים בגלל אלי ניגש שוב והוא, מאיתנו אחת

 שלו היד את העביר הזמן כל והוא, סלואו ורקדנו, בסדר אמרתי אז, לרקוד רוצה אני

 הולך שהוא ראיתי נגמר שהסלואו אחרי. חזייה לי יש כבר אם לראות שלי הגב על

 לב לשים לא לי אמרו הבנות. איתם וצוחק דברים מיני כל להם ואומר שלו לחברים

 שהוא לי אמר הוא. הביתה ללכת נורא רציתי אני אבל, מפגרים סתם הם כי, אליהם

 לא כי, בכלל דיברנו לא. ברגל ואני שלו האופניים על הוא, ביחד והלכנו, אותי ילווה

, שלו הפצעונים את ראו ברחוב הפנסים של באור. לו להגיד דבר שום לי היה

, מהאופניים ירד הוא הביתה אלי כשהגענו. מלוכלכות היו בידיים שלו והציפורניים

 התקרב והוא, לא שאני משהו יודע הוא כאילו, אהבתי לאש כזה חיוך מין לו היה

 לא כי פתוח הפה עם נשארתי אני. שלי הפה לתוך שלו הלשון את והכניס אלי

 . מלוח טעם היה שלו ללשון. לעשות צריך מה ידעתי

 לה עושה הנסיעה כי, החלון ליד שישבה הגבוהה עם מתחלפת שלנו המנהיגה עכשיו

, מדברת לא אחת אף. אוויר לה שיהיה, החלון את לה תפותח מאיתנו אחת. בחילה

  אנחנו שגם כדי, עכשיו בחילה רוצות היינו שכולנו חושבת אני. לה להפריע לא כדי
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 וכולנו, מסכנה שהיא לוחשת מישהי. העיניים את ולעצום החלון ליד לשבת נוכל

 המנהיגהו, לשתות רוצה היא אם אותה שואלת מישהי. לה ודואגות מהנהנות שוב

 מהתיק מינרלים מים בקבוק מוציאה ההיא. עצומות העיניים עם עדיין, מהנהנת

 אנחנו עכשיו. קטנים בשלוקים המים את שותה שלנו והמנהיגה, לה ונותנת שלה

, מאוד לה דואגות תמיד אנחנו, בכלל. טוב לא להרגיש תמשיך היא אולי כי, רציניות

 על ויושבות שוקולד לה ומביאות תהאו לבקר הולכות כולנו אז חולה היא אם

 סלון ומין והטלויזיה השולחן עם אחת, קומות שתי לו שיש, שלה בחדר השטיח

, במה על שמוגבהת, שלה המיטה עם, למעלה ואחת, אותנו מארחת היא שם, קטן

 אנחנו. המראה מול יושבת היא שעליו, מיטה -הכיסוי של צבע באותו כיסא ועם

. עצוב לה יהיה שלא, אצלה ונשארות מתנות לה יאותומב בחבורה באות תמיד

, במקרר להם שיש קולה -קוקה פחיות או שוקולד או עוגיות לנו מביאה שלה ואמא

 לבד לשם באתי אחת פעם רק. חולה היא כי, מדי יותר אותה נאמץ שלא ומבקשת

, בטלוויזיה תוכנית ראתה היא כי להפריע רציתי לא, בשקט השטיח על וישבתי

 המלים אבל, אלי לדבר ניסתה דווקא היא. איתה וראיתי השטיח על לידה תיישב

 הכיסאות, שלה בבית לבן כך כל היה הכל, לדבר הצלחתי ממש ולא בגרון לי נתקעו

 ורואים מבוגרת שהיא אפילו, יפה מאוד שלה ואמא. והצלחות והשולחן והקירות

 .הפנים על קמטים קצת לה שיש

 ביקשה המורה. אחד -לאף זה על סיפרתי לא אבל, פעם יהיית השעירה של בבית גם

 אליה הלכתי. זמן כמה חולה היתה היא כי, שיעורים לה להביא אליה שאלך ממני

 -חום בשטיח מכוסה היה שלהם הבית כל. לי פתח שלה ואל, בפעמון וצילצלתי לבד

 סלוןב הספות על. ידעתי לא, אחר משהו של או, אוכל של חזק ריח שם והיה, כהה

 ניגשתי. צהובה חרסינה היתה במטבח הקירות ועל, צבעוניות שמיכות מונחות היו

 אולי או, בבית יהיה שלה אבא שאולי חשבתי כי קצת פחדתי, שלה לחדר בשקט

' כן' צעקה והיא, שלה החדר של הדלת על דפקתי. לבגדים לי יידבק הזה הריח

. עלי והסתכלה אותו רידההו ואז, ספר וקראה שלה במיטה שכבה היא. ונכנסתי

 לה אמרתי. שלה חברה שאני תחשוב שלא, מהר שיותר כמה משם ללכת רציתי

 שהמורה, שלה המבחן ואת לנו שחילקו הדפים את והוצאתי, אותי שלחה שהמורה

 זה את לעשות בשביל. השולחן ליד שעמד הכיסא את לי פינתה היא. דרכי לה שלחה

. חומות בית ונעלי, דובים של ציורים עם עבה המ'פיג לה והיו, מהמיטה יצאה היא

  לה שיש ראיתי. לה שהכתבתי השיעורים את וכתבה שלה המחברת את לקחה היא
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 וכל, גדולות עיניים לה עשו הם. אותם שמה לא פעם אף היא בכיתה. משקפיים

 על תמונות עם, יפה היה שלה החדר דווקא. מפחיד יותר עוד היה שלה המראה

 שהיום לי סיפרה היא. הים את קצת ראו ומהחלון, צבעוני ושטיח, ופיםנ, הקירות

 להשקות שכחה היא כי, יגדל שלה שהקקטוס משאלה ביקשה והיא ריס לה נפל

 לי והראתה החלון מאדן אותו הורידה היא. לה ימות שהוא מפחדת והיא אותו

 היה הוא, "לי ואמרה, אותה והוציאה שלו האדמה לתוך שלה האצבע את והכניסה

 עשיתי רק, כלם אמרתי לא אז, זה את לי מספרת היא למה הבנתי לא". יבש נורא

 השיעורים את לה להכתיב גמרתי. אותי שלחו כי רק פה שאני שתבין, הראש עם' כן'

, בדלת דפיקה היתה. שלא ואמרתי, לאכול רוצה אני אם אותי שאלה והיא, מהר די

 -לנעליים עד לה שהגיעה דהויה צאיתח ועם הראש על מטפחת עם מבוגרת ואשה

 לי גם תכין שהיא רוצה אני אם אותי ושאלה לחדר נכנסה -בוץ ומלאות שחורות

 אני אם לב תשים לא בטח שהיא חשבתי כי, תודה להגיד בלי, שלא ואמרתי, צהריים

 שערה סידרה והיא, ממים או משמן הבריקו שלה הידיים. לא או תודה אומרת

 רוצה אני אם ושאלה, שלה סבתא שזאת סיפרה השעירה. מהמטפחת לה שיצאה

 והביאה בית -הנעלי עם שלה מהמיטה שוב יצאה והיא, שבסדר ואמרתי, שוקולד

 אכלתי. פרחים של עיטורים עם קטנה צלחת על שוקולד עם לחם פרוסת מהמטבח

 היפים הבגדים וכל, ספרים המון לה היו, שלה החדר על והסתכלתי הפרוסה את

 הפרוסה את אכלתי. פתוח שעמד, בארון מסודרים היו לה קונה שלה שאמא

, כלום אמרה ולא עלי הסתכלה והיא, קמתי. ביקשתי לא אבל, אחת עוד לי והתחשק

 צריכה שאני, שלא לה ואמרתי, ולשחק קצת להישאר רוצה אני אם שאלה ואז

 הראש את הורידה היא. אצלה שהייתי אחד לאף תספר שלא אותה והשבעתי, ללכת

 שלה מהחדר יצאתי. תספר לא היא, שבסדר ואמרה שלה בכתפיים ומשכה, והינהנה

 והסתכלה לידי עמדה היא, מהמטבח יצאה שלה סבתא ואז, לדלת עד והלכתי בשקט

 כי, הראש עם' לא' עשיתי ואני, לאכול רוצה לא שאני בטוחה אני אם ושאלה עלי

 אולי, עלי והסתכלה עמדה היא, זרמו דיברה היא. אומרת היא מה הבנתי כך כל לא

, הצלחתי לא אבל ממנו לברוח שניסיתי מבט לה היה, ידעתי ממש לא, חייכה היא

 נבהלתי די. אחר במשהו מתרכזת היא כאילו, כלום אמרה ולא אלי התקרבה והיא

", נשמה, בריאה תהיי, "ואמרה קצת ממני התרחקה היא. לזוז יכולתי לא אבל מזה

 . הלכתי ואני
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 ועל, שלה הסבתא על בעיקר, שראיתי מה כל את להן ולספר לכולן לרוץ רציתי

 נזכרתי אבל, ייטשטש קצת הכל של הזיכרון ככה שאולי וחשבתי, בית -הנעלי

 בתוך לי צפו פשוט האלה הפרטים כל עכשיו כי, התאכזבתי וקצת לספר לי שאסור

 של בצדדים. שלי הפנים את לבדוק ורצתי הביתה חזרתי אצלה שהייתי אחרי. הבטן

, בהירות היו הן. הראש של מהשערות חלק היו שלא שערות לי שיש ראיתי הלחיים

 בור של הרגשה לי עשו הן אבל, ומגעילות שחורות הן שאצלה, השעירה של כמו לא

, שלי האצבעות של הקצה עם בהן נגעתי, זמן המון עליהן והסתכלתי עמדתי. בבטן

 קרוב ממש התקרבתי אם רק, אותן לראות קשה היה. תארוכו ודי חלקות היו והן

 בפינצטה השתמשתי, אחת -אחת אותן תלשתי. אותן ושנאתי ארוכות שהן ראיתי

 -לבית הלכתי לא. לי ושרף אדומות נקודות לי היו כך -ואחר, נורא כאב זה, אמא של

 על השיער כל את שמתי, אותי לבקר באו בנות כששתי. נעלמו שהן עד הספר

 אמרתי אז, ככה השיער את שמה אני למה אותי שאלו הן. יראו שלא שלי צוףהפר

. כלום אמרו לא אבל, משהו מסתירה שאני הבינו שהן לי ונדמה, לי בא ככה, שסתם

 עם ממש ונעמדה, בהפסקה, קרוב אליי התקרבה המנהיגה, ספר -לבית כשחזרתי

 היא. הלחי על לי תכלהוהס שלי השערות את והזיזה, שלי הפרצוף ליד שלה הפרצוף

. זזתי ולא כלום אמרתי לא אבל, רעדתי קצת אני. וחייכה שלה היד עם שם נגעה

 בזמן זה על דיברו שהן והבנתי, השנייה על אחת והסתכלו, גם חייכו האחרות הבנות

 להוריד המשכתי ואני, מזה שכחו כך -אחר. והלכה חייכה רק המנהיגה. הייתי שלא

 . אותן

 היא אם המנהיגה את שואלות כולנו. יורדות וכולנו בתחנה רעוצ האוטובוס

 אבל, ממני חוץ, גרה השעירה איפה בדיוק יודעת לא אחת אף. טוב יותר מרגישה

 לא אחת אף אבל, טלפונים מהספר שלה הכתובת את לקחנו. כלום אומרת לא אני

 שאומרת המנהיגה סביב קטן במעגל עומדות כולנו. לשם מגיעים איך בדיוק יודעת

 מגיעים איך המוכר את ושואלות לקיוסק ניגשות אנחנו. מישהו לשאול שצריך

 כבד הילקוט. חם. ללכת מתחילות אנחנו. יודע לא הוא אבל, השעירה של לרחוב

 נפיל או עליה נירק אז בחזרה תקלל היא שאם אומרת מאיתנו אחת. לגב לנו ונדבק

 שכולם -השמנה ואז בשערות לה למשוך שאפשר אומרת מישהי. בה ונבעט אותה

, שלנו לקבוצה נאמנה הכי היא כי וגם כסף לה יש כי שמנה שהיא זה על לה סולחים

 למישהי יש אם ושואלת קופצת -שלה חבר להיות מסכים לא בן אף זאת ובכל

 , מוסיפה היא, ומכוער. מדי ארוך הוא ככה גם, השיער את לה לגזור שנוכל מספריים
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, יפה, ככה חזקה מרגישה אני, ברחוב ככה ללכת טוב מרגישה ניא. צוחקות וכולנו

 ויהיה, דבק וגם, בתיק מספריים לה שיש אומרת הגבוהה. אחד גוש כמו שכולנו

. אחת פעם תסתום היא וככה, הפה את או השיערות את לה להדביק גם אפשר

, טןבב כזאת התרגשות מן מרגישות וכולנו, מחייכת רק, כלום אומרת לא המנהיגה

 שלנו והזיעה, ידיים מחזיקות ואנחנו, מדלגות כמעט, מהר מהר הולכות ואנחנו

 את לחבק פתאום לי ובא, כזאת נעימה התערבבות מן כמו, לשנייה אחת נדבקת

 וצועקת חזק איתן שרה אני אבל, עליי יחשבו מה כי, מחבקת לא אני אבל. כולן

 ואת חזק דופק שלי הלב תא ומרגישה איתן ומדלגת במכוניות לנהגים ומנפנפת

, טוב וזה, מהרוח עפות שלי השערות ואת לגב לי נדבקת הזיעה ואת מתכווצת הבטן

 וכי חזקות אנחנו כי אותו נביס ואנחנו, הרע האויב מול יחד שכולנו מלחמה מין כמו

 ואת לפה לה נכנס הדבק ואת נופלת אותה מדמיינת ואני. אחת מול רבים אנחנו

 זה אבל, שאסור יודעת ואני, שנפסיק תתחנן שהיא זה ואת לה שניתן הבעיטות

 בדבק מלאה שם ששוכבת אני ולא היא שזאת טוב, הגוף בכל כזה טוב מין לי עושה

 שהיא, אשמה שהיא, אמרה שלנו שהמנהיגה כמו, יודעת ואני. גזור שלי והשיער

 ככה, שותלע מה ואין, לה שיקרה מה כל לה מגיע זה ובגלל, עצמה על זה את הביאה

 . זה

, לי ואומרת עליי מסתכלת שלנו והמנהיגה, שלה הבית ליד בפינה עוצרות אנחנו

. כלום אומרת לא אני אבל?" אני למה, "להגיד רוצה אני". החוצה לה תקראי לכי"

 שום לה להגיד ולא, בחוץ הפתעה לה שמחכה לה להגיד לי אומרות האחרות הבנות

 אני בעיקר, בכוונה לאט הולכת אני. ללכת המתחיל אני. תחשוד שלא, נוסף דבר

 בכלל שאני, שלה בקקטוס מטפלת היא אולי, שלה מהחלון אותי שתראה מפחדת

 לאט הולכת אני. חי והוא שלה המשאלה שהתקבלה או מת כבר אם יודעת לא

 של ההצלחה מונחת כתפיי ועל, חשוב הכי הוא שלי התפקיד כי, מפחדת וקצת

 שהיא להיות יכול כי, שמפחיד מה בדיוק וזה בשקרים טובה ךכ -כל לא אני. העניין

 הן כי הבנות את רואה ולא אחורה מסתכלת אני. משקרת שאני בעיניים לי תראה

 או, אותי מפחיד וזה שם עומדות אותן מדמיינת ואני, הפינה מאחורי מתחבאות

 חילהמת ואני, מפחיד יותר הרבה וזה, כאן אותי והשאירו הלכו בכלל הן אולי

 כזאת הצגה רק היה הכל אולי,אותי לסדר בשביל היה הזה העניין כל שאולי לחשוש

 לצחוק כדי הכל ותכננו שלי הגב מאחורי השעירה של חברות בכלל והן, חשבוני על

  תסכים באמת מי כי, הגיוני לי נראה לא וזה פעם עוד זה על חושבת אני אבל, עליי
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 קצת מברזל שער עם נמוכה גדר מקיפה שלהם הבית את. השעירה של חברה להיות

 כך -כל לא אבל, בשקט זה את לעשות מנסה אני. אותו פותחת כשאני שחורק, חלוד

 בסרט גיבורה קצת ומרגישה לאט אותן עולה ואני, מדרגות שלוש יש. מצליחה

 לא אבל מבפנים רחשים לשמוע מנסה אני, וחשוך שקט שלהם הבית. מפחיד

 ואפילו, עונה לא אחד אף. בפעמון ומצלצלת הדלת מול עמדתנ אני. כלום שומעת

, זמן כמה שם לעמוד ונשארת, גדולה הקלה מרגישה אני. צעדים של רעשים אין

 אבל, לחזור רוצה כבר אני. אותי משמח כמעט זה. לי יפתח לא אחד שאף ומקווה

. יתיניס שבאמת להגיד שאוכל כדי, וזהו אחת פעם עוד רק שאצלצל לעצמי אומרת

 ומשהו צעדים שומעת אני אבל, לברוח רוצה וכבר אחד צלצול עוד מצלצלת אני

 לפני. אותן להזיז מצליחה לא ואני ברצפה לי נתקעות כאילו והרגליים", רגע" צועק

 יש מאחוריה, שם עומדת שלה ואמא הדלת נפתחת, משהו לעשות מצליחה שאני

 עד רק לה שמגיע חלוק לובשת היא. זונה באמת אבל, יפה נורא והיא גדול חושך

 הרגע כאילו פרוע שלה והשיער, שאומרים כמו, עמוק מחשוף לו ויש, לברכיים

 לא וזה, ונעים רך קול לה ויש, שלום ואומרת יפה חיוך אליי מחייכת היא. התעוררה

, שלה הבת בשביל באתי אם אותי שואלת היא. כזה קול אין לזונות כי, לי מסתדר

 איך שאלת היא. להיכנס אותי ומזמינה הדלת את פותחת והיא ,שכן אומרת ואני

 אומרת לא אני עכשיו גם. יפה שם לי שיש אומרת והיא, לה אומרת ואני, לי קוראים

 ושאני בחדר שלה שהבת אומרת היא. הראש את מורידה ואני, שתיקה ויש, תודה

. עליה דופקתו החדר של לדלת ומגיעה במסדרון הולכת אני. לשם ללכת פשוט יכולה

 שהיא להיות שיכול ואומרת שלה החיוך עם עליי ומסתכלת עומדת עוד שלה אמא

 אני ובהתחלה, לאט הדלת את פותחת אני. להיכנס יכולה אני, בסדר ושזה ישנה

 שלה והפנים הבטן על שוכבת והיא סגורים התריסים, בחדר חשוך שקצת רואה

 אמא. לעשות מה יודעת ולא מעליה עומדת אני. שלה השיער מאחורי מוסתרות

 והיא כאן עומדות ששתינו מצחיק זה כאילו, אליי ומחייכת אחריי נכנסת שלה

, מצחיק בשם לה וקוראת בעדינות אותה ומנערת שלה לבת ניגשת היא. ישנה

 לה ונותנת הראש את לה ומלטפת מהפנים שלה השיער את מזיזה היא. בוביק

 כך -כל ולא העיניים את בקושי פותחת רההשעי. אותה לבקר שבאו ואומרת נשיקה

 העיניים, אותי ורואה מתרוממת היא לאט -לאט. ממנה רוצים מה בהתחלה מבינה

 היא בסוף. ומתמתחת קצת ומחייכת אליי מביטה היא. מהשינה נפוחות שלה

 ואני השולחן ליד הכיסא את לי ומפנה אליי מסתובבת שלה ואמא מתיישבת

  ואני, משהו לשתות רוצה אני אם ושואלת הדלת ליד נעמדת שלה אמא. מתיישבת
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 השעירה. שלי מהפה קול להוציא יכולה לא אני ופתאום, הראש עם' לא' עושה

, אליי ומחייכת שלה המשקפיים את ושמה שלה השיער את ומסדרת במיטה יושבת

, שותקות אנחנו. מהנהנת רק אני אז, לדבר יכולה לא אני ושוב", שלום" ואומרת

 אומרת היא. דבר שום להגיד יכולה לא אני אבל, משהו אגיד שאני מחכה שעירהוה

 מים של רעש כך  -ואחר שלה הצעדים את שומעת אני, ויוצאת רגע לחכות לי

 רואה אני. מתוק סבון של ריח לה ויש, ישנה פחות קצת ונראית חוזרת היא. זורמים

 או, לה מת לא הוא בסוףש מבינה ואני, החלון אדן על עומד עוד שלה שהקקטוס

 ביד אותו לוקחת היא אז, עליו מסתכלת שאני רואה היא. חדש לה קנו אולי

, ריס לה כשנפל משאלה ביקשה היא אבל, לה מת שכמעט קקטוס שזה לי ומספרת

, קצת צוחקת היא. אותו להשקות מקפידה שהיא בגלל בעיקר, בסדר הוא ועכשיו

 לא אבל, פעם זה את לי סיפרה כבר יאשה לה להגיד ורוצה לחייך מנסה ואני

 בטח שהיא לעצמי אומרת ואני, ספרים של ערמה יש שלה המיטה ליד. אומרת

 קראתי אם אותי שואלת היא. זה בגלל חכמה נורא היא ואולי ספרים המון קוראת

 לא בכלל אני אבל, שלו השם את גם לי ואומרת, הערמה בראש שמונח הספר את

 יכולה היא רוצה אני שאם אומרת היא. הראש עם' לא' העוש ואני, עליו שמעתי

 ומנסה, לשתוק ממשיכה אני. פעם אלף אותו קראה כבר היא כי, אותו לי להלוות

 היא, קצת אחכה אני שאם עצמי את מרגיעה אבל, צריכה שאני מה את לה להגיד

 שוקולד עם פרוסה לי ובא, משהו לאכול רוצה אני אם שואלת היא. פחות תחשוד

 עם וחוזרת ויוצאת קמה היא. ממנה לבקש לי נעים לא אבל, אז לי נתנה שהיא כמו

 והיא, אוכלות אנחנו. פרחים עם צלחת על מונח הוא וגם, בורקס כמו שנראה מאפה

 כדי קצת משתעלת אני אז צרוד קול לי יוצא, שכן אומרת ואני, לי טעים אם שואלת

 לא אני אבל, שלי מהכיסא הים את לראות מנסה ואני, שקט פעם עוד. אותו לסדר

 ים שלה בחלון לה שיש לה שכיף חושבת אני. אותי מעציב קצת וזה, אותו רואה

 את ומנגבת השולחן על הצלחת את ושמה לאכול גומרת אני. רוצה רק שהיא כמה

 לחשוב לא לעצמי ואומרת עמוק -עמוק נושמת אני. שלי היד עם מהפירורים הפה

 לה יש כי החוצה אתי שתבוא לה אומרת אני. מהפה ליםהמי את להוציא ופשוט

, אומרת ואני, הפתעה איזה שואלת היא. עליי ומסתכלת שותקת היא. בחוץ הפתעה

, עליי להסתכל וממשיכה המיטה ליד הרצפה על הצלחת את שמה היא". הפתעה"

 עם מהנהנת ואני, שואלת היא?" טובה הפתעה. "הרצפה על מסתכלת אני אבל

 כוח לי ואין לי נוזל הגוף כאילו מרגישה אני פתאום אבל", בטח, "ומרתוא הראש

  מרגישה ואני, עליי מסתכלת ורק זמן כמה שותקת היא. היד את להרים אפילו
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 לא, נעליים ונועלת", בסדר, "אומרת היא ובסוף, ולהתכווץ לנזול ממשיך שלי שהגוף

 הנעליים עם נעמדת היא. ותבנ להרבה שיש כמו, ספורט נעלי אלא, בית הנעלי את

. גם ולעמוד שלי הנוזל הגוף את לאסוף איכשהו מצליחה ואני, שאקום לי ומחכה

 והיא, מהמטבח מציצה שלה אמא. במסדרון אחריה הולכת ואני, מהחדר יוצאת היא

. מחייכת לא שלה אמא. החוצה רגע יוצאת ושהיא הפתעה לה שהכנתי לה אומרת

, הפנים על לה מסתכלת לא אופן בשום ואני. חושד קצת במבט עליי מסתכלת היא

, שבסדר אומרת שלה אמא. שלהם החום השטיח על, למטה, כך -ואחר, הדלת על רק

 את ופותחת מפתחות צרור ולוקחת, שבסדר אומרת והשעירה, נתרחק שלא אבל

 מרגישה לא אני כי לאט הולכת ואני, אחריה אצא שאני מחכה היא. ויוצאת הדלת

, ממשיכה אני אבל, בגב לי צורב כאילו עוד שלה אמא של המבט. שלי ייםהרגל את

 הפינה לעבר מסתכלת אני. לבד איתה להיות לא כדי לבנות כבר להגיע רוצה ורק

 כמה לחשוב מנסה אני. הלכו כבר הן שאולי חושבת אני פתאום. כלום רואה ולא

 שומעת ואני, השניה ליד אחת הולכות אנחנו. מצליחה ולא, שלה בחדר היינו זמן

 של הפינה על רק מסתכלת אני. הולכת כשהיא שלה בכיס מצלצלים המפתחות את

 אותי שואלת היא. משם מציץ השמנה של הראש את רואה שאני לי ונדמה הרחוב

 מתקרבות וכשאנחנו, לפינה מעבר שממש, שלא אומרת ואני, רחוק עוד זה אם

 . מפחדת פחות וכבר, הרגליים ואת שלי הגוף את מרגישה ויותר יותר אני, לשם

 והיא, השמנה של הפרצוף מולנו קופץ פתאום, הפינה ליד ממש כבר שאנחנו

 המנהיגה. מאחורה ונעמדת ללכת ממשיכה ואני, נעצרת השעירה". הן הנה, "אומרת

 נעמדות כולנו. המותניים על הידיים עם מולה ועומדת אליה מתקרבת שלנו

 לה אומרת המנהיגה. בעיגול אותה מקיפות אנחנו. ירההשע על ומסתכלות מאחוריה

 שואלת השעירה. דבר שום לה נעשה לא יפה תתנהג היא ואם, איתה לדבר שבאנו

 רק להסתכל משתדלת אני. עליי זה ואחרי המנהיגה על ומסתכלת רוצות אנחנו מה

 םג וזה, מכוערת יותר עוד נראית היא שלנו המנהיגה ליד. עליה ולא המנהיגה על

 המנהיגה. עונה ולא שלה הרוק את בולעת היא. לה אומרת מאיתנו שאחת מה

, נכון לא שזה אומרת והשעירה להלשין הלכה שהיא נכון זה אם אותה שואלת

. מהנהנות לנוווכ", משקרת שהיא עליה רואים, משקרת היא, "צועקת וההיא

 באמת אל שאנחנו אפילו, הלשינה שהיא יודעות שאנחנו לה אומרת המנהיגה

. שלה הרוק את בולעת פעם ועוד, נכון לא שזה פעם שוב אומרת השעירה. יודעות

 , שואלת המנהיגה. אותה דוחפת כמעט רגע ועוד אליה קרוב הכי עומדת השמנה
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 לא בכלל שהיא אומרת והשעירה?" להלשין שתלכי אמרת למה אז נכון לא זה אם"

 ומנסות אחריה חוזרות ואנחנו", יםמשלמ טעויות על, "לה אומרת השמנה. התכוונה

 והשעירה, משקפיים לה יש ממתי שואלת השמנה. אותה יפחיד שלנו שהפרצוף

 איתם באה לא שהיא בגלל צבועה שהיא לה אומרת המנהיגה. שמתמיד אומרת

 ושמה המשקפיים את לה לוקחת השמנה ואז, איתה מסכימות וכולנו, ספר לבית

 מאיתנו אחת. מצחיק נורא נראית היא כי מצחוק מתפקעות וכולנו, עצמה על אותם

 פעם שוב וכולנו, מהשעירה מכוערים יותר אפילו האלה שהמשקפיים אומרת

 לי ואין איתן שאני ידעו שכולן, חזק לצחוק צריכה שאני מרגישה ואני, צוחקות

 למעלה המשקפיים את לזרוק מתחילה השמנה. השעירה על רחמים שום אופן בשום

 מסתכלת ורק השעירה מול לעמוד ממשיכה היא, זזה לא המנהיגה. םאות ולתפוס

. אותו לתפוס לה נותנת לא אני אבל, שלי המבט את מחפשת השעירה. עליה

 רק, עונה לא והשעירה. לעשות מה אין, להיענש צריכה שהיא לה אומרת המנהיגה

, ברגל הבעיט לה נותנת הבנות אחת. גדולות שלה והעיניים, עליה להסתכל ממשיכה

 השעירה את דוחפת והיא, לשמנה הפתח את פותח כאילו וזה, חזקה ממש לא אבל

 השעירה. ברגל חזק בה בועטת השמנה. לקום מהר מנסה אבל נופלת והשעירה, חזק

 עם שלה הגוף את דוחפת היא, מאוד לה כואב שזה ורואים שלה הרגל את תופסת

 שאם לה אומרת המנהיגה. שוב אותה דוחפת השמנה אבל, להתיישר ומנסה הידיים

 אומרת לא השעירה אבל. לה נסלח אפילו ואולי אותה נעזוב אז סליחה תבקש

 מאוד משהו לך שנעשה או סליחה תבקשי, "לה צועקת אחת. לקום מנסה רק, כלום

 בשקט די יושבת רק, עצמה על להגן מנסה לא אפילו והשעירה", תחליטי, נעים לא

?" לא או סליחה מבקשת את, נו, "לה שצועקת, מנההש של הבעיטות את וסובלת

 נעצרת הגבוהה. המספריים את להוציא לגבוהה צועקת היא, עונה לא וכשהשעירה

 שלה לתיק רוכנת היא ואז, פעם עוד עליה צועקת השמנה אבל, זזה לא, רגע

 ומנסה להבין מתחילה היא, המספריים את רואה כשהשעירה. משם אותם ומוציאה

 עצמי את שומעת ואני, אחורה ללכת מתחילה והיא, מצליחה וגם, מםלהתרו ממש

 לה תדאג פתאום שלה שאמא מקווה ואפילו, תברחי, תברחי, בלב לה אומרת

 ואז, אליה מסתובבת והשעירה, מהגב אותה וחוסמת אותה עוקפת השמנה. ותבוא

, יםהידי את לה תופסות בנות שתי. בכלוב חיה כמו נראית והיא, אלינו בחזרה

 ביד לה שנשאר השיער את מחזיקה היא, וגוזרת שיער חתיכת לה תופסת והשמנה

 לא היא, היד עם שלה הראש את תופסת השעירה. וצוחקת קופצת, לכולנו ומראה

  השערות את ורואה שלה היד עם מרגישה היא אבל, נראית היא איך לראות יכולה
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 אף כי, מבוהלות קצת וכולנו, מבוהל באמת שלה הפרצוף ועכשיו, השמנה של ביד

 וצועקת לקפוץ ממשיכה השמנה. זה את תעשה שהשמנה חשבה באמת לא אחת

, לברוח מנסה השעירה. לה וזורקת מהר הדבק את מוציאה ואחת, הדבק את להוציא

 ישר, המעגל בתוך עומדת המנהיגה. גדול במעגל סביבה כולנו כי, יכולה לא היא אבל

 על להשפריץ ומתחילה הדבק את פותחת השמנה. עליה מסתכלת ורק, מולה

", ציצים לה תעשי, "לה צועקת הגבוהה. המכנסיים ועל שלה החולצה על, השעירה

 אומרת שלנו המנהיגה. החולצה על דבק של עיגולים שלי לה לצייר מנסה והשמנה

, אותו לה נדביק אנחנו אז, לא אם כי, שלה הפה את לסתום ללמוד צריכה שהיא לה

 אחת עוד". מכוערת יא, הפה את לך נדביק אנחנו, תיזהרי, כן, כן, "צועקת הוהשמנ

 על דבק לה משפריצה והשמנה, השערות על דבק לה שתשפריץ לשמנה צועקת

 ועוד והשמנה, צוחקות וכולנו, הלחי על לה ונוזל לפנים לה נדבק הרוב אבל, השיער

 ממש להסתכל לא לתמשתד אני. עליה מצביעה והשמנה, הכי צוחקות בנות שתי

, שלה הרגליים על ופעם, השיער על ופעם, הלחי על פעם, שלה חלקים על רק, עליה

 אבל, היד עם הדבק את מנגבת השעירה. הנעליים באחת לה שנפתח השרוך ועל

, לברוח מנסה ממש לא כבר היא. שלה היד ועל שלה הפנים על יותר נמרח רק הוא

 מורידה ואני, עליי מסתכלת הזמן וכל, אותה שמקיף המעגל בתוך וזזה עומדת רק

 לא שאני הפרצוף על חיוך לי ודבוק, האחרות הבנות על מסתכלת או, הראש את

 אני. קטן ויותר יותר נהיה שלי שהלב מרגישה אני שבפנים אפילו, להוריד מצליחה

. באה לא היא אבל, תבוא שלה שאמא ומחכה שלה הבית לכיוון הזמן כל מסתכלת

 השמנה. נופלת והשעירה, בעיטה עוד לשעירה ונותנת המעגל לתוך נסתנכ שמנה

 מתלהבות הבנות וכל, מחניים לשחק שאפשר ואומרת המשקפיים את לנו זורקת

 זורקת ואני אליי גם נמסרים המשקפיים. להן למסור לשניה אחת וצועקות וצוחקות

 עושה והיא הלשמנ בחזרה מגיעים המשקפיים. בהם לגעת מפחדת, מהר ממני אותם

 לתפוס כדי היד את מרימה כבר והשעירה, לשעירה אותם לזרוק הולכת היא כאילו

. יותר עוד כולנו את מצחיק וזה הבנות לאחת אותם זורקת השמנה אז אבל, אותם

, החלוד מהשער יוצאת שלה אמא את רואה ולא הבית על להסתכל ממשיכה אני

 לא אני אבל, כאן שלה שאמא קלצעו רוצה ואני, לידנו ממש היא פתאום אבל

 לזרוק אחת בבת מפסיקה השמנה. המעגל לתוך נכנסת שלה ואמא, כלום אומרת

 שלה לבת ועוזרת למעגל נכנסת שלה אמא. מבוהל מבט לה ונהיה המשקפיים את

 הפה. מאיתנו אותה להסתיר כאילו, חזק, שלה לחזה שלה הראש את ומצמידה לקום

  שלה והמבט, מצליחה לא היא אבל. משהו להגיד הרוצ היא כאילו פתוח קצת שלה
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 מחפשת היא איך רואה ואני, מאיתנו אחת אף על נשאר לא וכמעט עלינו עובר

 הבנות כל. לברוח ורוצה שלי התיק את ומחפשת הגב עם מסתובבת מיד ואני, אותי

 שאמא לפני ומסתלקות אותם ולוקחות שלנו לתיקים הולכות וכולנו, מהר מתפזרות

 לא מאיתנו אחת אף, רצות כמעט, הרחב במורד הולכות אנחנו. משהו תגיד להש

 ואני, שלא יכולה לא אבל, להסתכל רוצה לא אני, אחורה מסתכלת אני, מדברת

 בנו מביטה והיא, עליה נשענת שלה והבת שם עומדת עוד שלה שאמא רואה

 .  מתרחקות
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 אפרת דנון  /אחת מאיתנו

 שם הסיפור:

 ? העלו את העשרותיכם:"אחת מאיתנו"עתכם, יעסוק הסיפור ששמו הוא במה, לד

1_________________________________________________________. 

2_________________________________________________________. 

3_________________________________________________________. 

4_____________.____________________________________________ 

5_________________________________________________________. 

6_________________________________________________________. 

 

 האכספוזיציה של הסיפור: )מן ההתחלה עד המשפט "...כי אף אחת לא רוצה לעמוד"(

 ברותיכם. הקפידו לכתוב תשובות מלאות.ענו על השאלות במח

 

"כולם אומרים שאמא שלה זונה. אף אחד לא יודע אם הסיפור מתחיל במשפט:  .1

היא באמת זונה, אבל כולם קוראים לה ככה בגלל שהיא מתלבשת בבגדים 

 חשופים ונראית כמו דוגמנית."

 המילה המאוד בולטת בפתיחה דרמטית זו? מה היא .א

תיחה קצרה זו על עלילת הסיפור ועל הדמויות ללמוד מתוך פ מה ניתן .ב

 בסיפור?

 

 אפיינו את דמותה של "השעירה". התייחסו למראה חיצוני, התנהגות ותכונות אופי. .2

 

הביאו הם מתייחסים אליה כך? מדוע החברה אל "השעירה"?  מה הוא יחס .3

 בולטים מן האכספוזיציה. ציטוטים
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דמויות, אולם לאף אחת מהן אין שם. הסיפור  הסיפור "אחת מאיתנו" עוסק במספר .1

 מעניק כינויים לדמויות. 

לרעיון המרכזי  מה זה תורםלדעתכם, נעשה שימוש בכינויים ולא בשמות?  מדוע,     

 של 

 הסיפור?     

 בטבלה שלפניכם מופיעים הכינויים של הדמויות. אפיינו כל דמות מן הסיפור: .2

 

 ראפיון הדמות בסיפו כינוי הדמות

 המנהיגה  .1

 

 

 השעירה .2

 

 

 המספרת .3

 

 

 הילד הכי שווה .4

 

 

 . הכדורסלן5    

 

 

 השמנה .6

 

 

 הגבוהה .7

 

 

 

 מה ניתן ללמוד מן הטבלה לגבי התפקיד אותו ממלאת כל דמות בסיפור? .3

 

מדוע, לדעתכם, השמנה הייתה הכי פעילה ואכזרית "בהתקפה" שלה נגד  .4

 "השעירה"?

ן "השעירה" לבין המספרת. מה ניתן ללמוד תארו את מערכת היחסים המורכבת בי .5

 מכך על המספרת?
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 :תופעת "העדר"הסיפור מתאר באופן ברור את  .6

 הגדירו מהי תופעת "העדר". .א

 תארו בהרחבה כיצד תופעה זו באה לידי ביטוי בסיפור.  .ב

 הביאו דוגמאות מן העולם בו אנו חיים לגבי תופעת "העדר". .ג

ו בקבוצת הנוער שלכם בבית הספר או האם אתם יכולים לזהות תופעה ז .ד

 בישוב בו אתם גרים? הסבירו כיצד היא באה לידי ביטוי.

תארו בהרחבה את הרגשתכם כאשר קראתם את הקטע המתאר את ההתעללות של  .7

 קבוצת הבנות בשעירה.

 

 מן הפעילויות הבאות: אחתבחרו  .8

 

י אתם עדים למעשה ההתעללות המתמשכת "בשעירה". כתבו מכתב אנונימ .א

ליועצת השכבה בה אתם מתארים את שנעשה ומבקשים את התערבות 

 הצוות במעשה זה.

כתבו מכתב ל"שעירה" בו אתם מבקשים להתייחס לדברים אותם קראתם  .ב

 בסיפור. )כתבו לגבי כל תחושה ומחשבה העולה בכם למקרא הדברים(.

כתבו מכתב ל"שמנה" בו אתם מבקשים להתייחס לתפקידה ולמעשיה  .ג

 בסיפור.

אתם מנהלים יומן. כתבו קטע ביומנכם בו אתם מעלים באופן פתוח ואמיתי  .ד

 את התייחסותכם ומחשבותיכם ביחס למקרה המסופר.
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 דרמה
 

 

 

 

 

 

 

 

 בעלת הארמון/ לאה גולדברג
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 בעלת הארמון
 

 מערכה א'

 
 
מי הן הדמויות במערכה  מערכה זו היא האכספוזיציה של המחזה. .1

עתיקו את הטבלה על דף שלם הזו, ומה ידוע לכם עליהן? 
 במחברת והשלימו בהתאם.

 

 תכונות וקווי אופי מעשיה ומצבה בהווה העבר שלה הדמות

 דורה
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 זאנד
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 זאברודסקי
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

  

ידי הדמויות -העתיקו משפטים אחדים ממערכה זו, הנאמרים על .2
 ומעידים על אופיין ועל תפיסת עולמן.
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הפך למוזיאון. זאברודסקי מריר וכעוס בשל כך. מדוע?  הארמון .3

 מהו ההבדל בין ארמון לבין מוזיאון?
 

בסוף מערכה א' מתפתח עימות בין דורה לזאנד על מורשת  .4
 העבר. 

                          
העתיקו משפטים אחדים מדברי דורה ומשפטים  .א

אחדים מדברי זאנד, המעידים על שוני ביחסם 
 לעבר. 

  
במי אתם תומכים? מה דעתכם: האם העבר הוא  .ב

 כלא שיש להשתחרר ממנו?
 

קראו את המובאה שלפניכם. האם אתם מסכימים  .ג
לנאמר בה? הסבירו את דבריכם. מהו, לדעתכם 

 המשפט המרכזי במבואה זו?
 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ? מהו הסיום הדרמטי של מערכה א'? מדוע הוא דרמטי .5

 

 

 

 

 

 

ו לנו: זיכרון ושכחה, אי אפשר לנו בלעדי שניהם. אלו לא היה לעולם שני כוחות ניתנ

אלא זכרון, מה היה גורלנו? היינו כורעים תחת משא הזכרונות. היינו נעשים עבדים 

 לזכרוננו, לאבות אבותינו. קלסתר פנינו לא היה אז אלא העתק של דורות עברו.

וד מקום לתרבות , למדע, כלום היה ע –ואילו השכחה היתה משתלטת עלינו כליל 

 להכרה עצמית, לחיי הנפש ?

דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות. הוא בוחן ובודק מרחיק 

 ומקרב.

ויש שהוא נאחז במסורת הקיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף 

שיש בה כדי להזין את  נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחיה מסורת קדומה,

 נפש הדור המחדש.

אם יש בחיי העם משהוא קדום מאד ועמוק מאד, שיש בו כדי לחנך את האדם ולחסן אותו 

 לקראת הבאות, האם יהא בזה ממידת התבונה להתנכר לו ?

 

)"מקורות לא אכזב", ברל כצלנסון, מתוך : "כתבים", הוצאת מפלגת פועלי ארץ  

 ישראל(. 
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 מערכה ב'
 

לנה , המופיעה במערכה זו, מפוחדת מאד ומבולבלת. מצאו  .1
משפטים אחדים המעידים על תחושותיה אילו.  )היעזרו בהוראות 

 הבמאי(.
 
 
 כיצד דורה וזאנד מנסים להרגיעה ולהחזירה למציאות? .2
 
 
 כם?מה מסמל השעון במובאה שלפני .3
 

 

                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, המתבהרים במערכה ב'. ציינו רמזים ֶאפייםבמערכה א' יש  .4
 אחדים מהם.

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 חד מסמלי היסוד של המחזה : זאברודסקי רוצה שהשעון ישאר מקולקל, השעון הוא א

שהזמן ייעצר מעתה ועד עולם. שני השליחים מארץ ישראל מבקשים להתאים את 

 השעון לזמן הווה.

 הוא מבקש להשהות את הזמן ולעצור את החיים המתקדמים. הם מבקשים

ים אותו לצרכים לתקן את גלגל הזמן, שנתקע במלחמת העולם השניה, ולהתא

 החדשים 

 ולתקוות החדשות.
 

 

 עמי פיינגולד, הוצאת הקיבוץ המאוחד(-", בןהשואה בדרמה העברית)מתוך: " 

 רמז אפי

 

פרטים )מעשים, דיבורים, מחשבות( המשובצים בתחילת 

 היצירה, ואשר מתפתחים ומובנים רק בהמשכה או בסופה.

 

 ריבלין( )מונחון לספרות/אשר                      
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 רמזים מטרימים במערכה א' 

איך ניתן להבין את הרמז בקריאה  מה נאמר? מראה מקום
 שניה?

  3-, קטע6עמ' . זאברודסקי, 1
 
 

 

  5-, קטע7. זאנד, עמ' 2
 

 
 
 

 

  8-, קטע13. דורה, עמ' 3
 

 
 
 

 

 5 -, קטע15. זאנד, עמ' 4
 

 
 
 

 

 1-, קטע16. דורה, עמ' 5
 

 
 
 

 

 3-, קטע18. זאברודסקי, עמ' 6
 

 
 
 

 

 , קטע אחרון19. זאנד, עמ' 7
 

 
 
 

 

, קטע  25. זאברודסקי+זאנד, עמ' 8
5+6   

 

 
 
 

 

 4-, קטע 26. זאנד, עמ' 9
 

 
 
 

 

 , קטע אחרון26. זאנד, עמ' 10
 

 
 
 

 

, קטע 27. זאברודסקי, עמ' 11
 ראשון

 

  

 , קטע ראשון28.זאנד, עמ' 12
 

 
 
 

 

, קטע 44. זאנד+דורה, עמ' 13
 אחרון

 

  

, קטע 45. זאברודסקי, עמ' 14
 ראשון

 

  

, קטע  45. זאברודסקי, עמ' 15

 אחרון
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 מערכה ג'
 

 לנהנה להחליט על עתידה:                                    במערכה זו על ל
 האם להישאר בארמון עם זאברודצקי, מצילה, 

                         ישראל ארץ     ארמוןאו לעלות לארץ עם דורה וזאנד.                                         
 

ישארות בארמון? ומה שערו: מה עשויים להיות הנימוקים של לנה בעד ה .1
 בעד עלייה לארץ? היעזר במובאות הבאות.

 

ישראל אינה רק שאלה של בחירה אישית. -הדילמה שלנה עומדת בפניה: הארמון או ארץ
אלא גם דילמה ל דור ותקופה. הרוזן והארמון שלו מייצגים את העולם הישן ואת 

ונות העתיקות המורשת הנוצרית ההומניסטית. אולם הספרייה והארמון עם התמ
והוילונות הכבדים עם הספרים העתיקים והכורסאות העמוקות, שירש מאבותיו, אינם רק 

תפאורה או רקע אלא גם השתקפות ייצוגית, מטונימית לעולם הערכים ולמסורת שהיו 
 בתקופת העבר.

 את הקיבוץ המאוחד(   עמי פיינגולד, הוצ-, בן"השואה בדרמה העברית")מתוך:                                 

 
 

המחזה "בעלת הארמון" מעלה בדרך מרתקת וחד פעמית את הנסיון האנושי המיוחד 
ניצול. תהליך ההסתגלות שלנה עוברת מרגע ההפתעה  -והמורכב של קשרי מציל

הראשון ועד לרגע ההכרעה והניתוק מהקשר הכפייתי אל המקום ואל האיש מתואר 
 רגתי מורכב.במחזה שלב אחר שלב כתהליך הד

 בשלב הראשון חשה לנה מחויבות וקשר רגשי חזק אל המציל : 
 "לאן אלך? אל מי? הם רצחו את אבא ואמא ואת הילדים, הוא היחיד בעולם האוהב אותי..." 

   עמי פיינגולד, הוצאת הקיבוץ המאוחד(-, בן"השואה בדרמה העברית")מתוך:                               

 

 אנו מוצאים תחבולת השהיה. היכן?  במערכה זו .2
 מה תורמת תחבולה זו למחזה?

 

 השהיה
השהיה משמעה עיכוב בהתקדמות העלילה, עיכוב הדוחה את הצגת 

הפתרון.פעולתה של ההשהיה על הקורא מורגשת בייחוד בקטעים משבריים, כאשר 
 התרחשות דרמטית מעוררת ציפייה רבה לפתרון, והפתרון נדחה באמצעים שונים

 לשלב מאוחר יותר ברצף הסיפורי.
 תחבולות ההשהיה מגדילות את ציפייתו של הקורא ואת סקרנותו.

 מילון מונחי הסיפורת/ יוסף אבן, הוצאת אקדמון( )                                                               
 

 

יתדמותו של זאברודצקי  .3 יָווֶלְנטִּ        ַאְמבִּ
 קודות לזכותו ולגנותו. מנה כמה מהן.ניתן למצוא נ

 

יות:  יָווֶלְנטִּ ערכיות. מונח המציין את קיומם של שני רגשות מנוגדים או של שתי -דוַאְמבִּ

 שאיפות מנוגדות.
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 עבודת סיכום

 

 לאה גולדברג:

.    בנעוריה 1911-1970משוררת עברית, מתרגמת ומסאית שחיה בשנים 

 עיר הולדתה שברוסיה.למדה בגמנסיה העברית בקובנה, 

עלתה ארצה והצטרפה לחבורת הסופרים שבראשה עמד  1935בשנת 

המשורר אברהם שלונסקי. קבוצה זאת ביקשה לגבש צורות ודרכי ביטוי 

 חדשות בשירה ולהשתחרר מהשפעתו האדירה של ביאליק.

פעילותה הספרותית הייתה עשירה ורבת פנים : היא כתבה שירה 

אור"(, סיפורים קצרים, מחזות )"בעלת הארמון"(, לירית, רומן)"והוא ה

וכן מאמרים של פרשנות ספרותית. לאה גולדברג תרגמה לעברית 

שירה, דרמה ופרוזה משפות שונות. ואף הקדישה חלק חשוב מיצירתה 

ספרים , בהם: "דירה להשכיר", "ידידי מרחוב  23לכתיבה לילדים )

פר אז"ר", "נסים ונפלאות"(. ארנון", "מה עושות האיילות", "המפוזר מכ

בד בבד היא כיהנה כפרופסור לספרות כללית באוניברסיטה העברית. 

 הוענק לה פרס ישראל. 1970בשנת 

 
 

 המחזה "בעלת הארמון" שייך לז'אנר הנקרא דרמה:
 

או  במונולוגהדרמה משמשת מסגרת לפעילותם הבלתי אמצעית של הגיבורים, 
 על בימה.. הדרמה מיועדת להצגה בדיאלוג

 
)מאבק, התנגשות(. הקונפליקט יכול להיווצר ע"י  הקונפליקטביסוד הדרמה מונח 

נפשי, -עמדות מנוגדות זו לזו, שאיפות ונטיות מנוגדות. הקונפליקט יכול להיות פנימי
 עם כוח נגדי.-או חיצון

 
 : אחדות העלילה, אחדות הזמן ואחדות המקום.שלוש האחדויות בדרמה מתקיימות 

מחייבת לרקום עלילה ממוטיב יסודי אחד ללא עלילות משנה.  –ת העלילה אחדו
 לשקף התרחשות שלא נמשכה יותר מעשרים וארבע שעות.  –אחדות הזמן 

 מחייבת להגביל את העלילה למקום אחד. –אחדות המקום 
ליצור אשליה בעיני הצופה כי הוא עד להתרחשות מציאותית, כך נעשית  –המטרה 

 על הדעת ואמיתית. הדרמה מתקבלת
 

 בדרמה יש להציג פעולה שביסודה מונח קונפליקט המתפתח לקראת שיא.
שאף הוא מסימניה של הדרמה משתמשים היוצרים המתח הדרמטי, לשם יצירת 

קטיעת רצף העלילה באמצעות תמונה שולית יותר, והם מופיעים  –בגורמי השהיה 
מוחדרים כבר את הרגשת המתח  הגורמים היוצריםבעיקר לפני המערכה האחרונה. 

 למערכה הראשונה. 
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כיצד באים לידי ביטוי מאפייני הדרמה המודגשים בסיכום במחזה "בעלת 
 הארמון"?

 
 כתבו לגבי כל מאפיין כיצד הוא בא לידי ביטוי במחזה שלמדנו.

 הסבירו דבריכם, והביאו דוגמאות מן המחזה.
 
 וג או דיאלוג ?כיצד מועבר המחזה,  האם באמצעות מונול .1

מהו הקונפליקט במחזה ? כתבו את כל ההתנגשויות העולות במחזה, הסבירו  .2

 האם הן חיצוניות או פנימיות?

 כיצד באות לידי ביטוי שלוש האחדויות המוסברות בסיכום: .3

 אחדות העלילה. -

 אחדות הזמן. -

 אחדות המקום. -

 מתח זה.כיצד נוצר המתח הדרמטי במחזה? ציינו את כל הגורמים היוצרים  .4

 מהם גורמי ההשהיה בהם משתמשת לאה גולדברג ביצירה? .5

 

 

 

 



133 
 

 מערכה ראשונה 

 אוצר מילים:

 מתחו קו בין המילה לבין פירושה הנכון

 פירוש המילה/ביטוי

 . מוסתרים, חבויים1 . הלין1

 . אנשים2 . טרח2

 . בעלי טעם טוב ומעודן3 . צל קורתי3

 . עיוורים4 . טינה4

 . נתן מקום לישון5 . אמתלת שוא5

 . עובד במשרה נכבדה6 . בטלה6

 . ביתי7 . כפר נידח7

 . בדיחה8 . אורח חיים8

 . שנאה9 . פיזור נפש9

 . תירוץ10 . הכל כשורה10

 . כפר מרוחק11 . גנוזים11

 . עבד קשה, השתדל12 . ארכיון12

 . דרך חיים13 . בריות13

 . מבולבל, לא מרוכז14 . אניני טעם14

 . הכל מתנהל בסדר15 . מכהן15

. מקום ששומרים בו תעודות, 16 . הלצה16

 מכתבים, מאמרים מן העבר

 . חוסר התעסקות בדבר17 . סומים17
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 את המשפטים הבאים לטבלה מתחת,  על פי מי שאומר אותם:העתיקו 

 קשה לי להסתגל לשינויים שחלים בעולם.  -

 יהמה שחשוב לי בארמון היא הספר  - 

 אין לי שום ערך רגשי לארמון  -

 חשוב לי לשמר את התרבות היהודית  - 

 אני מציאותי/ת ומעשי/ת  - 

 פעם הייתי שייך/ת למעמד האצולה  - 

 אני מעריך/ה את העבר, אך גם ההווה   והעתיד חשובים   -

בתקופת המלחמה העברתי מידע סודי למחתרת, והסגרתי את    -

 נאצים לידיהםהמטה הראשי של ה

 אינני רוצה להיזכר בעבר, הוא קשה ועצוב מדי   -

 עבדתי במגוון עבודות: עובד אדמה, לוחם וספרן  - 

 אני כמו אדם מת, לחיי אין משמעות  - 

 

 זאברודסקי דורה זאנד

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  



135 
 

 ענו במחברות:

 הסבירו כל ציטוט: מי אומר אותו? למה הוא מתכוון?

 הסבירו כל ציטוט בהרחבה()

"הלא תראי גבירתי, לארמון עתיק שכזה יכול אני להכניס קומקום חשמלי  .1

וטלפון, הוא ישא זאת. אבל נסי את להכניס שטיח קיר זה...אל אחת התיבות 

 המודרניות, נמוכות התקרה, והיא לא תישאם בשום פנים ואופן."

היפים שלך וכתבי היד  "...הכל היה טוב ויפה יותר לפנים. ואלה הספרים .2

 הנהדרים, לידי מי הם הגיעו? כמה אנשים קראו אותם?"

"אני רוצה לדעת קודם מה עשה האיש הזה בשעת המלחמה, כאשר הנאצים  .3

 היו פה..."

 "העולם? וכי מה אפשר לדרוש מעולם שכזה? חרשים וסומים וערלי לבב..." .4

אדם אוכל, שותה, "...מהו סימן החיים, גבירתי ואדוני? האם היותו של ה .5

 –ישנים בלילות -מתנועע? לא ולא! כמה מתים מהלכים בינינו עלי אדמות

 והם מתים ואין יודעים שמתו." -קמים בבקרים

"הארמון היה ריק מאדם, חבוי ביער. מקום נאה בשביל המטה הראשי. הייתי  .6

לאיש סודם, ואת הסודות מסרתי למחתרת שהסתתרה ביער זה 

עד הרגע האחרון. מסרתי אותם, את כולם, אחד אחד, עצמו...עכבתי אותם 

 על נשקם ותכניותיהם."

"כן! אילו נתקלת יום יום בילדים המסתתרים בבתי משפחות זרות, במנזרים  .7

אילו ראית כיצד "היופי" הזה עוד מחזיק אותם בציפורניים!...המתים  –

ור נאחזים בידי השלדים שלהם באנשים צעירים וחיים ומושכים אותם לב

 קבר!
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 השלימו את המילים החסרות בקטע שלפניכם.

 השתמשו במחסן המילים:

של המאה ______עם  19-את התרבות של המאה ה__________ לאה גולדברג 

נציג תרבות העבר הוא זאב' שמייצג את  ________. דמויות 2באמצעות  20-ה

ן . הם כל הזמ_________ששקעה. מולו דורה נציגת התרבות_______

, וגם היא ________ני. סגנונה של דורה הואשכחים וציניים אחד כלפי הומתו

 דבקה בעמדותיה. 

 _______היא פוגעת במישהו. זאב' לעומתה חי בעולם של שהיא לא חושבת 

 החדש ________וחלום. תרבות ההמונים היא תרבותה של דורה שמייצגת את 

דורה    . __________      את __לעומת תרבות האצולה שמייצגת  והמודרני

 ביניהם. _________וזאב' לא מצליחים לגשר על 

הם מתנהגים כמו זוג. הפכים שמשלימים ________: מערכת היחסים בין זאנד

זאנד פועל להצלת  . היהודי________אחד את השני, שניהם פועלים למען 

 המלחמה.אחרי   ______      _________ודורה מצילה ילדים _________  

 

 

 מחסן מילים:

 ,הפערים ,מורשת העבר ,התרבות ,ודורה  ,מעמתת ,העתידששרדו, מנוגדת, 

    יהודים,  תקיף,  הזייה, העולם, העם, ספרים,   ,האצולה
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 את התשובה הנכונה:סמנו 
 
מויות הדמויות במחזה נמצאות בספריה עתיקה, יפה ובעלת ערך רב. מה יחסן של הד. 1

 אליה?
 הרוזן הוא רק אספן ולא אוהב לקרא ספרים. .א
 דורה מוקסמת מספרים עתיקים ומספריות בארמונות. .ב
זאנד קורא הרבה, מבין בספרים, ונשלח למצוא ספרים יהודיים בעלי  .ג

 ערך.
זאנד ודורה אדישים לספרים ורק רוצים את אלה שהם בעלי ערך  .ד

 כספי. 
 
 
 למוזיאון כי: . זברודסקי כועס על שהארמון הפך2

 א. הרוזן משתעמם במוזיאונים.
 ב. הרוזן כועס על שהממשלה לקחה ממנו את נכס המשפחה.

 ג. זברודסקי, שהיה בעל הארמון, הפך לשומר המוזיאון.
 ד. הרוזן רצה למכור את הארמון ולהרוויח ממנו הון.

 
 
 כי: דרמטיהסיום של מערכה א' הוא  .3

 עשר קריאות. זאנד נבהל מקול הקוקיה המשמיעה .א
 זאנד אוהב ומעריך שעונים עתיקים. .ב
 בחוץ נשמע קול רעם אדיר שמהדהד בארמון. .ג
 נפתחת דלת סתרים ומופיעה נערה שפולטת זעקה. .ד

 
 
 . דרמה היא יצירה ספרותית ייחודית, השואבת את הצופה לתוכה, כי:4

 היא מציגה דמויות של בני אדם כאשר הן פועלות. .א
 מול עיני הצופה.הכל מתרחש "כאן ועכשיו"  .ב
 היא נעזרת לעתים באומנויות אחרות: מוסיקה, ציור ופיסול )תפאורה( .ג
 הקונפליקטים של הדמויות הם לרוב אנושיים כלליים ואנו מזדהים. .ד
 כל התשובות נכונות. .ה
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 לומר אותו רשמו ליד כל משפט למי מתאים -על פי היכרותכם עם הדמויות עד כה 

 

 :על הקונפליקט בין החיים בעבר והחיים בזמן המודרני 

 
אבל בני אדם התגוררו כאן, ... וחייהם היו יפים ושלמים יותר מחיי  .1

 האנשים היום בקופסאות המודרניות הללו ________________ .
 
"הוא היה מנגן לי, הוא מנגן כמלאך אלוהים...את שופן"  .2

.______________ 
 

הארמונות היפים ביותר שראיתי"   "זהו אחד .3
. _____________________ 

 
"החדרים הגדולים הללו... זה יפה, אך לא למגורים"   .4

. ________________ 
 

"שמש וניקיון ואפשרות פשוטה של חיים בריאים ופשוטים לבני אדם"  .5
. ________________ 

 
נאספו  "היום, כאשר עברתי כאן, כל העת חשבתי בלבי: באיזו אהבה .6

 ספרים אלה!" _________ .
 

"האותיות המחוקות... בביתנו היו ספרים כאלה. אני מעולם לא קראתי  .7
 אותם." ________________ .

 

 .על הקונפליקט בין המציאות )העולם כפי שהוא( לבין החלום 

 
"אני מסוגלת ורוצה לראות את הדברים רק כמו  .1

 שהם..."_____________ .
 
לי... .אני פה בעלת הארמון. לאן אלך? " הוא היה טוב א .2

. _____________ 
 
...."הוא לא סיפר לך? ...איזה נבלה...הוא רימה אותך..."  .3

. _____________ 
 

"אני לא אעצור אותך....כל החלומות מסתיימים עם היקיצה...אני הייתי  .4
 ואינני עוד.." ________________ .

 
והיה כאילו חזרו ימי  –אלי  " לנה...שם יפה. ...יום אחד היא באה .5

 נעורי..." _______________ .
 

"עלייך לשכוח את הכל אם רוצה את לחיות שם...בעולם שלהם."  .6
. ________________ 
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 הקונפליקט: הנושא
 

 
 
 
 

 
 מטרת התרגיל: נבדוק קונפליקטים שונים במחזה.

 
 את שמות הדמויות בטבלת הקונפליקטים.שבצו  :מטלה 
 

 הדמות מול הדמות נפליקטנושא הקו

    
 נוצרי  יהודי דת ולאום

 ........................  .......... זאנד, ..........., 

    
 ניצולה, שבויה  מציל, אדון, שובה תפקיד )א(

     
............................... 

 לנה           

    
 ניצולה  מצילה תפקיד )ב(

 ........................  דורה 

    
 הלך רוח )א(

 השקפה, דעה
בעד החיים המודרניים, 

בעד האדם הפשוט, 
 השקפה

בעד העולם הישן,  
 היופי, האומנות...

 ........................ זאנד ............................... 

    
המציאות, החיים  הלך רוח )ב(

 הבריאים, היומיום
ה, החלום, האמונ 

 המוות
  

.............................. 
 

 לנה 
 

....................... 
    

 
                                                     

 

  

 מאפייני הדרמה.הוא אחד מהקונפליקט 

 זהו מאבק, עימות חריף בין הגיבור לבין מתנגדיו.

 מתקיים בין הדמות לבין הזולת, הסביבה או הגורל. חיצוניקונפליקט 

 הוא בין הגיבור לבין עצמו. פנימיקונפליקט 

 טי ועוד.הקונפליקט יכול להיות אישי, חברתי, מוסרי, משפחתי, דתי, פולי נושא



140 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאפייני הז'אנרים הספרותיים
 

 

 

 סוג ספרותי -ז'אנר

 

 הסיפור הקצר

 השירה

 הסיפור הפוסט מודרניסטי

 הדרמה
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 הסיפור הקצר
 

 סוגים של הסיפור הקצר: 3-ניתן להבחין ב
 

סקיצה, שורות בודדות, לעיתים מעין תמונה,  -סיפור קצרצר .א
שלושה. אירוע בחיי אדם, תיאור -עמוד אחד, לעיתים שניים

 מצב ברגע נתון. 
       למשל, סיפורי ג. שופמן כמו "ילד זר", "השניים", "הגשר" של פרנץ      

 קפקא.
 
מספר עמודים. "מועקה" של צ'כוב, סיפורי או  -סיפור קצר .ב

 של שטיינברג. הנרי וסומרסט מוהם, "העיוורת"
 

      עשרים שלושים עמודים ויותר. "תהילה",  -ארוך )נובלה(-ג. סיפור קצר           
 ימיה" של עגנון. "בדמי        

 
 ניתן למצוא מאפיינים עיקריים של שלושת סוגי הסיפור הקצר:  

 מעט עלילות משנה. –עלילה אחת מרכזית  .א
תימצות, ניתן לראות למרות הקיצור וה -מספר מועט של דמויות  .ב

 דמויות שהתפכחו והתבגרו.

 עיר, שכונה, בית וכו'. -מקום התרחשות אחד  .ג

שעה, שעתיים, חודש. כשרוצים לספר על זמן ארוך  -זמן מוגדר  .ד
שעבר, משתמשים בטכניקה של "כיווץ זמן", כלומר: "לאחר שש 

 שנים..."

 ור.הכרחיים בלבד, המשרתים את משמעות הסיפ  -תיאורים מעטים  .ה

.  פערי מידעבשל הצמצום בפרטים וההתמקדות בעיקר, נוצרים  .ו
השלמת פערים אלה היא אחד  הדברים המעניינים והמרתקים 

 בסיפור הקצר. 
 

 מושגי יסוד
 
פתיחת הסיפור שהסופר מציג בה את  – היצג )אכספוזיציה( .1

הדמויות, את הרקע ואת הבעיה שהסיפור מעלה. הבעיה 
משך העלילה. ההיצג מצוי בדרך הנרמזת בהיצג מתפתחת בה

כלל בתחילת הסיפור  אך יכול להופיע גם באמצע הסיפור 
 במרוכז או במפוזר.

 
 

מפנה פתאומי, מאורע בלתי צפוי, נקודה המופיעה  –פואנטה  .2
בסיום הסיפור ויש בה הפתעה. הפואנטה מאירה באור חדש 
את הדמויות בסיפור, ומזמינה את הקורא לחזור ולקרוא שוב 

 הסיפור מההתחלה.  את

 
 

אירוע, מקרה המחולל שינוי בגורלו ובעתידו  – נקודת מפנה .3
 של הגיבור. המפנה מוביל את הקורא אל הסוף המפתיע.
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רמזים סמויים הפזורים בעלילה ומקדמים  – רמזים מטרימים .4
אותה אל סופה. רק בקריאה חוזרת מבינים את חשיבותם 

 ואת משמעותם.

 
ד מן המשתתפים שעוצב על ידי כל אח -הדמות בסיפור .5

 המחבר במחזה, בסיפור או בשיר הסיפורי.
 ישנן דמויות ראשיות ומשניות.

 ישנן דמויות  "עגולות" ו"שטוחות".
 

 זוהי דמות שעניינה מובלט ביצירה במידה  – דמות ראשית
רבה, והיא מעסיקה במעשיה, בגורלה וגם בעולמה הפנימי את 

 ם אף מעוררת את אהדתו.תשומת ליבו של הקורא, ולעיתי

 "מעוצבת לעומק, מגלה תכונות אופי מובהקות  -דמות "עגולה
שונות. היא  תואיכות אנושית ייחודית. היא נראית מזוויו

גונית, משכנעת, נאמנה לעצמה. -פעילה ומתפתחת, רב
 הופעתה מרשימה, מפתיעה ומחדשת.

 "חד ממדית, חסרת לבטים, קלה לזיהוי  -דמות "שטוחה
ה. היא מתפקדת כדמות עזר שעליה מתלבטת הדמות ולהגדר

 הראשית.
 )לא בכל דמות מתקיימים כל התנאים הנ"ל(                      

 
כינוי לשיטה ולאמצעים של עיצוב דמויות   – אפיון דמויות .6

 ביצירה, הצגת מראיהן, התנהגותן ותכונותיהן.
 י אפיון עקיפים.אנו מבחינים בין אמצעי אפיון ישירים לבין אמצע     

מגדיר את הדמות ואומר עליה  המספר)תיאור ישיר(  –האפיון הישיר 
 דברים בצורה גלויה וישירה  )חכמה, טפשה, שמחה(.

 גילוי חיצוני או פנימי הקשור בדמות         )תיאור עקיף( –האפיון העקיף               
 האופי והתכונות של   ונותן לקורא להסיק מסקנות בעצמו בדבר               
 הדמות, דרך התנהגותה, מחשבותיה, חלומותיה ועוד.              

 
 

חלק של היצירה )מילה, ביטוי, רעיון, תבנית לשונית( החוזר יותר מפעם  -מוטיב
 אחת.

החזרה על המוטיב מצביעה על חשיבותו בעיני המחבר. למוטיב תפקיד נוסף: לקדם 
 את העלילה.
יון ראשי, משתלט על שאר המוטיבים ומארגן אותם סביבו. מכוון רע -מוטיב מנחה

 ומניע אותם אל המטרה.      
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 השירה ימאפיינ
 
   -מבנה השיר .1

 בתים -     
 טורים -     
 חריזה -     
              
הגוף המדבר בשיר. ניתן להבחין בין שלושה גופים  -דובר/ת .2

 הקשורים בשיר:
 ינו גם הדובר בו.*המשורר, מחבר השיר, שא

*הדובר, הוא המוען, האומר את הדברים בשיר, אבל אינו חייב להיות  גם 
 הנמען, המושא של השיר.

הוא מדבר על  -*האני הדובר שהוא גם המדבר וגם המושא בשיר; כלומר
 עצמו. האני הדובר מאפיין מאד את השיר הלירי האישי.

 
הבאים זה הדימוי הוא השוואה בין שני עצמים,  –דימוי  .3

לעומת זה. שני העצמים שונים זה מזה, אך אפשר להשוות 
ביניהם בתכונה אחת, במצב או בפעולה  המשותפת לשניהם. 

 "חזק כאריה", "כשושנה בין החוחים" וכו'.

 
)השאלה( ציור לשוני מרוכז; המטאפורה נותנת  -מטאפורה .4

 לקורא שני רעיונות תמורת אחד.
וצר זהות משתמעת בין שני דברים ההשאלה היא סוג של דימוי, הי

שונים. הזיהוי נעשה בלי כ' הדמיון או מלת השוואה אחרת. תכונה 
מסוימת מושאלת ממוצג למוצג, ומעניקה לציור החדש משמעות נוספת 

 ויופי מעל ומעבר להגיון הגלוי של הצירוף החדש. 
           
 יון, תבנית לשונית( חלק של היצירה )מילה, ביטוי, רע -מוטיב. 5           

 החוזר יותר מפעם אחת.  החזרה על המוטיב מצביעה על חשיבותו                     
 בעיני  המחבר. למוטיב תפקיד נוסף: לקדם את העלילה.               
 רעיון ראשי, משתלט על שאר המוטיבים ומארגן  . -מוטיב מנחה               
 ו. מכוון ומניע אותם אל המטרה.אותם סביב               

 
 פיגורה לשונית. משהו העומד במקום משהו אחר. "משהו"         -סמל. 6           

 זה יכול להיות מלה או ניב, שם של אדם, מקום, מוצג, בעל חיים,                
 או כל דבר בעל משמעות עצמית משלו. הסמל אינו זקוק להשוואה                

 מיידית, לכן אינו ציור לשוני. ישנם סמלים מוסכמים כמו תופעות                 
 טבע, )לילה חושך( בעלי חיים )יונה, נחש נמלה(ועוד.               
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 הדרמה         
 

  " ופירושה "לעשות". –המילה דרמה באה מן היוונית "דרון 
 ה, מול עיני הצופה.נעשות על הבמ התרחשות או  העשייה         

 

   דיבור עם עצמם( מונולוג)דו שיח( או  דיאלוגהדמויות מנהלות( 
 כך נודע לנו, לקהל, מה מתרחש, מה קרה קודם, מה היחסים בין               
 הדמויות, מה קורה בעולמם הפנימי.     
 

  מאבק, התנגשות(. קונפליקטביסוד הדרמה נמצא( 
 בין רצונות מנוגדים של הדמויות, בין         םיכול להתקייקונפליקט ה    
 רעיונות שונים, בין כוחות הנלחמים בתוך נפשה של הדמות.    
 
  כדי להגביר  מתח דרמטי.היוצר שיא, הקונפליקט מתפתח לנקודת

את המתח, קוטע המחזאי את הרצף באמצעות תמונה צדדית, 
 לפעמים לא חשובה, ונותן לנו לחכות במתח.

 השהייה.גורם זה נקרא 
 

 .ביוון העתיקה פרחה אומנות הדרמה 
לפני הספירה( אמר ש "דרמה  4, פילוסוף יווני )שחי במאה ה אריסטו

 עשוייה היטב" חייבת למלא שלושה תנאים: 
 שעות. 24: ההתרחשות לא תימשך יותר מ אחדות הזמן 
 .: העלילה תהיה סביב נושא מרכזי אחד בלבדאחדות העלילה 

 העלילה מתנהלת במקום אחד בלבד.:  המקוםאחדות      
 

 תמונות..  כל מערכה מורכבת ממערכותהמחזה מורכב מ 
 

 .המחזה הכתוב מלווה הוראות במה, שאמורות להדריך את הבמאי 
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 הסיפור הפנטסטי, הריאליסטי, והפוסט מודרניסטי
 
 

אשליה  בדרך כלל הסיפור הריאליסטי מחקה את המציאות. החיקוי יוצר -ריאליזם
של מציאות, ומה שמתקבל הוא ְדמוי מציאות מוכרת. מציאות זו מתקבלת על 

הדעת, כי נשמרים בה חוקי המציאות, חוקי הטבע. בסיפור הריאליסטי מוזכרים 
במפורש הזמן, המקום, ושמות הגיבורים. בסיום הסיפור חש הקורא כי הסיפור 

 פענח את עצמו.
 

מבטל את חוקי הטבע.בסיפור הפנטסטי  בדרך כלל הסיפור הפנטסטי -פנטסטי
האדם יכול לרחף לו ולעוף כרצונו. המציאות מתוארת ללא ציון מוגדר של זמן 

ומקום. מציאות זו מעוררת השתאות רבה. בסיום הסיפור חש הקורא כי התעלומה 
 והחידתיות טרם נפתרו.

 
כרת לנו, הבעייתיות בחלוקה בין הסיפורים נובעת מהגבול הדק בין המציאות המו

המופעלת על ידי חוקי הטבע, לבין מציאות דמיונית, המתעלמת מחוקים אלו. 
 )אנשים ההוזים הזיות, מפגשים דמיוניים עם רוחות רפאים ועוד(.

 
לעיתים של  ן"דרכי עיצוב חדשות". תהליך של תמורות בספרות. ניסיו -מודרניזם

 גיבור הירואי, עצמאי ומיוחד להשיג שלמות.
 

 חדש שבחדש, מודרני שבמודרני. אינו מאמין בשלמות.  -ניסטיפוסטמודר
במרכז הפוסטמודרניזם עומדות הספקנות ושאילת השאלות. כך נוצר עולם ללא 
נורמות ברורות וחד משמעיות. זהו עולם המאפשר ריבוי דעות וחופש הבעה בכל 

ביותר.  נושא. נטייתו היא לעולם נעדר גבולות. לעיתים עולם זה הוא עולם מפחיד
בעולם זה נמצא האדם בסערת רגשות. מיטלטל בין הנאה מסוימת לבין דחייה 

 מוחלטת.
לעיתים קרובות בסיפור הפוסטמודרניסטי, שומע הגיבור קול פנימי הקורא לו 
למחות נגד העולם הנראה לו מעוות. מעשה המחאה הוא מעין מעשה תיקון. 

ים כאלה נקרא הקורא לשפוט: המחאה יכולה להיות גם קיצונית ומזעזעת. במקר
 האם מעשה המחאה מוצדק או לא. כל קורא מכריע לפי השקפתו וטעמו האישי.

 
 הכתיבה הפוסטמודרניסטית מתאפיינת בלשון וסגנון מיוחדים:

 עירוב לשון גבוהה בלשון נמוכה )סלנג( .1
 שימוש מעורב: עברית ולועזית. .2

 שימוש באנגלית. .3

ה לשקף את המציאות חיקוי לשון המנס -לשון היפר ריאליסטית .4
 מדוייק. )שיבושי לשון מכוונים(

 סלנג .5

 לשון פשוטה, יומיומית .6
  צירופי לשון מיוחדים. .7


