
 דע"שת –בחינת בקיאות בספרות הילדים 
 

 

השנה היא תתקיים  בשנה םפעבחינת הבקיאות מתקיימת במכללה 

 :'בסמסטר ב

 46/60/02 -מועד א'

 41/60/02 -מועד ב'

 

 ל ברכיה שע הילדים הקלאסית והמודרנית,-עם ספרות ידע כללי והיכרותמטרת הבחינה היא 

 ללא קשר לתחום התמחותובאשר הוא,  לכל מורה חובה, ולכן היא גדלים ומתחנכים תלמידינו

 

 :  שימו לב

)רקע, עלילה, דמויות , עם הספרים להיכרות כלליתאין הכוונה לניתוח ספרותי, אלא רק 

)לא  ,: ארץ מגוריו של הסופר, התקופה שבה חיכללי ביותרידע דרש רק נ  ועם מחבריהם,, מרכזיות וכיו"ב(

   לו.ויצירות נוספות ש(, השפה בה כתב 91באופן כללי, כגון: סוף המאה ה תאריכים מדויקים, אלא רק תקופה

 הבחינה מורכבת משאלות פתוחות וסגורות.
 
 
 

די מתמחי ויס-לעל, יסודילביה"ס הגיל רך, ל במסלולים חובה לכל הסטודנטים הבחינה היא
 אינה מיועדת למורים בפועל -ולשח"ף יוחדמינוך החלספרות,

 התמחות שלהם!ה מיבלי קשר לתחו
 

 (ד' ה ' ולא לדחות לשנג' ובמומלץ לעבור את הבחינה בשנים כל סטודנט רשאי לבחור מתי לגשת לבחינה, אך  )
 

או לד"ר נוגה רובין  שלום-יוסובנא לפנות לד"ר מירי  - לקראת המבחןבשאלות 
 וד"ר שולמית קינל

 

 

 רשימת הספרים לקריאה למבחן:
 

 

 ",  השירים הבאים: קן ציפור; שתי בנות; שירים ופזמונות לילדים: "מתוך הספר –  ח. נ. ביאליק .9

 נדנדה; פרש; עציץ פרחים; מעבר לים; בגינת הירק; מאחורי השער; הנער ביער.  

 "; המפוזר מכפר אז"ר";  "דירה להשכירהספרים: " –  לאה גולדברג .2

 מציאה;  הספורטאית; השירים הבאים:  אור וצל;    -" מה עושות האיילותומתוך הספר: "  

 פזמון ליקינתון;  אדון חלום;  בארץ סין; כובע קסמים.    
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השירים: מעשה בפא סופית;    -" ספר התיבה המזמרתמתוך הספר "הספר: מעשיית האפרוח העשירי,  –  נתן אלתרמן .3

 מעשה בחיריק קטן.

 "  יש לי סודמיכאל;   ומתוך הספר: " השירים: ג'ינג'י,   -" בחלומימתוך הספר: " –  שטקליס-מרים ילן .   4

-;  מעשה בילדה בודדה;  דני גיבור;  חברות;  הסיפור: שתיםהסבון בכה מאוד, אלישבע מה נחמדתהשירים:   

 עשרה.

 ", השירים:  פתחו את השער, הילדה איילת; פתחו את השערמתוך הספר: "  –   קדיה מולודובסקי.   5

 ת.גלגוליו של מעיל; מעשה בחבי  

 השירים: מזבוב ועד פיל;   -" בולבול למה ככה";  ומתוך הספר: "דודי שמחההספר "  –  ע. הילל .0

 ביסיטר.ילמה לובשת הזברה פיז'מה;  מעשה בחתוליים;  יוסי ילד שלי מוצלח;  דודי שמחה בי  

 ה;  בילי;  "  השירים: האישה באבטיח;  גברת כלומאני אוהב לשרוק ברחובמתוך הספר: " –  נורית זרחי .0

 בארץ הסמרטוטים; ילדה מזלג ילדה כף. -" הנמר מתחת למיטהמסעותיה של הרוח.    ומתוך הספר "  

 איך שיר נולד; הילדה הכי יפה בגן; האיש עם השערות;  -"  עשר-הכבש הששהמתוך הספר: " –  יהונתן גפן .8

 ריח של שוקולד;  איש הולך על חבל;  הסיפור על האיש הירוק.   

 ".הביצה שהתחפשה"  –   פגיסדן  .9

 "אבא עושה בושות"  –  מאיר שלו .06

 .שמוליק קיפוד  – י. כוש .00

  "הצב של אורן" –  מירה מאיר .04

 :  "הזמיר";  "בגדי המלך החדשים";  "בת הים הקטנה";  "אצבעונית";  מבחר סיפורים  – ה. כ. אנדרסן .01

 ., "הנסיכה והאפון""הברווזון המכוער", "חייל הבדיל"  

 ".אורה הכפולה"  –  יך קסטנראר .41

      "ניקה שתיקה" -דורית אורגד .41

 ".אני אתגבר"  –  דבורה עומר .41

 "איתמר מטייל על הקירות" -דוד גרוסמן .41

 , הפיל שרציה להיות הכי".הדג הקטון" -"כספיון –פאול קור  .41

 "מיץ פטל" -חיה שנהב .41

    פחדרון בארון". -מרסר מאיר .02

          "טרופותי". -ג'וליה דונלדסון .04

      "האריה שאהב תות". -תרצה אתר .00

 ".העץ הנדיב"  –סילברסטיין   .41

 :  "הנסיך המאושר";  "הענק וגנו";  מבחר סיפורים  –  אוסקר ויילד .42

 

 לשאלות במבחן בקיאות: אותדוגמ
 

 ? נורית זרחי   "פתחו את השער" היא יצירה מאת:  .9
 ? מרים ילן שטקליס       
 ?  יסקקדיה מולודוב       
 ? מירה מאיר       

 

 ירה נוספת של אותה מחברת היא .... בה מסופר על ...יצ  ..... ביצירה מסופר על:  ..... ידוע לי על המחברת:     
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  ..... דמות נוספת בספר היא דמותו של   ....  בספר מסופר על    ידי .....-הספר "רובינזון קרוזו" נכתב על  .2
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 החומרים למבחן:

 

 ",  השירים הבאים: קן ציפור; שתי בנות; שירים ופזמונות לילדיםמתוך הספר: " –  ח. נ. ביאליק .9

 נדנדה; פרש; עציץ פרחים; מעבר לים; בגינת הירק; מאחורי השער; הנער ביער.  

 

 4334-4783חיים נחמן ביאליק 

 .הדורות בכל בריתבעת החדשה ומגדולי הספרות וע גדול המשוררים העברים
 .חכמים תלמידי שברוסיה. בן למשפחה ענייה של ז'יטומיר כפר קטן ליד ,בראדי נולד

של  והשתקעה בפרבר המשפחה לז'יטומיר עברה 0809אביו היה חוכר פונדק לאיכרים. בשנת 
 שנה .רבנית וספרות מגיל רך למד תלמוד.תורני כמקובל בימים ההם הילד ביאליק קיבל חינוך.העיר

האם נאלצה להפקיד את ילדיה  .בחוסר כל אחת לאחר שעברה המשפחה לעיר, מת אביה והניחה
 .אדוק חיים נחמן עבר לבית סבו, תלמיד חכם וחסיד.ולחפש פרנסה ,שונים בידי קרובים

העברית  יצירות הספרות ובסתר קרא את,פילוסופיה על היהודים בימי הביניים התעניין בספרי
 -בשנתו השמונה  פירסם "ועת ההשכלה. את שירו הראשון "אל הציפורהשתייך לתנ .החדשה

 .עשרה
  .שיריו הראשון ספר שם הכין לדפוס את.והיה מורה לעברית ,לסוסנוביץ עבר 0890בשנת 
 .באודסה "הוצאת הספרים "מוריה את ,יסד, יחד עם כמה מחבריו 0961בשנת 

 .בדור במרוצת הזמן נתפרסם כגדול המשוררים העברים
 מברית המועצות הודות אחרים, רשות לצאת עברים קיבל ביאליק ותריסר סופרים 0940בשנת 

  .גורקי מאקסים להתערבותו של הסופר הרוסי
 ."בעבודתה של הוצאת "דביר טרוד ביאליק ישב פרק זמן בברלין והמבורג והיה

 .אביב - עלה לארץ ישראל להשתקע בתל 0942בשנת 
 .כתב לילדים ולמבוגרים.רבות , שיריו תורגמו לשפותביאליק הפך למשורר עולמי

 .הספר -בגיל הגן ובית  שירים לילדים,ילדים בעברית ביאליק היה מן הראשונים שכתבו שירי
 ותירגם ספרים.  חידש הרבה מלים עבריות הוא

 

 מתוך הספר:"שירים ופזמונים לילדים"ַקן ִצּפֹור/ח.נ. ביאליק 

ּפֹור  ֵקן ַלצִּ

 ים,ֵבין ָהֵעצִּ 

 ּוַבֵקן ָלּה

ים.  ָשלֹש ֵביצִּ

 ֵביָצה-ּוְבָכל 

יר!  – ן ָתעִּ   –ַהס, ּפֶּ

 ָיֵשן לֹו

יר. ְפרֹוַח ָזעִּ  אֶּ
 

נֹות/ח.נ. ביאליק י בָּ תֵּ  "מתוך הספר:"שירים ופזמונים לילדים שְׁ
ם, ם בֻּבֹוַתיִּ ת   ָבנֹות ְשַתיִּ י יֹוֵתר -ְואֶּ י ָאַהְבתִּ  –מִּ

י מִּ י עִּ ילִּ י ְוגִּ לִּ ים, זֹו אֹו זֹו?    –ּפֹה  צִּ ְמרּו, ּדֹודִּ  אִּ

ן ָיָפה יֹוֵתר, ְשֵתיהֶּ י מִּ ים,-ַחה   מִּ ם יֹוְדעִּ ים, ֵאיְנכֶּ  ַחה, ּדֹודִּ

ים: זֹו אֹו זֹו? ְמרּו, ּדֹודִּ ים, לֹא ָולֹא!-ַחה   אִּ  ַחה, ּדֹודִּ
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ים, ַחה ם יֹוְדעִּ ים,-ֵאיְנכֶּ ן, אַֹהב יֹוֵתר  ַחה, ּדֹודִּ ן, ְשֵתיהֶּ  ,ְשֵתיהֶּ

ים, לֹא ָולֹא! ם יֹוְדעִּ ת  ֵאיְנכֶּ ת-ַגם אֶּ  זֹו,-זֹו ְוַגם אֶּ

ן ָיפֹות יֹוֵתר, ן, ְשֵתיהֶּ יד,  ְשֵתיהֶּ י ָתמִּ ָשא ְבֵחיקִּ ן אֶּ  ְשֵתיהֶּ

י, זֹו ָוזֹו. ילִּ י ְוגִּ לִּ י ּפֹה.   צִּ ילִּ י ּפֹה ְוגִּ לִּ  צִּ
 

 ְַדֵנָדה

ה/ח.נ. ביאליק נֵּדָּ  "לדיםמתוך הספר:"שירים ופזמונים לי ַנדְׁ
 ַנד, ֵנד, ַנד, ֵנד

 ֵרד, ֲעֵלה, ֲעֵלה ָוֵרד!

 ַמה ְלַמְעָלה?

  –ַמה ְלָמָטה? 

י,  ַרק ֲאנִּ

י ָוָאָתה;  ֲאנִּ

ים  ְשֵנינּו ְשקּולִּ

ם  ַבמֹאְזָניִּ

ץ   ֵבין ָהָארֶּ

ם.  ַלָשַמיִּ

ש/ח.נ. ביאליק רָּ  "מתוך הספר:"שירים ופזמונים לילדים ּפָּ

ן י,-רּוץ, בֶּ    ּוָסה,רּוָצה, ט  סּוסִּ

ל,   רּוץ ּוְדַהר!   –יֹום ָוָליִּ

ְקָעה, י  רּוץ ַבבִּ  ָּפָרש ָאנִּ

ן  טּוס ָבָהר! ל!-ּובֶּ  ָחיִּ
 

ִחים רָּ  "מתוך הספר:"שירים ופזמונים לילדים/ח.נ. ביאליק  ֲעִציץ ּפְׁ
ן ַהַחלֹון  מִּ

יץ ַרח ָעצִּ  ּפֶּ

 ַהּיֹום-ָכל

יץ.  ַהַגָנה ָיצִּ

  

  –ָכל ֲחֵבָריו 

 ,ָשם ַבָגן

 הּוא ְלַבּדֹו 

 עֹוֵמד ָכאן.
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ֶבר ַליָּם עֵּ  "מתוך הספר:"שירים ופזמונים לילדים /ח.נ. ביאליקמֵּ
 

ר ַלָּים,   ֵמֵעבֶּ

ר ַלָּים,   -ֵמֵעבֶּ

ים,  ּפֳּרִּ  ֲהֵתְדעּו, צִּ

ְך ְלָשם? רֶּ  ַהּדֶּ

 

ר ַלָּים,  ֵמֵעבֶּ

ינֹות ַהָּים, ְמדִּ  בִּ

ֵּיי ַהָזָהב,   ָשם אִּ

י ַמה ְשָמם.  ָשַכְחתִּ

 

ֵּיי ַהָזָהב  ּוְבאִּ

ר ַלָּים,  ֵמֵעבֶּ

ים, ים ֲעָנקִּ ְתַהְלכִּ  מִּ

 ַעם ָגדֹול ָוָרם.

 

 ַעם ָגדֹול ָוָרם,

 ַעם ָיָשר ָוָתם,

ם ְך ֲעֵליהֶּ לֶּ  ּומֶּ

 ָכמֹוהּו לֹא ָקם.

 

ְך  לֶּ ים ַלמֶּ  ְוַגנִּ

ר ַלָּים   – ֵמֵעבֶּ

ּפֳֵּרי ַגן ן-צִּ  ֵעדֶּ

 ְמַקְננֹות ָבם.

 

ר ַלָּים,   ֵמֵעבֶּ

ר  -ַלָּים,  ֵמֵעבֶּ

ים, פֳּרִּ  ֲהֵתְדעּו, צִּ

ְך ְלָשם? רֶּ  ַהּדֶּ

 

 

 

ק ִגַנת ַהיָּרָּ  "מתוך הספר:"שירים ופזמונים לילדים /ח.נ. ביאליקבְׁ
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לֶּק     לֹא ַשָבת ְולֹא ָחג ְראֹות זֹאת ַהסֶּ  ְוכִּ

ץ ְסָתם, ם יֹום ַקיִּ י אִּ ְתַאֵּפק לֹא ָיכֹל     כִּ  הִּ

ַנת ַהָּיָרק ְתּפֹ      ּוְבגִּ יתַוּיִּ  ס ַעְגָבנִּ

   ַוֵּיֵצא ְבָמחֹול.     ָעם.-קֹול ָששֹון ּוְמחֹול

 

ָחָגב ָבעּוָגב, ְתאֹם       הֶּ ַוח  –ּופִּ ימּו רֶּ   –שִּ

 ַגם ַהגֶּזֶּר זֶּה ָבא      –ַבֲחצֹוְצָרה ַהְצָרַצר, 

י זֶּה ֵאפֹוא גֶּל מִּ  ְמַכְרֵכר ְבָכל עֹז         רֶּ

ְמחֹולֹות ֵתָעֵצר? ת ָעָבה.      מִּ פֶּ ם ַבת לֶּ  עִּ

  

ָנה ד,      ּוַבֲערּוגֹות ַהגִּ מֶּ ד חֶּ מֶּ  ְוַגם צֶּ

ית ָחבִּ יב לֶּ ָסבִּ  שּום,-ָבָצל ּוַבת      מִּ

ים שֹוק, ם,     ָקַפץ ְכרּוב, ֵהרִּ ְתַלְבטּו ֵבין ַרְגַליִּ  הִּ

ית. ם ְכרּובִּ ְרקֹד עִּ  ּוְראּו: לֹא ֵגְרשּום.     ָקם לִּ

  

ְביֹון  יחַ ַוָּיְרא זֹאת ֲאַבטִּ   ַגם בְֻּלבּוס ָהאֶּ

י ַלֲחטֹא  –   ְולֹא ָיכֹל עֹוד ֲעמֹד ֵתן ּפִּ   –ַאל אֶּ

ים יָלה,      ּוְבַמֵּדי ַהַּפסִּ ְמחִּ ְרקֹד, בִּ  ָבא לִּ

ְרקֹד. ם ְּדַלַעת לִּ ְשַּפְחתֹו.     ָרץ עִּ  הּוא ַעל ָכל מִּ

  

ן יל-בֶּ ָירס ְצהֹב  ַהְמעִּ נָ      תִּ ְרַעש ַהגִּ  הַותִּ

יל ְפשִּ יתֹו ָאז הִּ יל    ְבלֹורִּ  ַוֵּיהֹם ָבּה ָכל ְשבִּ

ית יָנה      ּוְבָחְטפֹו ַחָמנִּ ְמחֹולֹות ּוְנגִּ  מִּ

יל. יל     ָקם ְלַכְרֵכר ְבגִּ ְצֲהלֹות גִּ מִּ  ּומִּ

  

ְבַער ָאז ָכֵאש ְסֵכן      ַוּיִּ  ַרק ָאפּון ַהמִּ

ְנָאה ֵלב ַהְצנֹון קִּ ן הַ      מִּ  ַצד,ָעַמד מִּ

ְקּפֹץ ְלַפֵזז ְשָען      ַוּיִּ  ַעל ַמֵטהּו נִּ

ם ֲאחֹות ַהְמָלְפפֹון.  ְולֹא ָנע ְולֹא ָנד.     עִּ

 "ֵאיָכה אּוַכל ָלשּוש         

ְרקֹד    –ֵאיָכה אּוַכל לִּ

יַצי ָנְשרּו ְכָבר,  ְוצִּ

ים עֹוד." יַלי ֵריקִּ  ְוַתְרמִּ
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י ַהַשַער/ח.נ. ביאליק ֲאחֹורֵּ  "ך הספר:"שירים ופזמונים לילדיםמתו מֵּ

  

ָּיה, ים הֹומִּ ים, ַבת יֹונִּ ְמרּו ַהַגלִּ  הֹוי, אִּ

יָרה, ים ְבהִּ ים ַבְמצּוָלה, ַבת יֹונִּ  ַהָּדגִּ

י ַבָּים  ֵאיְך ָאבֹא ְבַשֲעֵרי  ָנַחְתנִּ

יָרה ץ ַהְסגָֻּלה.  ַעל ַכְנֵפי ַהסִּ רֶּ  אֶּ

י יֵכנִּ י ָשבּור,   ַותֹולִּ  ּוַמְפְתחִּ

יָרה.ְל  ץ ַהְבחִּ רֶּ ת ְנעּוָלה?  אֶּ לֶּ  ְוַהּדֶּ

  –וֵאין קֹול ְוֵאין עֹונֶּה 

ם ָנַער  ְויֹוָנה עִּ

ים ְתַּדְּפקִּ ן מִּ  ֲעַדיִּ

ת ַהַשַער. לֶּ  ַעל ּדֶּ
 
 
 
 

 "/ח.נ. ביאליק  מתוך הספר:"שירים ופזמונים לילדיםַהַנַער ַבַיַער
ֵבית ָבַרח מִּ ה נֹוָרא ְבַנַער שֶּ ר -ַמֲעשֶּ  ַלַּיַערַהֵספֶּ

  
 פֶּרֶּק ִראׁשֹון

ה דָּ ֲאבֵּ  הָּ

ן ָחֵמש  ה בֶּ   –מֹשֶּ

יָעה ָהֵעת גִּ   הִּ

  ַהְשֵכם ְלתֹוָרה

ף   ֵבית.-ּוְלמֹד ָאלֶּ

ים ַהַנַער  ְשכִּ    הִּ

 ּוָבַרח ַלַּיַער.

ם ַריִּ  ֵעת  ָצהֳּ

ם    –ּוֵבין ָהַעְרַביִּ

ה, ים ְלמֹשֶּ  ְמַצּפִּ

ן. ה עֹוד ָאיִּ  ּומֹשֶּ

  

ְקש  ּוָיְצאּו ּובִּ

ים,  ְבָכל ַהַמֲחבֹואִּ

ים, ְרחֹוב ַהְּיהּודִּ  בִּ
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ים, ְשכּוַנת ַהגֹויִּ  בִּ

ן ָשַמע שֹוֵמַע,  ּפֶּ

ים  ן ָראּו ָהרֹואִּ  –ּפֶּ

ן לֹא ָשְמָעה,  אֹזֶּ

ן,  לֹא ָרֲאָתה ַעיִּ

ה,  ָּפַרח לֹו מֹשֶּ

ן.  ָּפַרח ָוָאיִּ

 נֱֶּאַנַחת ָהֵאם,

 נּוגֶּה ָהָאב,

ה ְבָנם ָיָצא  מֹשֶּ

ן   לֹא ָשב.ַוֲעַדיִּ

ה, ה, מֹשֶּ  ֲאָהּה, מֹשֶּ

 ַאּיֶָּכה, ַאּיֶָּכה?

י ֵיַדע ְמקֹוְמךָ   מִּ

ָכה? ְמָצאֶּ י יִּ  ּומִּ

  

  

י ק ֵשנִּ רֶּ  ּפֶּ

 ַהתֹוֶעה

ה ַהַנַער    ּומֹשֶּ

   ָתָעה ַבַּיַער,

ְשעֹול ְך ּומִּ רֶּ  ֵאי ּדֶּ

ְשאֹל.    ְוֵאין ָאָדם לִּ

    

   הֹוֵלְך ַהַנַער

ה ַבַּיַער:    ּובֹוכֶּ

י,  "כֹוָכב, כֹוָכבִּ

י?" ְך ֵבית ָאבִּ רֶּ   ֵאי דֶּ

    

   ָכָבה ַהכֹוָכב

  ְוָדָבר לֹא ָעָנה,

ה ַהַנַער    ְותֹועֶּ

   ָאנֶּה ָוָאָנה.

  

ה ַהַנַער    רֹואֶּ
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  שֹוַפר ַהַסַהר:

י, י, ַסֲהרִּ   "ַסֲהרִּ

י    שֹוַפר ְזָהבִּ

  

י, י ּוְשָערִּ  ֵאי ֵביתִּ

י?"  ַשַער ֵבית ָאבִּ

 ַהר ַהָּפגּוםַהַס 

יט בֹו ָעגּום, בִּ  הִּ

  

ְתַקע,  ְבֵלב ַיַער נִּ

ְתַקע. –שֹוָפר   ְולֹא יִּ

ה ַהַנַער  רֹואֶּ

 ְמדּוָרה ַבַּיַער:

  

י, י, ַבֲערִּ  "ַבֲערִּ

י,  ְמדּוַרת ְזָהבִּ

י,  ַעד ָאבֹא ְלַשֲערִּ

י."  ַשַער ֵבית ָאבִּ

  

 ָשְקָעה ַהְמדּוָרה

 ּוְמאּום לֹא ָָאָמָרה,

ה ַהַנַערּובֹו  כֶּ

 ְוַנְפשֹו לֹו ָמָרה.

 

י ישִּ ק ְשלִּ רֶּ  ּפֶּ

ית ֶשל ַהַיַער  ָאֶלף בֵּ

 ָיַשב ַהַנַער

 ַעל גֶַּזע ַבַּיַער,

ְשַען,  ַתַחת ֵעץ נִּ

י ָעַיף  יַשן. –כִּ  ַוּיִּ

 הּוא ָיֵשן, ּוְלָפָניו

ר ְוַהֵשאת  – בֶּ   –ַהשֶּ

 ֲהמֹון ַחּיֹות עֹוְברֹות

ף בֵ  י ָאלֶּ  ית,ַעל ּפִּ

ים  ַחּיֹות ּוְשָרצִּ
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י ֵשם,  ְבֵני ֵשם ּוְבלִּ

ָמש  ַכָכתּוב ַבחֻּ

יל  ְבֵרְהם. –ּוְלַהְבּדִּ  בִּ

ים, ים ּוָבאִּ  עֹולִּ

ים ים, נֹוָראִּ  ֲאיֻּמִּ

ף ַעד ָתו  ֵמָאלֶּ

 ַמֲחנֶּה ָגדֹול ָוָרב.

  

   ְרְּדֵלס,בַ ְרֵיה, ַא

ה,הב, דָֹּמל, גָּ     ֹומֶּ

ד,חֵֹּאב, זְׁ ְמֵּפיר, וַ     לֶּ

ה.ִט     ְגֵרס ְוַכּדֹומֶּ

י, יְׁ  ת,כַ ֵענִּ שֶּ    ְרכֶּ

יא, לָּ     ְרמֹוָטה,ַמ בִּ

   ַלַמְנְדָרה,ַס ֵמר, נָּ 

ם עַ     רֹוָטה.ּפְׁ ְרָּפד עִּ

      

ם צָּ   ּפֹוד,ִק בֹוַע עִּ

יפֹון, שְׁ ֵאם, רְׁ   ַחש;ַת פִּ

ה ְבַרַעש  ֵאלֶּ

ה ְבַרַחש.  ְוֵאלֶּ

ים ים ּוָבאִּ  עֹולִּ

ים, ים, נֹוָראִּ  ֲאיֻּמִּ

 רֹזֶּת ֲארָֻּכהַמחֲ 

ף י ָאלֶּ  –ֵבית -ַעל ּפִּ

ְמַעט ָיְצָאה ַנְפשֹו  כִּ

ַּפַחד ָוֵמת.  מִּ

  

י יעִּ ק ְרבִּ רֶּ  ּפֶּ

 ַהַסַער

יצֹו  י ַבֲהקִּ   –ַוְּיהִּ

  ֲאָהּה, ַּפֲחֵדי ֵאל!

ְרַעש  ַהַּיַער,-ַמה   ּיִּ

ֵליל?-ַמה  ַלְיָלה מִּ

  בּוָקה ּוְמבּוָקה
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יֵלל    –ּוְשֵרָקה וִּ

  ַסַער  ַסַער, הֹוי,

   ָנַפל ַבָּיַער!

    

ֵנה הּוא עֹוֵבר   הִּ

   ָעבֹור ָודֹוש!

ְרָזה    ַאלֹון ְותִּ

 ָכְפפּו רֹאש,

ְדָהר, –ֵאזֹוב    ַהתִּ

  ַהְברֹוש! –ָקנֶּה 

ְפֵני ַסַער   ַשח לִּ

    

 

ים  רּום ָהֲעָנקִּ

ים ים ּוְבָרקִּ  ּוְרָעמִּ

ים. יעּו ְשָחקִּ  ַיְבקִּ

יף ְצלִּ ֵנה הִּ  ַהְך! הִּ

 ַבַּיַער שֹוט ֵאש 

ב ֵאש ָחַלף, כֶּ  ְורֶּ

ב לֹו ֵיש: כֶּ  ַגם רֶּ

 ָשָרף ְמעֹוֵפף,

ים לֹו ֵשש,  ְכָנַפיִּ

ְרָכָבה. ל ְּפֵני ַהמֶּ ָהָבה אֶּ  ְוסּוֵסי לֶּ

 ָחַרד ַהַּיַער

ש ַעד ָעָנף! שֹרֶּ  מִּ

ְתַחְלַחל  ַהַנַער הִּ

ּפֹל ַעל ָּפָניו.  ַוּיִּ

  

י ישִּ ק ֲחמִּ רֶּ  ּפֶּ

 ִליָּהּוִגּלּוי אֵּ 

ְצַעק       ּוְבַפֲחדֹו ַוּיִּ

  ַהַנַער קֹול ָמר.

ְתאֹום ַויּיָשא    ּפִּ

ת ֵעיָניו ַוַּיְרא    אֶּ

יש ֵשיָבה ֵנה אִּ   ְוהִּ
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ן ָהָהר,    ָבא מִּ

יש ֵשיָבה ְוָעָנו   אִּ

  ּוְפֵני ַמְלָאְך ָּפָניו.

  

 ָצַעק ַהַנַער

י! י ְוָשבִּ  "ְזֵקנִּ

י יֵכנִּ י יֹולִּ  מִּ

י?" ֵביָתה,  ֵבית ָאבִּ

יש:  ָאַמר ַהָּישִּ

י יָרא, ְבנִּ  !"ַאל תִּ

ָּיהּו  ַּדע, ֵאלִּ

י. יא ְשמִּ  ַהָנבִּ

ָּיהּו י ֵאלִּ  ֲאנִּ

 ּוַפְחְּדָך ָמה הּוא?

  

י   קֹוְלָך ָשַמְעתִּ

 ָוָאבֹא ֲהלֹם.

י,  ַגע ָנא ְבַמטִּ

 ֵעינֶּיָך ֲעצֹם,

י,  ֱאחֹז ְבַאְבֵנטִּ

 ֵלְך ַאֲחַרי ָודֹם,

ן ַגע-ּוָבאָת בִּ  רֶּ

ַגע ית ָהרֶּ  ּוַמֲחצִּ

 ֵביָתה, ֵבית ַאָבא,

ַגע." ְכשֹול ָופֶּ י מִּ  ְבלִּ

  

י שִּ ק  שִּ רֶּ  ּפֶּ

ִפיַצת ַהֶדֶרךְׁ   קְׁ

ם ָטסּו  ָהְלכּו אִּ   –הֶּ

י ֵיַדע ַהסֹוד?   מִּ

ְך  רֶּ   ַאְך ַקָלה ַהּדֶּ

  ּוָמְתָקה ְמאֹד:

ן,-ֵריַח ַגן    ֵעדֶּ

ים ְועֹוד. יר ְכרּובִּ   שִּ

ְתאֹום וְ  ֵנה ּפִּ   הִּ
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  קֹול קֹוֵרא "ֲעמֹד!" 

 ָחַרד ַהַנַער,

ְשַאר ְבַגּפֹו:  י נִּ   כִּ

יש   ַאְבֵנט ַהָּישִּ

ַכּפֹו. ְשַמט מִּ    נִּ

  

ַּפַחד  ָּפַקח מִּ

ת ֵעיָניו ַוַּיְרא  אֶּ

ֵנה הּוא עֹוֵמד  ְוהִּ

 ְבַטבּור ַהְכָפר;

יש?   –ֵאיפֹה ַהָּישִּ

ר ּוְשָאר!  ֵאין ֵזכֶּ

ש מִּ  יבֵאין נֶּפֶּ  ָסבִּ

יו.  ַרק הּוא ּוֵבית ָאבִּ

ָּיד  ָשָבה מִּ

 ֵאָליו רּוַח ְוָחְיָתה,

ת ַרְגָליו     ָנָשא אֶּ

 ַוָּיָרץ ַהַבְיָתה.

  

י יעִּ ק ְשבִּ רֶּ  ּפֶּ

ה שּובָּ  ַהתְׁ

ה   ּוְבֵבית הֹוֵרי מֹשֶּ

  ֵאין ָשלֹום ָוָנַחת

ש ָהָאב,   ַמר נֶּפֶּ

  ָהֵאם נֱֶּאָנַחת:

   אֹוי ַוֲאבֹוי

   ב.ָלֵאם ְוָלָא

   ָאָתה ַלְיָלה

  

ה לֹא ָשב!  ּומֹשֶּ

ים  עֹוד ֵהָמה יֹוְשבִּ

י ַוֲאָנָחה, ְבכִּ  בִּ

ת לֶּ ֵנה ַהּדֶּ  ְוהִּ

ְפָתָחה ָטּה נִּ  ְלאִּ

ְתאֹום:  ְוקֹול קֹוֵרא ּפִּ
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 "ָשלֹום ּוְבָרָכה!"

  

י ינִּ ק ְשמִּ רֶּ  ּפֶּ

ה חָּ  ַהִשמְׁ

ְמָחה  ְלָתֵאר ַהשִּ

יא הִּ  ְכמֹו שֶּ

 י,ֵאין כֹוַח ְבֵעטִּ 

י. ים ְבפִּ לִּ  ֵאין מִּ

ְשַמח ָהָאב  יִּ

 ְוָתֵגל ָהֵאם!

 ּוָברּוְך ַהָבא!

 ּוָברּוְך ַהֵשם!

יקֹות, יקֹות ּוְנשִּ  ַוֲחבִּ

ְמָחה,  ְוָששֹון ְושִּ

 ַאָבא ְיַרֵנן.

ְמָחא. ָמא ַכף תִּ  אִּ

  

   ּוְבאֹוָתּה ַהַשָבת

יָרה  – יא ַשָבת שִּ    –הִּ

ת    ֵביָתה ַהְכנֶּסֶּ

ְרָאההָ      ְלכּו ְביִּ

ה ָשם הֹוָדה    מֹשֶּ

   ְלֵאל גֹוֵמל ְוחֹוֵמל,

    ָעָלה ַלתֹוָרה

   ּוֵבַרְך "ַהגֹוֵמל"

ְמדֹו?  י לִּ    ַהַשָמש –)מִּ

ְּיָעהּו    ְבַלַחש סִּ

   ְואּוַלי ַגם ָזָכה

ָּיהּו(. י ֵאלִּ ּפִּ     מִּ

  

 ּוְבמֹוָצֵאי ַשָבת

ָמא ְוַאָבא   אִּ

 ָלָעםָעְרכּו 

 ְסעָֻּּדה ְגדֹוָלה ְוַרָבה:

יָרקֹות  ְשָלקֹות וִּ
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ָמן, יבֹות ְבשֻּ  ּוְלבִּ

ְשתּו  ַוּיֹאְכלּו ַוּיִּ

ְמזָֻּמן,  ַוְּיָבְרכּו בִּ

ְפָלאֹות  ַוְיַסְּפרּו נִּ

ים ָלרֹב, סִּ  ְונִּ

ָּיהּו  ְוַגם ֵאלִּ

 ָזְכרּו ַלטֹוב.

 

י יעִּ ק ְתשִּ רֶּ  ּפֶּ

ה  ֲחִתימָּ

ָחד ַבַשָבת    ּוְבאֶּ

אשֹון ַוְיַשֵחרמִּ     י רִּ

ר? -ַסף ֵבית     –ַהֵספֶּ

ה ְולֹא ַאֵחר!    מֹשֶּ

  

ְגַּדל ְלתֹוָרה    ַוּיִּ

ים ים טֹובִּ    ּוְלַמֲעשִּ

   ַוּיֹאַכל ָכל ָיָמיו

ים; ים ַוֲחרֹובִּ מּוקִּ    צִּ

  

ים ים ַוֲחרֹובִּ מּוקִּ  צִּ

ְפָרט  ָכל ָיָמיו, בִּ

ָשה  -ַהָשָנה ַבֲחמִּ

ְשבָ   ט;ָעָשר בִּ

  

 ָאכֹל ְוהֹוֵרד

 ַעל ְזָקנֹו ְוהֹוֵתר,

ה,  ְוָתם ָכל ַהַמֲעשֶּ

ְשַלם ְוֵאין יֹוֵתר.  נִּ
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 "; המפוזר מכפר אז"ר";  "דירה להשכירהספרים: " –  לאה גולדברג .2

 השירים הבאים:  אור וצל;  מציאה;  הספורטאית;   -" מה עושות האיילותומתוך הספר: "  

 ן;  אדון חלום;  בארץ סין; כובע קסמים. פזמון ליקינתו   

 1191 -1111לאה גֹולדּברג                         

 מנסיה העברית בקובנה, עיר הולדתה שברוסיה. יבנעוריה למדה בג .משוררת עברית, מתרגמת
 שבראשה עמד המשורר אברהם שלונסקי. קבוצה זאת ביקשה עלתה ארצה והצטרפה לחבורת הסופרים 4335-ב

  .בשירה ולהשתחרר מהשפעתו האדירה של ביאליק לגבש צורות ודרכי ביטוי חדשות
 

ורבת פנים: היא כתבה שירה לירית, רומן )והוא האור(, סיפורים קצרים,  פעילותה הספרותית הייתה עשירה

רוזה ופ הארמון(, וכן מאמרים של פרשנות ספרותית. לאה גולדברג תרגמה לעברית שירה, דרמה מחזות )בעלת

חשוב מיצירתה לכתיבה  קספיר, ברכט, צ'כוב, איבסן ופטררקא( ואף הקדישה חלקיימשפות שונות )מיצירות ש

 .הוענק לה פרס ישראל 4381כללית באוניברסיטה העברית. בשנת  היא כיהנה כפרופסור לספרות לילדים.

 

 דירה להשכיר /לאה גולדברג

 ?במגדל ומי גר . ש קומותחמ בעמק יפה בין כרמים ושדות. עומד מגדל בן
שקשה לה  כך שמנה-בקומה הראשונה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת. היא כל

גרים בבתים אחרים.  ללכת. בקומה השנייה גרה קוקייה, כל היום היא מהלכת, עושה ביקורים ,כי בניה
. בקומה הרביעית גרה סנאית. סרט בקומה השלישית חתולה כושית נקייה, מגונדרת. על צוואר יש לה

אך לפני שבוע ארז חפציו ונסע. איש אינו  .בשמחה ונחת אגוזים מפצחת. ובקומה החמישית גר מר עכבר
 דירה להשכיר :מסמר מעל לדלת, וקבעו שלט בקיר יודע לאן ומדוע. כתבו דיירי המגדל שלט, תקעו

 .דשיםאל הבית באים דיירים ח -בדרכים, בכבישים , והנה בשבילים
ומסתכלת.  ראשונה באה נמלה, לקומה חמישית עולה, קוראת את השלט. פותחת את הדלת, עומדת בפנים

 :באים מכל הדירות השכנים, עומדים מסביב, מסבירים לה פנים
 ?הנאים החדרים בעיניך-
 .נאים -
 ?הנאה המטבח בעיניך -
 .נאה-

 ?הנאה המסדרון בעיניך
 .נאה-
 !אם כן שבי אתנו הנמלה-
 .לא ,לא אשב -
 ?למה-

היום על  אומרת הנמלה: השכנים אינם טובים בעיני. אני הנמלה בבית אחד עם תרנגולת עצלה? כל
 !משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת

 .נעלבה התרנגולת, והנמלה הלכה לה
ת הדלת, עומד הלכה הנמלה , באה הארנבת. חיש מהר עולה לקומה אחרונה. קוראה את השלט, פותחת

 בפנים ומסתכלת. באים מכל בדירות השכנים, עומדים סביב, 
 

 :פנים מסבירים לה
 ?הנאים החדרים בעיניך-
 .נאים -
 ?הנאה המטבח בעיניך-
 .נאה-

 ?הנאה המסדרון בעיניך
 .נאה -
 !אם כן שבי אתנו, הארנבת _
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 .לא לא אשב -
 ?למה-
הבנים? כל בניה  ת, עם קוקייה מפקירההשכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב פה, אם לעשרים ארנבו-

 ?ילדי גדלו בקינים זרים, כולם עזובים, כולם מופקרים. מה לקח ילמדו
 .נעלבה הקוקייה, והארנבת הלכה לה

ועלה ופתח  הלכה הארנבת בא החזיר. קרא את השלט "דירה להשכיר". ואחרי שקרא את השלט, התגלגל
הדירות השכנים, עומדים  ם, בתקרה ובחתונות. באים מכלאת הדלת. עומד ומביט בעיניו הקטנות בכתלי

 :סביבו, ומסבירים לו פנים
 ?הנאה הדירה בעיניך -
 .נאה -
 ?הנאה המטבח בעיניך -
 !נאה המטבח, אף כי לא מלוכלך -
 ?הנאה המסדרון בעיניך -
 .נאה -

 !אם כן ,שב אתנו
 .לא לא אשב -
 ?למה-
בכפיפה אחת עם חתולה  ,י חזיר , לבן בן לבנים מימי בראשיתהשכנים אינם טובים בעיני, איך אשב אנ -

 .כושית! לא נאה לי ולא יאה לי
 !קראו השכנים: לך, לך לך חזיר! גם לנו לא נאה ולא יאה

פותח  ,הלך לו החזיר. בא זמיר. שר הזמיר בקול רינה, עולה הזמיר לקומה אחרונה. קורא את השלט
 :מסבירים לו פנים, ..באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבוהדלת, מסתכל בדירה, בכתלים, בתקרה.

 נאים -?הנאים החדרים בעיניך -
 .נאה -?הנאה המטבח בעיניך -

 !אם כן שב אתנו
אגוזים מפצחת.  לא ,אל אשב. השכנים אינם טובים בעיני. איך אשב בשלווה ובנחת. וסנאית כל היום -

רגילות לקולות אחרים, רק לשירים  רא, מחריש אוזניים. ואזניעולה קול פיצוחם עד לב השמיים, איום ונו
 .ולמזמורים

קוראה את השלט,  .נעלבה הסנאי, והזמיר הלך לו. הלך הזמיר, באה יונה. חיש קל עלתה לקומה אחרונה
 :מסביבה, מסבירים לה פנים פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים

 ?בעיניך הנאים החדרים-
 .החדרים צרים -
 ?הנאה המטבח בעיניך -
 .נאה המטבח, אך אינו מרווח -
 ?הנאה המסדרון בעיניך -
 .מרובה בו הצל, המסדרון אפל -
 ?ובכן לא תשבי אתנו -
 :אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיני -

אגוזים, יודעת  ית בעלתכל כך נקייה, והסנא -יפהפייה, החתולה -טובת כרבולת, הקוקייה -התרנגולת
 .ובנחת לחיות חיים עליזים. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד בחברה טובה, בשלום

 .יום הומה היא בחדרה -שכרה היונה את הדירה, יום
-שכנים טובים חיי  ,כך בעמק יפה בין כרמים ושדות, עומד מגדל בן חמש קומות. ובמגדל גרים עד היום

 .שלום
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 / לאה גולדברג המפוזר מכפר אז"ר

 איש אחד היה בעיר, כל תינוק אותו הכיר: 

 זה האיש המפוזר, המפוזר מכפר אז"ר. 
 קם בבוקר המפוזר ויושב על המיטה, ושואל: 

 'ישנתי כבר, או שכבתי זה עתה?
 שמו הוא שמש או ירח?  -זה שבחלון זורח

 עת לקום או עת לישון? לא כתוב על השעון! 
 יו אני נזכר: והרי ברור כשמש, ועכש

 מחר!  –השעה הייתה כבר אמש תשע, אז היום 
 כבר איחרתי כל דבר!' -אוי לי, אם עכשיו מחר

 אז"ר.  -הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר
 במברשת נעליים מצחצח הוא שיניים,

 נעל על רגלו נועל ובקערה טובל.
 שם גם ספר גם צלחת על כיסא שבמקלחת

 ולחים המים.ובמטבחו בינתיים כל הזמן ק
 אז"ר. -הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר

 חיש נועל הוא ערדליים -נרטבה רגלו במים
 ועל זוג הערדליים מנסה לשים גרביים,
 וחושב 'מוזר מאוד, נעלי כל כך צרות!'

 הוא אוהב משטר וסדר אך הסדר מסובך: 
 לך ומצא דברים בחדר, בפרוזדור ובמטבח! 

 במקרר,  -שעונו הוא בצנצנת, משקפים
 במקלחת השמנת, המגבת בחצר. 

 אז"ר.  -הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר
 כאשר דוחפים אותו הוא אומר: 'סליחה'.

 כשבבוקר פוגשים אותו הוא אומר: 'ליל מנוחה'.
 'לבריאות!', הוא אומר כשנכנס אורח, 
 ולאיש מתעטש הוא אומר: 'חג שמח'.

 ול,הוא חושש מכאב אוזניים, מנזלת, משיע
 מטריות לוקח שתיים ביום גשם לטיול.

 והביטו מה יצא לו איך יצא מן המבוכה:
 הפתוחה! -כלפי מטה -מטריה סגורה למעלה

 -הוא יוצא, דלתו פותח, ורוצה אותה לסגור
 אבל אי הוא המפתח? אין מפתח, יש רק חור.

 מפשפש הוא בארנק ומוצא זנב של דג.
 ול,מפשפש בכיס של שמאל ומוצא שם חור גד

 מחברת שחיפש אותה אתמול. -ובכיס ימין
 אבל לשווא! -מנער גם תיק גם גרב גם סדינים

 מפתחו נמצא בערב בנרתיק של משקפיו.
 אז"ר. -הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר

 בלי פקפוק ובלי היסוס הוא נכנס לאוטובוס, 
 כי רצה בצהרים לעלות לירושלים 

 ברכבת אחרונה החונה בתחנה. 
 וטובוס ברחוב, מסביב קהל לרוב, רץ הא

 עוד סמטה ועוד פינה, אך איה התחנה? 
 אז פנה המפוזר, לנהג וכך אמר: 

 נא, יש לי בקשה קטנה: -'אדוני, הואילה
 איפה פה האוטונע? אבקש ברוב נימוס 

 אני אנוס  -סליחה!  –לעצור בתחבוס... כי 
 לעבור מתחבוס לרכבת החונה באוטונע!' 

 ל וצחק בקול גדול, הנהג הבין הכו
 אז"ר!'  -ועצר ואמר: 'הלוא זהו המפוזר, המפוזר מכפר

 והנה בתחנה הוא. רכבות יצאו ובאו,
 עולים וחורקים הגלגלים.  -הנוסעים יורדים

 רק קרון בודד אחד מנותק עמד בצד,
 

 

 לא המה ולא חרק הקרון המנותק. 
 רץ המפוזר אליו ונכנס בו וישב:

 'כן, יש לי מזל היום, כי מצאתי פה מקום!'
  -טוב לנוח ברכבת, מה נעים בתא לשבת

 בקרון אין אף אדם... המפוזר מיד נרדם.
 ישן הוא שעתיים ופוקח העיניים, כך 

 הקרון לא זע, לא נע, כנראה זו תחנה! 
 הוא את החלון פותח, מבטיו סביבו שולח, 

 ואומר: 'הגידו נא מהו שם התחנה? 
 איפה זה חונים בינתיים? כבר קרובה ירושלים?'

 ועונים לו כך בערך: 'הוי, עוד רחוקה הדרך!' 
 ז"ר. א -הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר

 שוב ישן הוא שעתיים, שוב פוקח העיניים, 
 שוב רואה הוא כי חונה רכבתו בתחנה. 

 מהומה, קרונות, פסים, רץ לו אץ לו קהל נוסעים. 
 נא, מהו שם התחנה?  -הוא שואל: 'הגידו

 בוודאי כבר צהריים ואני בירושלים?' 
 אביב'.  –ועונים לו מסביב : 'לא, אתה בתל 

 כן...' שוב שוכב הוא וישן. 'תל אביב? אכן , א
 את סופו אין איש יודע, את קיצו אין איש מכיר,

 כנראה, הוא עוד נוסע ונשאר בזו העיר. 
 רחוקה ירושלים.  –בוקר, ערב, צהריים 

 אז"ר. -הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר
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 אור וצל מתוך הספר: "מה עושות האיילות"/לאה גולדברג
 

 בגני, בצדה של מרפסת 
 שחקו בתופסת.אור וצל 

 
 בא הרוח דפק באילן:

 "רוצו חיש"! זה היה הסימן. 
 

 ממהר אץ הצל השחור 
 ואיננו משיג את האור. 

 
 הוא עליז ושמח –והאור 

 ובורח, בורח, בורח!
 

 והרוח פזמון מפזם 
 ומאיץ ומאיץ בשניהם. 

 
 רץ הצל הפזיז, ממהר, 

 ומכעס משחיר עוד יותר.
 

 והאור מתגרה בו ונס
 יננו נתפס.וצוחק וא

 
 רד הערב ובא גם הליל 

 ישכבו עייפים אור וצל. 
 

 בגני בצדה של מרפסת ,
 כך נגמר המשחק בתופסת.
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ִציָאה  מתוך הספר "מה עושות האיילות"  לאה גולדברג מְׁ

י יֹוֵדעַ  ים, מִּ  ֲחֵברִּ
י ָבְרחֹוב?  ַמה ָמָצאתִּ

 ַמְטֵבעַ  לֹא ַמְטמֹון, לֹא
י ָבְרחֹוב.  ָמָצאתִּ

 
ַרח, ה ְולֹא פֶּ  לֹא ָעלֶּ

 ְמַנְצֵנץ, לֹא ַכְפתֹור
ְך  רֶּ י ַבדֶּ  ָמָצאתִּ

ַתַחת ָלֵעץ.  מִּ
 
 

ל יָכה שֶּ ם ֲחתִּ  ָשַמיִּ
י ָבְרחֹוב,  ָמָצאתִּ
ם ית ַהַמיִּ ְשלּולִּ  בִּ

ָבְרחֹוב. ַתַחת ֵעץ  שֶּ
 

ל ְשֵמי ְתֵכלֶּת יָכה שֶּ  ֲחתִּ
ָקה  ּוְצלּוָלה, ֲעמֻּ

לֶּ  טֶּ יא מֻּ  תָכְך, ָּפשּוט, הִּ
ית  ַהְגדֹוָלה. ַבְשלּולִּ

 
ן רֶּ ת ְוַגם קֶּ בֶּ  שֹובֶּ

ים ירִּ ים,-ַשְברִּ ירִּ  ַשְברִּ
ת בֶּ ית ְמַהְבהֶּ  ַבְשלּולִּ

ם ים. ְבַמיִּ  ְטהֹורִּ
 

ם  ְואֹורֹות ָהֵעיַניִּ
י, ַמה טֹוב:  ּוַמה טֹוב לִּ

יָכה ם ֲחתִּ ל ָשַמיִּ  שֶּ
י ָבְרחֹוב!  ָמָצאתִּ
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 הספר "מה עושות האיילות"הספורטאית /לאה גולדברג מתוך 

 
 נא איך קופצת–הסתכלו 

 הטפה המנצנצת,
 הטיפונת הקטנה
 מן העץ שבגנה. 

 
 היא איננה מפחדת,

 יורדת,-בעלה גולשה
 ועכשיו -ושתים,-חת

 היא תקפוץ מן הענף!
 

 הענף כל כך גבוה, 
  –אין כמוה  –הטיפונת 

 החליקה, נצנצה
 ולתוך שלולית קפצה.

 
 איזה אומץ! הטיפונת 

 עוד קטנה היא, עוד קטנטונת
 וקופצת כגדולה:

 הספורט מגיע לה!–אות 
 
 

 פזמון ליקנתון/ לאה גולדברג. מתוך הספר "מה עושות האיילות"

ת ַהְלָבָנה, לֶּ ְסַתכֶּ  ַלְיָלה ַלְיָלה מִּ
ָנה, ר ֵהֵנצּו ַבגִּ ים ֲאשֶּ  ַבְּפָרחִּ

יְנתֹון ְבַגֵננּו ַהָקטֹן, יֵצי ַהַּיקִּ  ְבצִּ
ת ַהְלָבָנה.ַליְ  לֶּ ְסַתכֶּ  ָלה ַלְיָלה מִּ
 

ים ת ַהְלָבָנה ָלֲעָננִּ רֶּ  ְואֹומֶּ
ים, יּפֹונֶּת ַלַגנִּ ָּפה ְועֹוד טִּ  ְתנּו טִּ
יְנטֹון ְבַגֵננּו ַהָקטֹן ְפַרח ַהָּיקִּ ּיִּ  שֶּ

ים. ת ַהְלָבָנה ָלֲעָננִּ רֶּ  ָכְך אֹומֶּ
 

י, ְלֵצל ְבַחלֹונִּ ם ְוצִּ  ָבא ַהגֶּשֶּ
גּון עַ  י,ָשר נִּ ַרח ְבַגנִּ יז ַלּפֶּ  לִּ

ְמָחה ּוְבָששֹון יְנתֹון ְבשִּ  ְוָעָנה ַהָּיקִּ
י. ְלֵצל ְבַחלֹונִּ ר צִּ  ַלָמָטר ֲאשֶּ

 
ל ַהַגן  ּוָמָחר ֵנֵצא כָֻּלנּו אֶּ

ַרח ַהָלָבן, ת ַהּפֶּ ה ָשם אֶּ ְראֶּ  ְונִּ
ְזמֹון  ת ַהּפִּ יר אֶּ י ָישִּ יְנתֹון, ְבנִּ ְכבֹוד ַהָּיקִּ  ְולִּ

ְמָחה ְהיֶּה ַבַגן. ְושִּ  ְגדֹוָלה ְמאֹוד תִּ
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 האדון חלום/לאה גולדברג מתוך הספר: "מה עושות האיילות"

 
 מי זה גר, מי זה גר בקומה השישית

 מתחת לגג האדום?
 בקומה השישית תחת גג אדום 

 מתגורר אדון חלום. 
 

 ומדוע איננו יוצא מביתו,
 לא יראה את פניו כל היום?

 הוא עובד ועמלהוא עסוק עד מאוד, 
 כל היום, האדון חלום!

 
 האומנם לא שמעתם עוד מה מלאכתו? 

 החלום הוא צייר גדול, 
 יש לו בד גם נייר בקומה השישית,

 עפרונות וצבעים ומכחול. 
 

 מהנץ החמה הוא יושב ומצייר 
 אנשים וצמחים וחיות

 והרבה דברים שהיו באמת
 ושלא יכולים להיות. 

 
 אגדותלפרקים הוא בודה מלבו 

 ויושב ומצירן כל היום, 
 והנה בתמונות יצורים משונים, 

 שרואים אותם רק בחלום!
 

 ובערב נשלמת תמיד מלאכתו,
 הוא לוקח את כל תמונותיו
 ויוצא מביתו לחלק מתנות

 לגדולים ולטף. –לישנים 
 

 וודאי גם הלילה יביא לכולכם
 הצייר.-מתנות החלום

 אם תראו תמונותיו בעיניים סגורות, 
 הלא תספרו לי מחר!
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 בארץ סין /לאה גולדברג מתוך הספר "מה עושות האיילות" 
 

 לין-סו-בארץ סין גר צ'ן
 בבית עם גנה 

 ולו שלושה בנים גדולים
 ובת אחת קטנה.

 
 לין-סו-יפה בתו של צ'ן

 רגלים לה קטנות,
 והיא נועלת סנדלים

 ממשי דק מאוד. 
 

 והיא צועדת צעדים
 ועדינים, זריזים

 והיא רוקדת ריקודים
 בגן השושנים. 

 
 לין-סו-ואבא חמד צ'ן

 זיו"-קורא לה "פרח
 וכל אחיה הגדולים

 קוראים לה "בת אביב".
 

 לין:-סו-יצא לדרך צן
 "אשוב אחר שבת.

 אתם בנים, בנים גדולים,
 נא על הבת!".–שמרו 

 
 זיו אמרה לאב"-ופרה

 "אם בשלום תשוב,-
 ארקום לך אבנט זהב

 ארנק זהוב". וגם
 

 והחרגול קרא בקול:    ישבה, רקמה בחוט של פז, 
 צבא, היכון!-"כל איש     רקמה ימים שלושה:
 כי האויב נפול יפול,     על האבנט כנפי אווז

 נכה את הדרקון!"     ונחל, אף חורשה. 
 

 יצאו ונלחמו בסך     אמר אחיה הגדול:
 בשער של הגן,     "אני יוצא עכשיו

 והדרקון נמלט, ברח     יא מעיל כחולולך אב
 ולא נודע לאן.       וסנדלי זהב". 

 
 בבוקר שבו האחים     אומר האח הבינוני:

 הביאו מתנות,     "חכי, אחות יפה, 
 ולקטון שבאחים    אצא אביא לך אף אני 

 הריעו שיר גבורות:     זוג סנדלי קטיפה".
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 ן גבור,"בסין כמוך אי     אומר אחיה הקטן:
 אחינו החביב,     "לא, לא אטוש ביתי,
 מידי דרקון, דרקון שחור     כי אעמוד בקצה הגן 

 אביב".-הציל את בת     לשמור על אחותי".
 

 שמחה רבה, הביתה בא    בלילה בא דרקון שחור 
 לין,-סו-גם אבא צ'ן     דופק על שערם:

 נדב רבה לחיילים,     "אני בן מלך וגיבור -
 לצבא הנמלים.      ההר הרם!מהר 

 
 ולבתו מעיל כחול     שמעתי כי לך אחות 

 וסנדלי זהב,      יפה וחיננית 
 ולחרגול, ולחרגול     ולאמי חמש שפחות
 פלדה נדב. -שריון     אך אין לה רקדנית!

 
 לין-סו-בארץ סין גר צ'ן    תן לי מיד את אחותך, 

 בבית עם גנה.     תן לי החמודה.
 ולו שלושה בנים גדולים    אסירה את ראשך –ולא 

 ובת אחת קטנה.       בחרב החדה!"
 

 ענה האח:"את אחותי 
 לא תקבל, הזד!

 ולא נקל לך איתי, 
 גיבור, להתמודד!

 
 כל רמש קט אשר בגן

 לוחם הוא לימיני,
 מיד יצא צבא איתן

 מכל פינות גני. 
 

 לין-סו-אז מגנו של צ'ן
 יצא צבא גדול:

 ים נמליםעשרים ושת
 וגנרל חרגול. 
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 כובע קסמים/ לאה גולדברג מתוך הספר: "מה עושות האיילות"
 כל הימים, כל הימים 

 חולמת אני על כובע קסמים. 
 כובע קטן, מקושט נוצה, 

 העושה כל מה שאני רוצה. 
 

 אחבוש אותו ואומר, למשל: 
 "כובע, עשה שאני אגדל!" 

 והנה מיד הנני עולה, 
 וגופי מתמתח ואני גדולה, 

 ואין כמוני בכל העולם; 
 כי אני גדולה וגבוהה מכולם. 

 והכול מסתכלים ביראה וכבוד, 
 כי הרי אני גדולה עד מאוד. 

 
 ואמא בערב כבר לא תאמר: 

 "לכי לישון כבר מאוחר!" 
 ואבא לא עוד יגער במילים: 

 "אל תתערבי בשיחת הגדולים!" 
 וכשאדבר יקשיבו כולם, 

 כי אני הגדולה בכל העולם. 
 

 כל הימים, כל הימים 
 חולמת אני על כובע קסמים. 

 כובע קטן, מקושט נוצה, 
 העושה כל מה שאני רוצה. 

 
 הנה בליבי בקשה שנייה: 

 "כובע היה לאוניה!" 
 מיד הוא קופץ מראשי לים 

 ואני מפליגה בו בכל העולם, 
 לאיים רחוקים, לארץ זרה, 

 ה, נוסעת הלוך ובחזר
 ורואה ערים והרבה אנשים, 

 פרסים והודים וכושים, 
 ואיש לא יבין, ואיש לא ידע, 

 כי נוסעת בים ילדה לבדה. 
 

 כל הימים,כל הימים     ואם יהיה לי בים עצוב, 
 חולמת אני על כובע קסמים.    אומר לו: "כובע, הביתה שוב!" 

  אבל איפה,אבל אי בזה    ואבוא לביתי. ומכל המדינות 
 אפשר להשיג כובע כזה?     לכל חברי אביא מתנות. 

 את אבא ואימא לא אשאל,     ומסביבי ישבו חברים 
 כי הגדולים לא יבינו כלל!     ואני אספר להם סיפורים, 

 ואיש לא יעז להגיד לי עכשיו: 
 "שוב היא בודה סיפורי כזב!" 

 

 



 28 

השירים: מעשה בפא סופית;    -" ספר התיבה המזמרתפר "מתוך הסהספר: מעשיית האפרוח העשירי,  –  נתן אלתרמן .3

 מעשה בחיריק קטן.

4.  
 4381־ 1910נתן אלתרמן  .5

, למד בגימנסיה 0941משורר, מחזאי, מתרגם ובעל טור. נולד בפולין, עלה לארץ־ישראל ב־
כתב  0912. מ־0918, וספרו הראשון, "כוכבים בחוץ", נדפס ב־0910"הרצליה". שיריו פורסמו מאז 

בעיתונים "הארץ" ו"דבר", שירה שהייתה גם פובליציסטיקה מחורזת במיטבה. היה מהמשוררים 
במשוררי "מחברות לספרות" של  - 0926הבולטים בקבוצת "יחדיו" שבראשה עמד שלונסקי, ומ־

ישראל זמורה. כתב מחזות וכתב לילדים. כתב פזמונים לתיאטרון הסאטירי, "המטאטא" ו"לי־לה־לו", 
פזמונים שתל־אביב שימשה להם השראה. תירגם לתיאטרון ממחזות שיקספיר,  46ר מ־בהם יות

 מולייר, ראסין, ועוד
 

"א סֹוִפית / נתן אלתרמן פֵּ  נתן אלתרמן –מתוך הספר :ספר התיבה המזמרת   !ַמֲעֶשה בְׁ
 

יֵמי חֹפֶּש ָחד מִּ ְהיֹות ,יֹום אֶּ   בִּ
ים ים ְבֵטלִּ   ַהְסָפרִּ

ית ן ָזוִּ רֶּ   ,ְבקֶּ
ְת  ילּו ָכלהִּ יֹות חִּ   ָהאֹותִּ

ית ְתָגרֹות ְבֵפ"א סֹופִּ   .מִּ
 

  :ָאְמָרה ַהיֹו"ד ַהֲחסּוָדה
יָדה" ן חִּ   – ָאחּוד ָלכֶּ

יל ְגוִּ ר ּומִּ ֵספֶּ ְשָקָפה מִּ י זֹו ַהנִּ יהִּ   ?מִּ
יָדה יא ֲחסִּ י ַרְגָלּה הִּ   ַעל ּפִּ

י ַאָּפּה  יל –ֲאָבל על ּפִּ יא ּפִּ   ."הִּ
 

י יֹות )כִּ   ַקץ ָשְמחּו ָהאֹותִּ
ֲעמּום( ּוְבקֹול ָעֵלז ָבן ַבשִּ   לִּ

יָאה   ,ָקְפצּו ַעל ַהְמצִּ
  ,כָֻּלן –ֵהֵחלּו ָכל 

"י ְוַעד וִּ הֳּ   ,ַזְשַר"ץ ֵמאֶּ
ְתֵקֵלס ית ְלהִּ   .ְבפ"א סֹופִּ

 
ְך  ָאְמרּו: "ְראּו ָנא ֵאיזֶּה   אֹרֶּ
ת רֶּ ְפאֶּ ם ְלתִּ   "! ְוֵאיזֶּה עֹקֶּ

ְך  כָלל ְלֵאיזֶּה צֹרֶּ   ָאְמרּו: "בִּ
ת רֶּ ְזבּוז עֹופֶּ   ."ָיְצקּו אֹוָתּה: "בִּ

 
ל   ,ַטְבָלן הּוא ָאְמרּו: "רֹאָשּה ְכשֶּ

ַבְבֵרָכה טֹוֵבל הּוא   ."ָשָעה שֶּ
  ַהְנָיר ַסְבָלן הּוא ָאְמרּו: "ָאֵכן

ית ָכזֹאת סֹוֵבל הּוא ם ֵּפ"א סֹופִּ   ."אִּ
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י   ָאְמרּו: "ָכל ַבַעל חּוש ְליֹפִּ

י( ל חּושַבעַ  –)ְבַלַעז  טִּ ְסתֶּ   אֶּ
ן ְתַמּה ְבֵאיזֶּה אֹפֶּ   ֲהלֹא יִּ

ף ְשַתְרְבָבה ָלָאלֶּ יא – נִּ   ."ֵבית הִּ
 

ר קֶּ י שֶּ ים כִּ ם ַגם ַנְסכִּ   ָאְמרּו: "אִּ
י ַהתַֹאר ַהֵחן ְוָשְוא   ,ְיפִּ

ת קֶּ ְבהֶּ ְגָמה מֻּ ְפיָה ! ּדִּ   ַדיֹו אִּ
ְשאּות נִּ תִּ אין  – ְלהִּ   :ָכמֹוהָ  –שֶּ

 
ֵלת ְבתֹוְך עְצָמּה ּפֶּ יא ְמקֻּ   הִּ

לים יא ְוַהמִּ ָבן ְכתּוָבה הִּ   שֶּ
לֶּת ָּיד נֹועֶּ ֵכן מִּ   ְגמּורֹות ! שֶּ

ין יא ְכמִּ ת ֵהֵתָבה הִּ   ! מנעול אֶּ
 

  ָאֵכן, לּו ַעם ַהְכָתב שֹוְמֵענּו
י סּוס כִּ י הִּ ְלָקּה הּוא ְבלִּ   ...ָאז סִּ

ְזַמֵננּו יָנה? בִּ   ַאְך ַמה ַנלִּ
ְדפּוסבַ  –ַהכֹול    "! כֹל ָראּוי לִּ

 
יפּו ּיֹות הֹוסִּ   ,ַלַהג ָכְך אֹותִּ

ן ן ָאיִּ סֶּ י ֵאין עֹוֵצר ְורֶּ   .כִּ
ְמָרה ם ָכל אִּ   קֹוַלַעת ּוְצחֹוק עִּ

יצֹות  יאֹות ָכ"ף ּוְקרִּ "ן –ּוְמחִּ   .ָעיִּ
 

יָנה ם ָכל ְשנִּ ְשַחז עֹוד עִּ   ,ְצחוָקן הֻּ
ְלֵּפל הּו יף ּפִּ יָחה הֹוסִּ ם ָכל ְבדִּ   – אעִּ

ְדֲהמּו... ַהא? ַמה זֹאת ַאְך  ַתע נִּ   ?ּפֶּ
ֵללּו לֹא ּפִּ   .ֵאַרע ָּדָבר שֶּ

 
ית ָשְמָעה ָכל י ֵּפ"א סֹופִּ ה כִּ   ,ֵאלֶּ

ַתע   ָסְבָלה, ָסְבָלה, ָשְתָקה... ּופֶּ
ְנָקה לֶּת ...ָּפְסָעה... זִּ   ...ָטְפָחה ַבּדֶּ

תֹוְך ָהַאְלָפא    ! ֵביָתא –ָיְצָאה מִּ
 

ְנָק  יַחת זִּ ְטפִּ ת –ה... ָיְצָאה בִּ לֶּ   ...ּדֶּ
ים ית ְוהְסָפרִּ ַבָזוִּ   שֶּ

ד –ְוָהעֹוָלם ְויֹוְשֵבי  לֶּ   חֶּ
  נֹוְתרּו

י ֵּפ"א   ְבלִּ
ית   .סֹופִּ
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ְך    עֹוד לֹא ַהכֹל ָתְפסּו ַכצֹרֶּ
  ֵאְרָעה... אּוָלם ַמה ַתָקָלה

ג לּו ֵאיזֶּה בֹרֶּ ְתאֹם ְכאִּ   ּפִּ
ן ְשַלף מִּ   ...םָהעֹולָ  נִּ

 
עֹוְפפּו ים שֶּ ֲּפרִּ   ַהצִּ

ַתע   ָחדלּו ְלפֶּ
ְלעֹופֵ    ...מִּ

תֹוְפפּו   ַהְמתֹוְפֵפים שֶּ
ְתאֹם ָנַדמּו   ּפִּ

ְלתֹופֵ    ...מִּ
 

ָּדֲהרּו  ים שֶּ   ָשְטפּו –סּוסִּ
  ָעְמדּו

  ...עֹוד ָשְטפּו ָשטֹ לֹא
ְפְטפֹו טִּ ים שֶּ ּפֹות ְבָרזִּ   טִּ

  ָּפְסקּו
  ...ָנטֹעֹוד ָנְטפּו  לֹא
 

פֶּת   ָעְמָדה ָהרּוַח ָהרֹוחֶּ
  ...לֹא ָרֲחָפה ָרחֹ

פֶּת ְתַחלֶּ   ,ָעְמָדה ָהֵעת ַהמִּ
ַגע ְמַשְך ָהרֶּ   נִּ

י ַלֲחלֹ   ...ְבלִּ
 

  ...עֹוף לֹא עֹופֵ 
  ...תֹף לֹא תֹופֵ 

  ...ָשַט  סּוס לֹא
ז לֹא ָנטַ  רֶּ   ...בֶּ

  ...רֹוחֹות לֹא ָרֲחפּו ָרחֹ
ְמַשְך  ֵגע ְב  נִּ י ַלֲחלָֹהרֶּ   ...לִּ

 
י ָכל ַהַהְתָחלֹות כָֻּלן   כִּ

ְשֲארּו י סֹו נִּ   ...ְבלִּ
ְפַסק ַתק... נִּ ְקַטע... נִּ   ...ַהכֹל נִּ

ט ָקם ֵמֵאין קֶּ   ...ָכמֹוהּו ְושֶּ
ה ָהָיה  ְדמֶּ   ַרק ַרַעד ָקט –נִּ

  .ְוָהעֹוָלם חֹוֵזר ְלתֹהּו
 
 
 
 
 

י ָאָשם יש ָיַדע ְבמִּ   לֹא אִּ
י   ָשם –ֹות ֵאי ְוַרק ָהאֹותִּ
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ית ן ַהָזוִּ רֶּ   ,ְבקֶּ
י ֵתֵבל כָֻּלה ינּו כִּ   ,ֵהבִּ

ל ת ְבשֶּ ְפגֶּמֶּ   ,אֹות ַקָלה נִּ
ית ל ֵּפ"א סֹופִּ לּו ְבשֶּ   ...ֲאפִּ

יעַ  – ָשְתקּו ָגְבֵהי   ָרקִּ
ּיֹות ץ... ַהְברִּ   ָוָארֶּ

יעַ  י נִּ   ָעְמדּו ָבְרחֹוב ְבלִּ
יֹות   ...ְּפעּוֵרי ּפִּ

יָשהָאז... ַבְס  יָבה ַהַמֲחרִּ   בִּ
ת רֶּ   ְוַהתֹוָהה ְוַהסֹומֶּ

ָשה תע קֹול אִּ ְשַמע ְלפֶּ   נִּ
ר ָיְצָאה ת ֲאשֶּ ל ַהגזֹוזֶּרֶּ  אֶּ

 
 אל בנה בחוץ, בקול זועף,

 הרעימה היא מן הגזוזרה:
 יוסף , מה שם קרה, יוסף?

 פתאום חזרה....
 

 חזרה עם בן פורת יוסף
 שאץ מן החצר יחף.

 ברחזרה אל מקומה....וכ
 הכל הקיצו כמרדם

 וכאילו לא ארע דבר
 מיד המשיך עולם כקדם

 לעופף,
 לתופף,

 ולשטוף,
 ולרחוף

 מסוף עד סוף....
 

 ופ"א סופית שמכחה 
 על העולם כמעט הקץ בא,

 עמדה תמימה, צנועה,נוחה,
 כאילו לא נקפה היא אצבע.

 
 שום אות לא עוד פצתה את פיה

 להקניטה, את המנצחת.....
 השביעשכן האלף בית 

  -את כל האותיות גם יחד
 

 שלא לשאול אם דמות הפיל לה 
 או אם לה דמות החסידה

 ולא להרגיזה חלילה
 ולא לפגוע בכבודה. 
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 נתן אלתרמן –מתוך הספר :ספר התיבה המזמרת  מעשה בחיריק קטן
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 "  יש לי סוד: ג'ינג'י, מיכאל;   ומתוך הספר: "השירים   -" בחלומימתוך הספר: " –  שטקליס-מרים ילן .   4

-;  מעשה בילדה בודדה;  דני גיבור;  חברות;  הסיפור: שתיםהסבון בכה מאוד, אלישבע מה נחמדתהשירים:   

 עשרה.

 
 0982-0966מרים ילן שטקליס 

 
, מחברת ספרי ילדים ספרות ילדיםהראשונה ל פרס ישראל, כלת ירושלמית משוררתו סופרתהייתה 
 לדים.ושירי י

ד"ר יהודה ליב ניסן וילנסקי )את  ציוני, לאביה הפעיל האודסהב 0966מרים וילנסקי נולדה בשנת 
שמה "ילן" קראה מאוחר יותר על שמו: יהודה ליב ניסן(. התחנכה על ערכי היהדות והציונות. למדה 

 0949, בגיל עשרים. בסוף שנת עלתה לארץ 0946. בשנת צרפתוב גרמניה, ולאחר מכן בוסיהרב
 אך לא היו לה ילדים. משה שטקליסנישאה ל

היא  מיוסרת. "שירים, כמו ילדים, נולדים בייסורים", נפשפי דבריה, מתוך -את שיריה כתבה, על
עשרה מאימה וחיה בבדידות ובעצב. בהיעדר ילדים משלה, -תמה בגיל ששישטקליס התי-אמרה. ילן

היא קיבלה את ההשראה לשיריה מילדי אחרים. למרות ואולי דווקא בשל כך, הפליאה לתאר חוויות 
 עמוקים של ילדים. רגשותילדות ו
 .ספרות ילדיםזכתה בפרס ישראל על יצירתה, והייתה לכלת פרס ישראל הראשונה ל 0910בשנת 

 .82בגיל  0982שטקליס נפטרה בשנת -מרים ילן
 

 גינגי / מרים ילן שטקליס מתוך הספר בחלומי
 

י, יד: ַמְחַמּדִּ ת ָתמִּ רֶּ ָמא אֹומֶּ  אִּ
י רֹאש  ָזָהב,-ְלַיְלּדִּ

י.זָ -רֹאש  ָהב ְלַיְלּדִּ
 

'י. 'יְנגִּ י... גִּ ים לִּ  ּוָבְרחֹוב ֵהם קֹוְראִּ
'י 'יְנגִּ י גִּ ים לִּ ָתה ֵהם קֹוְראִּ  ַבכִּ

ילּו ַבַלְיָלה ְבתֹוְך  י-ֲאפִּ  תֹוְך ָכרִּ
י! ְבַער ְשָערִּ  יִּ

'י... 'יְנגִּ  גִּ
 

ְמָך, ֲאדָֹני  ים עִּ ים ַהְצָבעִּ  –ַרבִּ
ת ָּפַרְשָת ַעל ְּפֵני ַהָשמַ  ם,ְתֵכלֶּ  יִּ

ם, י חּומֹות ָהֵעיַניִּ לִּ ָמא שֶּ  ּוְלאִּ
ד ָורֹד, ה, ְוַלּוֶּרֶּ ָעלֶּ  ָירֹק לֶּ

 אֹו ָלָבן, אֹו ָאדֹם, ְועֹוד ֵיש, ְועֹוד!
ְמָך, ֲאדָֹני, ים עִּ ים ַהְצָבעִּ  ַרבִּ

ים! ים ּוְמרֻּבִּ  ָיפִּ
ים, בִּ ים ְצהֻּ  ְוָלָמה ָבָראָת ְלָך ְיָלדִּ

ים? בִּ  ֲאדָֹני, ְצהֻּ
 
 

 וד:ויאמר המלך ד
 גש אלי קטנטוני, פתי שלי , 

 וראה גם אני ג'ינגי!
 והביט אל עיני,

 והביט אל תוכי, 
 וילחש:אפרוחי,אפרוחי,

 ג'ינג' שלי!

ְפֵני ַהֵשָנה, ב לִּ רֶּ י ָהעֶּ יתִּ  ָבכִּ
גְ  ָמא נִּ ְמָעה ְבֵעיָנּה.ְואִּ  ָשה, ְודִּ

י... י, ָלֲחָשה, ַמְחַמּדִּ  ַמְחַמּדִּ
ָּיהּו,-ּוַבַלְיָלה  ַבַלְיָלה ַוָּיבֹוא ֵאלִּ

י,  ַוַּיֲעמֹד ַעל ָידִּ
י!  ַויֹאַמר: קּוָמה, קּוָמה, ַיְלּדִּ

י ְכַנף ַאַּדְרתֹו ֲעָטַפנִּ  ּובִּ
י   –ּוְנָשַאנִּ
ל ָעל.  אֶּ

 
 ֵהיָכל, –ן, ֵעדֶּ -ְוָשם ַבָמרֹום, ְבַגן

ֵסא –ּובֹו ַבֵהיָכל   ַהַמְלכּות,-כִּ
ד, ְך ָּדוִּ לֶּ  ְויֹוֵשב לֹו ַהמֶּ

יט,  ּוְבָידֹו ַהַשְרבִּ
ְשמֹאלֹו, י מִּ ינֹו ַוֲארִּ ימִּ י מִּ  ַוֲארִּ

ים ְלָפָניו ְמָשְרָתיו ְוָשָריו,  ְועֹוְמדִּ
ְבבֹות ֵחילֹוָתיו, ים ְלָפָניו רִּ  ְועֹוְמדִּ

 ָזָהב –ְוַהכֹל 
ַת  ים ַתְלַתָליו ּומִּ ר יֹוְרדִּ תֶּ  –ַחת ַלכֶּ

ד, ְך ָּדוִּ לֶּ ל ַהמֶּ ים ַתְלַתָליו שֶּ בִּ  ְצהֻּ
ים ַתְלַתָליו! בִּ  ְצהֻּ

י  ְוכֻּלֹו ַאְדמֹונִּ
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1900
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1920
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1956
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1984
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 כך אמר לי דוד, כך אמר לי המלך. 
 גם היא שם הייתה עימדי,  –ואמא שלי 

 מחמדי, מחמדי. –לחשה 
 
 

 מיכאל/מרים ילן שטקליס  מתוך הספר בחלומי 
 

 חיכיתי חיכיתי
 בכיתי בכיתי

 ומי לא בא
 בא ומי לא
 מיכאל

 
 והוא הבטיח פעמיים

 ר הצהרייםשיבוא אח
 ומי לא בא

 בא ומי לא
 מיכאל

 
 שמלה לבשתי יפה מאוד

 עם סינור בו רקום
 אפרוח ורוד

 לא בא ומי
 ומי לא בא

 מיכאל

 
 את הבובות כולן
 לישון השכבתי

 שלא תפרענה שלא תדענה
 אותי ואת מיכאל

 
 ובחלון ישבתי והקשבתי

 מיכאל - וחשבתי
 ובגזוזטרה עמדתי

 ולחצר ירדתי
 מיכאל -וחרדתי 

 
 בא והוא לא

 והוא לא בא
 מיכאל

 
 מחר השכם בבוקר

 אלך לי אל הגן
 ואבכה לי ואשב לי
 כל הזמן

 !מיכאל
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 /מרים ילן שטקליס  הסבון בכה מאוד
 
 

 הסבון בכה מאוד 
 דני לא רוצה בי עוד 

 ומברשת השיניים 
 מתייפחת שבעתיים 

 
 ואומרת למשחה 

 אל תבכי אך היא בוכה 
 ז כעסן והבר

 הוא כועס מאוד על דן 
 

 והמים, מים, מים 
 צר להם על האוזניים 

 הם שרים, שרים, שרים, שרים 
 שורום זורום זורום רים 
 שורום זורום זורום רים 
 שורום זורום זורום רים 

 הם שרים, הם שרים, הם שרים 
 

 דני, דני מלוכלך 
 מלוכלך כל כך כל כך 

 אם יבוא היום לגן 
 ם לדן מי יתן שלו

 
 כל אחד ישאל מי זה 

 מלוכלך כזה כזה 
 והדסה הקטנה 

 תסתתר אז בפינה 
 לא תכיר אותו בכלל 

 כלל וכלל 
 

 והמים, מים, מים
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 /מרים ילן שטקליס אלישבע מה נחמדת

 אלישבע מה נחמדת, 

 מה יפה אהובתי! 

 לה שימלת פרחים תפרתי 

 היא ממש כשימלתי. 

 

 אין אני יודעת למה 

 ם אומרים, פיסחת את? ה

 הן משתיים הרגליים 

 חסרה את רק אחת? 

 ואומרים לי, את קרחת. 

 ואומרים שבור אפך... 

 אין אני יודעת למה 

 הם אינם רואים יפייך? 

 

 אל תשימי לב לאלה, 

  -האמיני לי ביתי 

 אלישבע את נחמדת 

                   את יפה אהובתי... 

 

ה ב דָּ ַילְׁ ןַמֲעֶשה בְׁ יָּם יָּלָּ ה / ִמרְׁ דָּ ֶטֶקִליס מתוך הספר "יש לי סוד"-ֹודֵּ  שְׁ

 

ּפּור, י סִּ  ָיֵרַח, ָיֵרַח, ַסֵּפר לִּ

ּפּור ָשֵמַח! י סִּ  ַסֵּפר לִּ

יד, זֶּה ָאסּור ְוזֶּה ָאסּור -ְוַאל  –ָנא ַתגִּ

י ְּפַנאי -ְוַאל יד, ַעָתה ֵאין לִּ   –ָנא ַתגִּ

י ָלְך ַּדי -ְוַאל ַּפְרתִּ ד, סִּ  –ָנא תַגיִּ

ּפּור, ָיֵרַח! י סִּ  ַסֵּפר לִּ

ָמא ֵאינֶָּנה, י אִּ  כִּ

 ְוַאָבא ָהַלְך.

ת, ֵריק ָכל ָכְך   –ְוֵריק ַהַביִּ
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ת... ָלנּו ַהַביִּ  ָכל ָכְך לֹא שֶּ

ְטָבח. ת ְמַעט ַבמִּ בֶּ י ָלשֶּ  ָהַלְכתִּ

י יֹוַדַעת ֵכיַצד  ְוֵאינֶּנִּ

י.  ְמָלְפפֹון ָגדֹול ָשם ָאַכְלתִּ

ים ְבתֹוְך ַכד ֵמאֹוָתם הַ  ים ַהְשמּורִּ  –ְכבּושִּ

ל ַהָּיד  י! הּוא ָקַפץ אֶּ י לֹא ָלַקְחתִּ  –ֲאנִּ

י.  ְוָאַכְלתִּ

ן  ל ַייִּ ית שֶּ ְשְבָרה כֹוסִּ  –ַאַחר ָכְך נִּ

י! ְבַהְלתִּ  ָכל ָכְך נִּ

ם?  ְואּוַלי ָהיּו ָשם ְשַתיִּ

י יֹוַדַעת   –ֵאינֶּנִּ

 ְגַליַמֵהר, ַמֵהר, ַעל ְבהֹונֹות רַ 

י   ְוַדי. –ָבַרְחתִּ

ים ַרבֹות, לִּ ר מִּ י ַבֵספֶּ  ַאַחר ָכְך ָקָראתִּ

ת ָכל ַהבֻּבֹות, ישֹון אֶּ י לִּ ְשַכְבתִּ  ַאַחר ָכְך הִּ

י ַבת יתִּ ְך,-ַאַחר ָכְך ָהיִּ לֶּ  מֶּ

ְך, רֶּ י ַבּדֶּ יתִּ  ְוָתעִּ

י ים,-ְבאִּ  ַהְקָסמִּ

ים...-ְבַיַער  ֵאימִּ

י ַמֵהר ַעל הָ  ַּפְסתִּ  ֵעץ ַהָגבַֹּה,ְוטִּ

ים  י ְלַמָטה ָאְרבּו ְזֵאבִּ  –כִּ

ים!  ְרֵעבִּ

ת ַהלַֹע!  ָּפצּו אֶּ

ט, קֶּ ת ְלַמְעָלה ְבשֶּ בֶּ י יֹושֶּ  ַוֲאנִּ

ת! קֶּ  ְוצֹוחֶּ

 ולֹא ְכלּום.

י יֹוַדַעת  ָלה ַאַחת ֲאנִּ י מִּ  –כִּ

ל ַהַטַבַעת  יא שֶּ ָלה ַההִּ  –ַהמִּ

ת ַהגַ  י ְשלֹשֶּ ָנְתנּו לִּ ים ַהַטַבַעת שֶּ  –ָמדִּ

ים  ידִּ  –ַהְידִּ

י   – –ָלַחְשתִּ

ים, ם ְשֵני כֹוָכבִּ ָּיד ָבא ַהָּיֵרַח עִּ  ּומִּ

ים. ת ָכל ַהְזֵאבִּ ָּיד ֵגְרשּו אֶּ  ּומִּ

י, ָלה ַאַחת ָאַמְרתִּ  ְועֹוד מִּ
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י   –ְוַעד ָשלש ָסַפְרתִּ

ְרָכָבה!  ּוְלָפַני מֶּ

ְרָכָבה כָֻּלה  ְוַהמֶּ

ית ְצלּוָלה,  ְזכּוכִּ

י,ּובַ  יבּונִּ ְרָכָבה הֹושִּ  מֶּ

י! יאּונִּ  ְוַהַבְיָתה ֱהבִּ

 

ת ֵריק.  ְוַהַביִּ

יש ָבא,  ֵאין אִּ

יש צֹוֵחק.  ֵאין אִּ

י! יש גֹוֵער בִּ  ֵאין אִּ

י: יש אֹוֵמר לִּ  ֵאין אִּ

 זֶּה ָאסּור, ְוזֶּה ָאסּור...

 

ּפּור! י סִּ  ָיֵרַח, ָיֵרַח, ַסֵּפר לִּ

ם לֹא ֵתַדע,  ְוַעל ָמה ְלַסֵּפר אִּ

ּפּור ַעל ַיְלָּדה בֹוֵדָדה...ַס  י סִּ  ֵּפר לִּ

 

 מתוך הספר :"יש לי סוד" שטקליס מרים ילן -דני גיבור 
י, י: ָּדנִּ ָמא ָאְמָרה לִּ  אִּ
בֹור ְוָנבֹון. י הּוא גִּ  ַיְלּדִּ

ה ַאף  ְבכֶּ י לֹא יִּ  ַּפַעםַיְלּדִּ
י ָקטֹן. תִּ  ְכפֶּ

 
ה ַאף ַּפַעם. י בֹוכֶּ  ֵאינֶּנִּ

ינֹוק ַבְכָין. י תִּ  ֵאינֶּנִּ
 זֶּה ַרק ַהְּדָמעֹות, ַהְּדָמעֹות

 ֵהן בֹוכֹות ְבַעְצָמן.
 

ית, י ְלנּורִּ ַרח ָנַתתִּ  ּפֶּ
ה ְוָכחֹל.  ָקָטן ְוָיפֶּ

ית, י ְלנּורִּ  ַתּפּוַח ָנַתתִּ
י ַהכֹל.  ָנַתתִּ

 
ית ָאְכָלה   ַהַתּפּוַח,נּורִּ

ָחֵצר ַרח ָזְרָקה בֶּ  ַהּפֶּ
 -ָהְלָכה ָלּה ְלַשֵחק עם ילד 

ד ַאֵחר. ם יֶּלֶּ  עִּ
 

ה ַאף ַּפַעם, י בֹוכֶּ  ֵאינֶּנִּ

http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1437789
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י, לֹא ַבְכָין! בֹור ֲאנִּ  גִּ
ָמא, ָלָמה  ַאְך ָלָמה זֶּה, אִּ
 בֹוכֹות ַהְּדָמעֹות ְבַעְצָמן?

 
 ח ב ר ו ת/מרים ילן שטקליס מתוך הספר:"יש לי סוד"

 אמרתי לה: ריבה'לי, בואי אלי.  
 אמרה: לא.   
 אולי.-מרתי: נשב על יד הארון, בארץא   
 אמרה: לא.   
 אמרתי: עומד שם כסא, כלו על שלוש,   
 מלך והוא פרעוש.-ואספר לך סיפור על בן   
 אמרה: לא.   
 מלכה והיא צב בביצה !-ואספר לך סיפור על בת   
 אמרה: לא ולא ולא ואינני רוצה !   
 קפירה לכי לישון !-מירה   
 ...והושיטה לשון   
 ככה וככה השיבה לי   
 החברה שלי ריבה'לי.   
 אמרתי לצביה: ואת ?   
 אמרה: אין דבר, לי אין דבר לי לא איכפת.   
 ואמא שלך עוגה תתן לי ?   
 אמרתי: עוגה אין לי,   
 אמרה: אז לא! לא ולא ולא ואינני רוצה !   
 -קפירה, לכי לישון -מירה   
 והושיטה לשון.   
 קפידרירה...-רהמירה קפי   
 ככה וככה הציקה לי   
 החברה שלי צביקה'לי.   
 הלכתי לאמא. אמרתי:   
 אספר לך סיפור ועוד לא סיפרתי ?   
 אמרה: כמובן.                               
 מעשה בשני חתולים וביתם על ארובה ?   
 אמרה: אדרבה ואדרבה !   
 -ואם שיר לך אשירה    
 קפירה ?-מירה -לא תאמרי    
 אמרה: לא! לא ולא ולא !   
 כי אומר מירילי,   
 לי,-לי מירי-שירי   
 שירי בתי,   
 חמודתי !-ילדתי   
 ככה וככה הנעימה לי   
 החברה שלי, אמא'לי...   
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 שתים עשרה/ מרים ילן שטקליס, מתוך הספר: יש לי סוד

 עשרה-שתים                                              

 
 הדבר התחיל כך. 

בערב, כשגמרנו את שתיית הקקאו אמרה חנה פתאום: מחר אקח אתכם ללונה פארק. כך היא 
פתאום, כשלא בקשנו ממנה. אנחנו יושבים עוד ליד השולחן, אבא ואמא אינם, -אמרה, חנה. לפתע

משהו מן השמחה ופתאום אומרת חנה: מחר אקח אתכם. כל כך שמחתי עד ששתקתי. כאילו נכנס 
 עומד שם ולא נותן לי -אל הגרון 

לדבר. מנולי קפץ מן הכסא, התחיל רץ אנה ואנה, וקופץ על רגל אחת. אבל רק ילדים קטנים כמוהו 
קופצים על רגל מרוב שמחה, תינוקות של גן ילדים. ילדים גדולים ההולכים אל בית הספר לא עושים 

 כך, כמובן.
 מה זה? -מנולי חדל מלקפוץ ושאל: 

 טוב יותר מיום הולדת. -אמרתי.  -בשנה שעברה היינו שם. זה נפלא  -אמרתי.  -כלום שכחת?  -
 אמר. -נכון.  -
זוכר אתה, מנולי? נדנדות וסחרחרות, ומיני מינים של סוכריות. אתה זוכר? נקניקיות ומוסיקה,  -

 ויורים הרבה, וכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה!
 י והמשיך בקפיצותיו.אמר מנול -נכון  -

 מנולי, אתה ישן? -אחר כך במיטה, שאלתי בחושך: 
 לא. -אמר: 

 על מה אתה חושב? -
 אמר: איפה אמא?

הלוא אמא הלכה אל הדודה רחל, הלוא אמרה לך. הדודה רחל יש לה עכשיו ילדה חדשה, תינוקת  -
 כזאת, הלוא יודע אתה. ואמא אמרה לך.

 פה אמא?אמר. יודע אני. אבל אי -כן  -
 אני חושבת על הלונה פארק. מחר נסע ללונה פארק. -אמרתי,  -מנולי,  -
 גם אמא? -אמר,  -כן,  -
 רק חנה. -אמרתי,  -לא,  -
 אמא שלי. -הוסיף,  -פארק. אני רוצה אמא. אמא שלי, -פארק! אני שונא לונה-אני לא רוצה לונה -

גם  -אמא שלי? כל העולם יודע יפה, כי אמא אני לא אוהבת את מנולי כשהוא אומר אמא שלי. מדוע 
 אמא שלי אבי, וגם אמא של שמואל. מנולי יודע זאת.

 
למה יאמר תמיד "שלי"? רציתי לכעוס מאוד, אך פתאום ראיתי בחושך כמה הוא קטן במיטתו  

 הגדולה, ונזכרתי בקולה של אמא כשהיא מביטה אל תוך עיני ואומרת: את הילדה הגדולה שלי!
תי לו דבר. באמת, אף מלה אחת קטנה לא אמרתי לו, למנולי. שתקנו. גם אני רצית לבכות. לא עני

 פארק, מחר חנה תקח אותנו, מחר.-אבל לא בכיתי. מפני שאני גדולה. חשבתי: לונה
 אחר כך ישנתי מהר, וכשפקחתי עיני, היה אור בחדר, הרבה שמש, ואני חשבתי:

 פארק.-פארק, ללונה-היום נלך ללונה
ווי השמש היו בחדר, ערמות גדולות של אור לבן וחזק, ובחדר חם וטוב ושמח. יום ארוך מאוד היה ק

זה. אחרי הצהריים עמדה חנה במטבח ושטפה את כלים ואנחנו עזרנו לה. מנולי שבר כוס אחת 
 קטנה ואני לא שברתי דבר.

שמעו בקול חנה, על  -לבסוף הכל היה מוכן. אמא נתנה בידי עשר פרוטות ונשקה אותנו ואמרה: 
 תתנדנדו יותר מדי.

הנה יוצאים את הבית, הבה עולים על האוטובוס, הנה נוסעים! את המטבע אני מחזיקה היטב, שלא 
יישמט מכפי. זהו הכסף שלי, מה אעשה בו? האוטובוס אץ על פני הרחובות ואני מחזיקה את 

רבה אנשים היו שם. מאין באו כל כך המטבע. סוף סוף הגענו. ברגע הראשון נבהלתי קצת. כל כך ה
 הרבה אנשים?

מיד רצנו אל  הנדנדות. הכל כאשתקד. הכל מקושט סרטים צבעוניים ארוכים העפים באויר, פעמונים 
קטנים מצלצלים צלצול עליז, קולות מוסיקה, והכל צוחקים כשהנדנדה עולה ויורדת, עולה ויורדת. 
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ינני פוחדת, עפה אני באויר מעלה. מעלה, וטוב לי כל כך, הרבה ילדים היו שם, וגם הרבה גדולים. א
 ושמחה אני כל כך.

והסחרחרות! רוכבת את על גב סוס, או פיל, או גמל, או יושבת בסירה או באוטו, והכל מתנועע, 
הסוסים, הפילים והגמלים, הסחרחרת עצמה מסתובבת ומסתובבת חיש מהר,  -מתנדנד מסתובב 

עוד יותר! את יושבת באוכף, מחזיקה ברעמת הסוס, את עפה באויר, והרוח מהר. מהר, ועוד יותר, ו
 מכה בלחייך! וטוב כל כך! ושמח כל כך!

דברים רבים ראינו שם. בביתן אחד הייתה אישה ירוקה בשמלה קצרה מאוד, וידיה ורגליה אדומות. 
עמדו במרחק מה  על ליבה טבלה לבנה עם עיגולים צבעוניים, ובאמצע הטבלה עיגול שחור. אנשים

מזל -על יד מעקה, וקלעו אליה בכדורים מרובים ארוכים. על פי רוב לא פגעו בה, אבל היו גם בני
 וכדורם פגע ישר בעיגול השחור וחדר אל

ליבה, והאישה נענעה בידיה וברגליה, נשמעה פתאום מוסיקה, והאנשים צחקו מרוב שמחה וטפחו לו 
 .מזל על כתפו. והוא התגאה מאוד-לבר

בעד זה משלמים חמש פרוטות. האישה הזאת איננה אישה באמת, היא מצוירת על קרש, הלכתי  
 מסביב והסתכלתי בה: אין בה ולא כלום, סתם עץ. ואני לא אוהבת את האנשים היורים בה.

טיילנו הרבה בין האוהלים. על אוהל אחד הייתה מצוירת אישה כזאת: על שולחן קטן עגול, בעל 
, מותקן חצי גוף עם ראש אישה בעלת תסרוקת גבוהה. לא בטן, לא רגליים  לא מעל שלוש רגליים

השולחן ולא מתחת. האיש שעמד בפתח האוהל עשה תנועות בידיים וקרא:היכנסו, היווכחו! אישה 
 בלא גוף! בואו וראו!

מד אך אני מחזיקה את המטבע שלי ואיני רוצה לראות את האישה בלא גוף. ובפתח האוהל ממול ע
איש אחר. גם הוא עשה תנועות וקרא: בואו וראו! הנחש הקדמוני! מי רוצה לראות את הנחש 

 הקדמוני?
הנחש אף הוא מצוייר על בד האוהל, ראשו מצד הפתח מכאן וזנבו מצד הפתח מכאן, וגופו סובב את 

 כל האוהל כלו. אני לא יודעת
-וה' גרש אותו משם, איך הגיע ללונה איזה מין זה, הנחש הקדמוני? אם זהו שהיה פעם בגן עדן,

 פארק?
 לבסוף עייפנו מן הרעש, מן האנשים, מן המוסיקה, מן ההליכה. ופה בא הדבר שעליו אני חושבת.

מהלכת אני ומחזיקה המטבע בידי. מה לעשות בו? נולי כבר קנה לו חצוצרה קטנה. ואני? אולי 
א? מנולי עם חנה התקדמו ואני נתעכבתי לראות את הנחש הקדמוני? אולי לקנות מתנה לאמא ולאב

 מעט. שרוכי נעלי ניתקו ונתכופפתי כדי לקשרם היטב.
מרימה אני את עיני, והנה בובה. יושבת הבובה על איצטבה, בין שאר הפרסים של מטיל הקוביות. 

בשנה שעברה זכה שמואל בעיפרון גדול. נותנים לו לבעל הביתן עשר פרוטות והוא מרשה לך לנסות 
ת מזלך ולהטיל את הקוביות שלו. כל צד שבקוביה מסומן במספר, מאחת עד שש. מניחים את שתי א

הקוביות בגביע קטן, מבעבעים, טורפים היטב ומפילים את הקוביות. עד תשע אין זוכים בשום דבר. 
 מי שזכה

 בשתים עשרה, זכה בפרס הראשון. 
 רחוק, כי הביתן פתוח משלושת צדדיו.והפרסים מוצגים על איצטבות לעיני כל. רואים אותם מ

הבובה ישבה על אצטבה עליונה בין הפרסים הראשונים. היו לה שתי צמות ארוכות ושמלת מלח. לא 
הייתה זאת בובה גדולה, לא היה בה דבר מיוחד... אך לא יכלתי לגרוע עין ממנה. זאת הייתה 

 הבובה שרציתי בה מאז ומתמיד.
בביתן. זהו מטיל הקוביות. והאיש קורץ עין, מחייך וקורא לי בקול התקרבתי מעט והנה איש עומד 

 נא תעמדי מרחוק, קירבי נא. הראית את הפרסים שלי?-מתוק: גברת קטנה, אל
אני מתקרבת והאיש מדבר. האיש גדול ושמן, כלו שמן, בעל לחיים אדומות ושפם שחור, שני קצות 

לים ופונים כלפי מעלה. צחקתי מעט והתקרבתי השפם ארוכים ומסולסלים היטב, והם מסתמרים ועו
 יותר. וכל הזמן מביטה אני אל הבובה ומרגישה במטבע שבידי.

הסתכלי בפרסים שלי. זה לא עולה בכסף. הנה שעון מעורר מצוין. הנה  -אומר האיש, -נא, -בואי-בואי
ובה, הרוצה את בובה? קופסת סבון, סבון נפלא, הנה מי קולון. איזה ריח! הבה חצי תריסר צלחות, וב

 גשי הנה גברת קטנה, כסף יש לך?
 פתחתי את כפי, והוא לקח את המטבע.

 הרי יש לך עשר פרוטות, מצוין! עתה נסי את מזלך. טרפי היטב! -אמר האיש,  -מצוין,  -
 הקוביות קשקשו בתוך הגביע, ואני טרפתי וטרפתי.

 עכשו הפילי! -
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שש על אחת, שש! וגם על השניה, גם על השניה שש! שש  הקוביות נפלו על הטס שבאמצע השולחן.
 עשרה! הפרס הראשון, הבובה, הבובה שלי!-ועוד שש הרי הן שתים

עשרה -עשרה, באמת, בשתים -נא, זכיתי בשתים-נא, הבט-הבט -צחקתי בקול וקראתי אל האיש: 
 בא!-הבט

קרות ורעות הביטו אלי מתוך  האיש לא ענה. הסתכלתי בו, והיה זה כאילו איש אחר. עיניים קטנות,
 פנים זועפות. הוא שתק, וקצות שפמו הזדקפו עוד יותר.

 ''עשרה.-זכיתי בשתים -אמרתי, ולבי נפל,  -נא, -הבט -
 ובכן, מה? -
 הפרס... -אמרתי,  -שתים.עשרה,  -
 עשרה.-אין פה שום שתים -
 עשרה... הבובה...-שתים -
 אין פה שום בובות. לכי מפה. -
 בקשה...אבל ב -
 הוא כעס וקרא בקול: לכי לך, ילדה ! -אני אומר לך, ילדה, לכי מפה. אסור פה לעמוד.  -

נבהלתי מאד, לא יכלתי לזוז מן המקום. כאילו תקועה במסמרים עמדתי לפניו, לא יכלתי להבין: הלא 
ל הגדול. עשרה. שש ועוד שש, כל קוביה ושש עליה. הפרס הראשון, המו -רואה הוא כי זכיתי בשתים

 למה גוער הוא בי? למה מגרש אותי? אינני מבינה...
היכן חנה? אפילו מנולי איננו. אני לבדי, בכל העולם כלו לבדי אני מול האיש הגדול, השמן, הרע הזה. 
והוא גוער בי: לכי מפה, ילדה רעה! ברחתי ממנו. לא ידעתי לאן לפנות. איה חנה עם מנולי? חיפשתי 

רצתי אנה ואנה. חנה, אייך? חנה! אך חנה איננה, ואמא איננה ואבא איננו. לבדי אותם בין האנשים, 
אני בין כל האנשים הזרים האלה, לבדי ביער זה של אנשים, לבסוף מצאתי אותם, ואולי הם מצאו 

 אותי. כי גם הם חפשו אותי הרבה, ורצו וקראו לי. לא סיפרתי להם דבר.
תי. בלילה, בחושך, על מיטתי, בכיתי הרבה. לא יכלתי להבין. ואחר כך, בבית, אפילו לאמא לא סיפר

 איך אפשר? והרי הוא ידע הכול כמוני. איכה עשה זאת? איכה?
בלילה... פתאום... נפתחת הדלת ובפתח עומדת ילדה קטנה, ילדה קטנה ושתי צמות -אך בלילה

בה נעמי, קראתי ארוכות לה ושמלת מלח. לא ילדה זאת, זאת בובה, הבובה! הבובה שלי! בו
 לקראתה, את בובה נעמי?

 אבי בובה נעמי, ואני באתי אלייך. -חייכה הבובה,  -כן  -
 בואי אלי, בובה נעמי, בואי מהר! -

 ובובה נעמי חייכה לקראתי ובאה אלי, וישבה על מיטתי ולחשה באוזני:
לילה אבוא ובשחק בא תבכי, אל תתעצבי! ואני תמיד אבוא אלייך, בכל -אל -הנה באתי אלייך,  -

 נא תבכי עוד!-נא תבכי אמא, אל-את תהיי אמא, ואבי ילדתך. אל -שתינו 
ושתי ידיה הקטנטנות לטפו את פני, ואבי שמחתי  -והיא לחשה באוזני:  אמא טובה, אמא בחמדת, 

 בה! כל כך שמחתי בה. בובה נעמי שלי! בובה נעמי
 
 
 

 תקציר הסיור שתיים עשרה
מנולי ועל הדוברת, ילדה בבית הספר.  -ד בו שמרה חנה על שמואלהסיפור פותח בערב אח

חנה אמרה מבלי שיבקשו שתיקח אותם ללונה פארק ביום המחרת. הילדה שתקה ומנולי 
 קפץ משמחה ורץ. 

מנולי הפסיק לקפוץ ושאל מזה והילדה הסבירה לו, כי הניחה ששכח. כשהלכו לישון 
. כששאלה על מה חושב, הוא ענה בשאלה הילדה שאלה אם מנולי ישן והוא ענה שלא

"איפה אמא?" הילדה הזכירה לו שהאם אצל הדודה רחל שילדה תינוקת. הוא ענה שהוא 
יודע אבל איפה אמא. הילדה התעלמה מהשאלה ואמרה שהיא חושבת על זה שמחר יסעו 
ה ללונה פארק. מנולי שאל אם גם האם תבוא והילדה ענתה שלא. מנולי אמר שהוא לא רוצ

לונה פארק, הוא אמר שהוא שונא לונה פארק והוא רוצה את אמא שלו. הילדה תמיד 
כועסת שמנולי אומר אמא שלו, אבל היא לא כעסה עליו באותו רגע כי ראתה שהוא כה 

קטן במיטתו הגדולה והיא גם נזכרה באמה שתמיד אומרת לה "את הילדה הגדולה שלי". 
 חשבה על הלונה פארק.הילדה רצתה לבכות אך לא בכתה והיא 
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כלים, סדר ועוד. האם נתנה לילדה מטבע לפני שיצאה. הם נסעו  -בבוקר הם עשו הכנות
מנולי, הילדה וחנה, הם נהנו מאוד. במהלך השהות הם שיחקו במשחקים  -ללונה פארק

השונים ועלו על מתקנים מגוונים ונהנו. הילדה חשבה איפה תבזבז את המטבע שקיבלה, 
ה לראות שיורים באישה מעץ והיא גם לא רצתה לראות את ההצגה של אישה היא לא אהב

ללא גוף או הנחש הקדמוני. היא ראתה בובה שלבושה כמלחית והיא רצתה אותה. האיש 
בדוכן הטלת הקוביות קרא לה בשמחה, והיא הטילה את הקוביות בריכוז גבוה ובתקווה 

, הפרס הראשון, 21נולי. הילדה זכתה בשיצא לה מספרים גבוהים. בינתיים נעלמו חנה ומ
היא שמחה וציפתה לבובה. האיש נהיה פתאום רע וכעס עליה ואמר שאסור לה לעמוד שם. 

היא חיפשה את חנה ומנולי והם חיפשו אותה ומצאו אותה. היא לא סיפרה על המקרה 
לאף אחד. בלילה היא בכתה הרבה ולא הבינה איך האיש הזה עשה כך. בלילה בלילה 

נפתחה הדלת ובפתח עמדה הבובה, הבובה נעמי. היא ניגשה לילדה, חייכה ולחשה באוזנה 
שהיא באה ושהיא לא תבכה ולא תהיה עצובה. היא אמרה לה שתמיד תבוא, בכל לילה והן 

 ישחקו יחד. הילדה שמחה מאוד.
 
 

 ר, הילדה איילת; ", השירים:  פתחו את השעפתחו את השערמתוך הספר: "  –   קדיה מולודובסקי.   5

 גלגוליו של מעיל; מעשה בחבית.  

 

 4385 - 4734קדיה מולודובסקי  

 .סופרת יידיתו משוררתהייתה   
יחיאל עברית אצל  גננות(. למדה בלארוס)כיום ב פוליןשבצפון  הברז-קרטוזמולודובסקי נולדה ב

, ניצולי יהודים ילדיםריה הראשונים ועבדה עם , שם פרסמה את שיאודסה, עברה לוורשהב הלפרין
 יהודיים. בתי ספרשבה לוורשה ולימדה ב מלחמת העולם הראשונה. לאחר קייבב פרעותה
–0916בין השנים  ישראל, שם חייתה עד מותה )למעט תקופה קצרה בניו יורקעברה ל 0911-ב

0914.) 
 .בית שמשו זכרון יעקב, פתח תקווהעל שמה קרויים רחובות במספר יישובים בארץ, ובהם 

 

 פתחו את השער/קדיה מולודובסקי מתוך הספר: "פתחו את השער"

ְתחּוהּו ת ַהַשַער, ּפִּ ְתחּו אֶּ  ,ָרָחב ּפִּ

ת ָזָהב רֶּ  :ָעבֹור ַתֲעבֹר ּפֹה ַשְרשֶּ
 ַאָבא

ָמא   ,ְואִּ
  ְוָאח

 ְוָאחֹות
  ְוָחָתן ְוַכָלה

ְר  תְבמִּ בֶּ  .ַקָלה כֶּ
 

ְתחּוהּו ָרָחב ת ַהַשַער, ּפִּ ְתחּו אֶּ  ,ּפִּ

ת ָזָהב ָעבֹור ַתֲעבֹר רֶּ  :ּפֹה ַשְרשֶּ
  ַסָבא

  ,ְוַסְבָתא
  ְודֹוד

 ְודֹוָדה
ים ינִּ ים ְונִּ  ּוְנָכדִּ

ת בֶּ ְרכֶּ ים ְבמִּ ינִּ  .ְּפנִּ
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ְתחּוהּו ָרָחב ת ַהַשַער, ּפִּ ְתחּו אֶּ  ,ּפִּ

ת ָזָהבּפֹה ַשְרשֶּ  ָעבֹור ַתֲעבֹר  :רֶּ
 ֲאַגס

 ,ְוַתּפּוחַ 

נּוחַ  ּוְדַבש  ,ְלקִּ
יק ְצַהְבַהב   ְוָרקִּ

 .ַעל ַצַלַחת ָזָהב

 
 

 הילדה איילת/קדיה מולודובסקי
חצר ובית שח. שם דרה הילדה אילת ויש לה שמשיה כחלחלת. האב נפח שחור  ביצה, בוורשה, בפרור נידח,

יו ציפור בקן. לבית ארובת עשן. מיטה בבית ושולחן. מפיח, האם ידיה לא תניח. הגג רעוע וגוחן ומתחת
וצלחות, סירים ומים לכביסה וגם תינוק בעריסה. והילדה אילת עם שמשיה כחלחלת. כבר בחורה בת שש 
עם תלתלים כאש. ובחוץ אור לרוב והחול צהוב. ללוש עוגות בחול יוצאת היא. לכל החברות קוראת היא. 

צלים החלונות. וגם האב שחור מפיח, בקורנסו מטיח: הביתה חיש! קוראה האם לבת בקול ענות, מצל
צריך שיר ערש לזמר לאח, צריך לשטוף סירים וכלי מטבח, צריך לשאוב דלי מים, צריך לתלות כותנת 
וגרביים, ובולבוסים צריך לקלוף, והרצפה לשטוף, לקרוא מעט בטעם, לכתוב מעט בטעם, זכרי, כי מן 

ת איילת להביא דלי מים, לתלות כותנת וגרביים. רואה היא: אווזים הולכים. יוצא הבית אגרשך הפעם!
אודם עז, וגם הפתי האווז.  –לובן צח, רגלים  –מרת אווזת מהלכת, שורה של אפרוחים נמשכת, כנפיים 

פותחת לה איילת שמשיה כחלחלת, ובית לה וגג ואווזים לה למשחק. רוצה איילת עם האווזים לנדוד, עד 
יחשיך מאוד מאוד. הביתה חיש! היום לא חג! יש לבשל את המרק, צריך קסמים עוד לבקע, צריך  שהיום

את התינוק לנענע, וקטניות צריך לברור , וחיתולים צריך לצרור, וקצת לקרוא בטעם, וקצת לכתוב בטעם, 
 ציפורים עפות.הולכת איילת עצים לבקע, את התינוק לנענע. רואה היא  זכרי , כי מן הבית אגרשך הפעם!

אווירון. ציפורים קטנטנות, כנפיהן לבנות, וענן על הכול  -גבוה –סדרו שורה כמו רכבת במרום, ועליהן 
כעשן כחול. פותחת לה איילת שמשיה כחלחלת ובית לה וגג וציפורים לה למשחק. רוצה איילת עם 

ת, מצלצלים החלונות. וגם הציפורים לנדוד, עד שהיום יחשיך מאוד מאוד. קוראה האם לבת בקול ענו
חוטים צריך עוד להשחיל וטלאי צריך עוד להטיל,  האב שחור מפיח, בקורנסו מטיח: הביתה חיש!

וקישורים צריך לקשור, וכפתורים צריך לתפור, וקצת לקרוא בטעם, וקצת לכתוב בטעם, זכרי, כי מן 
אום פוצחים הכפתורים בשיר הולכת איילת קשורים לקשור, כפתורים לתפור. פת הבית אגרשך הפעם!

ומתפזרים על פני העיר. וכל כפתור הוא כבר גלגל וגלגלים עפים במעגל. אחד ברחוב ביעף דוהר. ארגז 
מוביל הוא חיש מהר. שני גלגלים יריצו אופניים, שלושה נושאים חבית של מים. וארבעה מתוך הבהלה, 

לה וגג וגלגלים לה למשחק. רוצה איילת ככה רתמו עצמם בעגלה. פותחת לה איילת שמשיה כחלחלת ובית 
לעמוד עד שהיום יחשיך מאוד מאוד, קוראה האם לבת בקול ענות, מצלצלים החלונות. וגם האב שחור 

מפיח, בקורנסו מטיח. אבל איילת לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשאת מפה רגליה, והגלגלים מצלצלים, 
ותמת אז איילת, עושה מהם רכבת מתפתלת. ובקול קוראים בשמה משתחווים אליה. את כל הגלגלים ר

 שורקת הרכבת, ואילת הוי נוסעת למרחקים ,למרחקים אל ארץ לא נודעת. 

 הילדה אילת מתוך הספר: "פתחו את השער" )תקציר( העלילה -

יום, משתוקקת -קשי העלילה: הילדה אילת, "בחורה בת שש עם תלתלים כאש", בת להורים –ולפני הכל 
בולבוסים. לפני שהחברות  חברותיה בחול, ללוש עוגות )מתוקות( ודמיוניות במקום לקלף לשחק עם

כשהיא יוצאת לתלות כביסה היא  .מספיקות להגיע היא נקראת הביתה, לבצע שורה ארוכה של מטלות
שהיום יחשיך מאד, אבל שוב היא  נתקלת בלהקה קטנה של אווזים ומשתוקקת לנדוד בחברתם עד

אחר כך, כשהיא יוצאת לבקע עצים, היא  ה, שם מחכה לה סדרה נוספת של מטלות. קצתמוזעקת הבית
עד בוא החשיכה, ושוב היא נתלשת באיומים אל  משתוקקת להצטרף אל הציפורים ולנדוד איתן בשמיים

תופרת כפתורים, נשבר משהו במציאות. הכפתורים פוצחים  סדרה שלישית של מטלות. ואז, בזמן שהיא
על פני העיר. והפעם ההורים לא מצליחים להבקיע את הקסם. איילת  פכים לגלגלים שמתפזריםבשיר והו

מצלצלים, קוראים בשמה, משתחווים אליה". )בקטע הזה יש משהו מן  מסרבת לשמוע: "הגלגלים
המיסטיקה. לי אישית הוא הזכיר את חזון יחזקאל עם הגלגל בתוך גלגל בתוך גלגל  המשחק אבל גם מן

המשתחוות לו  גלגל וכל הגלגלים מלאים עיניים, וגם את חלומות הגדולה של יוסף, חלום האלומות בתוך
פנים, רותמת את הגלגלים  וחלום השמש ]גלגל החמה[ והירח והכוכבים המשתחווים.( הילדה איילת על כל

   ."לרכבת ונוסעת "למרחקים למרחקים אל ארץ לא נודעת
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 סקי מתוך הספר: "פתחו את השער"גלגוליו של מעיל /קדיה מולודוב
ט  ַהַחָיט עֹוֵסק ְבַחיִּ

ת. ים לֹו ְמלֹוא ַהַביִּ ְיָלדִּ  וִּ
ל ַרב, ָברוּך ַהֵשם,  ַחיִּ
ינֹוק ְבֵחיק ָהֵאם.  ְותִּ

 
ְפָתח ה נִּ  -ָכאן ַהַמֲעשֶּ
י ָלָבן ָוַצח. ְגדִּ  לֹא בִּ

ף ל חֹרֶּ יל שֶּ ְמעִּ ה בִּ  ַמעשֶּ
ף. ק ַצר ֵמעֹרֶּ דֶּ  ַבַעל סֶּ

 
ףהֹוי, ָת  ל חֹרֶּ יל שֶּ  ְפרו ְמעִּ

ף, ק ַצר ֵמעֹרֶּ דֶּ  ַבַעל סֶּ
 ַלָבחּור ְגַדְלָיהּו גּוץ.

ְהיֶּה לֹו ַחם ַבחּוץ. יִּ  שֶּ
 

ם  ָרץ ְגַדְלָיהּו בו ְשָנַתיִּ
יל ם! -ְוַהְמעִּ  ְזַהב ַּפְרָויִּ

ילּו -עֹוד ָשָנה יל ְכאִּ  ַהְמעִּ
ילּו. ה אפִּ  עֹוד יֹוֵתר ָיפֶּ

 
ן,  ַאְך ָגַדל ְגַדלָיהּו קֹטֶּ
ן. יל לֹוֵחץ ַבמֹתֶּ  ְוַהְמעִּ

 
ת! ַמה ּפֹה? יד ַבַביִּ  ָקם ָירִּ

ין ָצָרה ְצרּוָרה ּפֹה?!  ֵאיזֹו מִּ
ן,  ְקָצת ָגַדל ְגַדלָיהּו קֹטֶּ

ן! יל לֹוֵחץ ַבמֹתֶּ  ְוַהְמעִּ
 

ם? ֲחַסל! ֵאין ֵעזֶּר!  ָמה עֹושיִּ
יל ְשַמְרָיהּו ֵליזֶּר.  ָרץ ַבְמעִּ

 
ה ְשָנַתים,  ָרץ בֹו ֵליֵזרקֶּ

ילְוהַ  ם! -ְמעִּ  ְזַהב ַּפְרָויִּ
ילּו -עֹוד ָשָנה  ַהְמעיל ְכאִּ

ילּו. ה אפִּ  עֹוד יֹוֵתר ָיפֶּ
 

ם ים ָיַדיִּ  -ַּפַעם הּוא ֵהרִּ
ם! ְתַּפְקעּו ַהַשְרוּוַליִּ  נִּ

ת! ַמה ּפה? יד ַבַביִּ  ָקם ָירִּ
ין ָצָרה ְצרּוָרה ּפה?!  ֵאיזו מִּ

ם ים ָיַדיִּ ה ֵהרִּ  ֵליזְרקֶּ
ם!  ְוַהֵקץ ַלַשרוּוַליִּ

 
ים? נּו, ֵמיָלא, ֵמיָלא,  ָמה עושִּ

ַבְמעיל ָתרּוץ ְכָבר ֵביָלה.   שֶּ
 
 
 

 בילה רצה בו שנתיים, 
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יל ם! -ְוַהְמעִּ  ְזַהב ַּפְרָויִּ
ילּו -עֹוד ָשָנה  ַהְמעיל ְכאִּ

ילּו. ה אפִּ  עֹוד יֹוֵתר ָיפֶּ
 

ת.. פֶּ ְתכופֶּ  ַּפַעם ֵביָלה מִּ
ת! פֶּ ְתעופֶּ ְטָנה, הוי, מִּ  ַהבִּ

יד בַ  ת! ַמה ּפה?ָקם ָירִּ  ַביִּ
ין ָצָרה ְצרּוָרה ּפה?!  ֵאיזו מִּ

ת.. פֶּ ְתכופֶּ  ֵביָלה רגע מִּ
ת! פֶּ ְתעופֶּ ְטָנה כבר  מִּ  ַהבִּ

 
 ופוסקת החבריה:

ַבְמעיל ָתרּוץ ְכָבר חיה.   שֶּ
 רצה חיה בו שנתיים,

יל ם! -ְוַהְמעִּ  ְזַהב ַּפְרָויִּ
ילּו -עֹוד ָשָנה  ַהְמעיל ְכאִּ

ה אפִּ   ילּו.עֹוד יֹוֵתר ָיפֶּ
 ופתאום אימה ופחד!
 חיה באה מתייפחת, 
  –בדמעות על הריסים 

 היא איבדה את הכיסים!
 רועמים כולם כרעם:
 חיה תתביישי  הפעם!

 מה זה ?איך זה כך עושים?
 איך זה מאבדים כיסים?

 את המעיל בדרך ארץ 
 אז לבש יחיאל פרץ.

 
 פרץ, זהו לץ! פרץ,

 מטפס מעץ  על עץ, 
 מחלל בחלילים

 ים וחתולים, לכלב
 ומרגיז את הבריות 

 ומקבל מכות טריות, 
 מילל, שורק, נובח, 

 בחור שמח.  –בקיצור 
 

 ארץ-נו ובכן בדרך
 את המעיל לבש לו פרץ. 

 ים יובאותו היום בשת
 הוא תלש את השולים

 ובשעה חמש בערך 
 חור גדול נקב בברך. 

 
 
 
 

 וברגע האחרון 
 הביאו בלי צווארון
 חור, וסידר בו חור מול 
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 מפנים ומאחור!
 

 מביטים כולם בפחד, 
 רועמים כולם ביחד:
 איזה בגד לתפארת, 

 אדרת!-איזה מין מעיל
 

 האזיני, ארץ ארץ 
 מה עשה בו זה השרץ!

 
  –לא טיפש  –פעם פרץ 

 בא ערום, ומעיל לא יש...
 

 מביטים כולם בפחד, 
 רועמים כולם ביחד:

 פרץ!תיש! סייח! כרכשתא!
 ת? אי המעיל אשר לבש

 
 אז ענה להם הנער
 בלשון חיה כתער:

 
 צד ימין אני מסרתי

 לחתול אשר זכרתי, 
 חלק שמאל אני שלחתי

 לחתול אשר שכחתי.
 

  –חור מול חור  –והיתר 
 תקבלו לפי התור. 
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 מעשה בחבית /קדיה מולודובסקי מתוך הספר "פתחו את השער" 
עקומה, אך  ל הבית נשענת חבית, חבית בלי חישוק, ישנה,זווית אל כות -בתוך חצרנו בקרן

 תמיד היא מלאה זיו אורה של חמה. 
בחצר הגדולה נפשות אין מספר. גרות בחצר משפחות תריסר. אנשים ונשים וזקנים וטף, 

 סנדלר ונפח וחייט ובנותיו. אלמנה עמוסה תינוקות עשרת, וגם אני, המספרת. 
כלום  –השוכבות על הארץ )כי מיטה להם אין(, והשכנים וסבל גבריאל ובנות לו שתיים 

 כינו את השתיים: "בנותיים מתפלשות בעפר".  -אכפת לשכנים הדבר?!
ומבוקר עד ליל מהומה בחצר, וכל פה מחרף ומקלל וגוער. והיה כי יכעס הסנדלר על בניו 

ל פני כל החצר, מהר ורדף אחריהם ע-וניער את זקנו והגביה פניו, והניף הרצועה וקפץ חיש
 ית, והנה, נמלטו הבנים ויושבים בחבית! ועו –גחלים , ופניו  –עיניו 

 אם בתוך החבית, אין עצה, ונגמר! -ועמד וצחק במלוא פיו הסנדלר: 
והיה כי יכעס החייט על יוכבד בתו הקטנה וזרועו נטויה להרביץ לה מנה הגונה, וקפצה 

 וכבש החייט כעסו וכרסם במבוכה את המחט. הילדה חיש מהר לחבית , וישבה לה בנחת, 
 אין עצה, ונגמר! אם בתוך החבית? -רק פעם בפעם יעיף בה מבט ויאמר: 

ורחל היא קטנה מכולם, אבל שכל לה מלוא הראש, הכגולם תשב להמתין עד יבואו אותה 
מיד לחבית היא בורחת. ובכלל, בחצר כל  –לענוש? כי תקרע שמלתה או תשבור צלחת 

 וכל ילד יודע: טוב לשבת בתוך החבית מלמפרע.  תינוק
עסק ביש היא, החבית היא אסון, אי אפשר  –וליבם של הורים מתמלא חרדה ויגון: החבית 

המקלט ושלא תעמוד בחצר! ואמר גבריאל  -לסלק את חבית –להרביץ לבנים, והיו להפקר. 
פטורים מצרה. אלא אם תתנו לי שקלים עשרה, אסלקנה לכל הרוחות, וכולנו  -הסבל: 

מה? בינתיים החלו לרדת גשמים, ויורדים בלילות ויורדים בימים, ובבית הסבל מטפטפת 
טיפה דרך חור שבגג ועל פני הרצפה, והגשם איננו פוסק, נפתחו ארובות השמים,  -טיפה

והחור שבגג מתרחב, וזורמים וזורמים המים. אז לקח גבריאל אותה החבית מפינת החצר, 
 ביתו ועמדה שם מלאה כמו באר. הכניסה ל

 מקלחת!  –ובנות גבריאל צוהלות משמחה ומנחת: ראו נא, באמצע הבית 
 מציאה חדשה, הלוואי על שונאי ישראל! -והיה אז מושך בכתפיו הסבל גבריאל: 

וכשקם גבריאל ותיקן את הגג, בקיסם בפטיש, במסמר מבורג, באו אליו השכנים וביקשו 
גם בבית החייט דולף המטר, וגג האלמנה מטפטף ונוטף וממש  –דבר תחנונים: קיצורו של 

 שיטפון במעון העגלון השוכן במרתף. 
 והנה לא הייתה עוד ברירה לכולם גם יחד אלא את זו החבית איש לביתו לקחת. 

פי תור מדירה לדירה, וראו: אלמלא החבית, היה רע! ולכן גם כתום  -נדדה החבית על
 נשארה. הגשמים החבית בחצר 

וה גבריאל הסבל על בנותיו לברר אפונים, נמלטו הבנות לחבית כצמר שפנים. ויום אחד צי
רץ גבריאל וקורא לבנותיו, וניגש ומביט: מה קרה? איזו דלת יפה לחבית כמו בבית חדש 

גם חלון העטור בצחורו של  –תואר מצילה ותיבה לדואר. ולפתע פתאום  -קומה ויפה -רב
כפה נהדרת! ועל הגג מטפח כנפיו,  –פלא, והוד ותפארת: גם גג לחבית וילון, והפלא ו

זהב. נדהם גבריאל ועמד כהמום, עיניו פקוחות, ופיו בלום. ותשלחנה  -של -תרנגול, תרנגול
בנות גבריאל רצים לילדי החצר, לאמור: "היאספו, ילדים, ובואו מהר! כי הייתה החבית 

מד וקורא בגרון ומטפח כנפיו. ואם יש את ליבכם לבקש זהב עו -של -לארמון, על גגו תרנגול
ודי! קיצורו של דבר, אל תתביישו ובואו כי  –מתנה או שי, חישבו נא עליו עת יקרא השכוי 

 ילדים, אין בכל העולם כמוהו.  -הוצב פה ארמון
מהר שמחים עד לב  –לא המתינו ילדי החצר עד יזמינו אותם פעמיים, רצו כולם חיש 

 -של -ואפילו תינוק שלמד אך אתמול להלך על רגליו מדדה וזוחל אל אותו תרנגולהשמים, 
 זהב.  -של -זהב. ורצים חתולים וזוקפים הזנב, כי פשטה בעולם השמועה על שכוי

ילדים ברוב עם מבקשים את אשר יעלה על ליבם האחד מבקש לו שולחן,  –ומסביב לחבית 
עץ, וזה שוקולדה, וזה חביתה. רחל )היא  -לש -מיטה, זה רוצה חץ וקשת וסוס –השני 

מלוא הראש( מזמינה לה בבת אחת בובות שלוש! ומי יפלל ומי  -קטנה מכולם, אבל שכל לה
ימלל, מי יאמר, מי יגיד, מה נעשה ביום ההוא מסביב לחבית! אך בנות גבריאל נשארו 

 הזהב! -בארמון עד עכשיו, ויושבות שם בראש, ממש ליד תרנגול
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 השירים: מזבוב ועד פיל;   -" בולבול למה ככה";  ומתוך הספר: "דודי שמחההספר "  –  יללע. ה .6

 ביסיטר.ילמה לובשת הזברה פיז'מה;  מעשה בחתוליים;  יוסי ילד שלי מוצלח;  דודי שמחה בי  

 

  4331-4326-ע. הלל 
  

המוסיקאי בנימין  לאביו 4326וגוסט בא 4הידוע יותר בשמו הספרותי ע. הלל נולד בכ"ד באב תרפ"ו,  הלל עומר

במלחמת העצמאות. לאחר מכן נסע  עומר )חתולי( בקיבוץ משמר העמק. בתום לימודיו התנדב לפלמ"ח והשתתף

בירושלים ובתל אביב. בין השאר תכנן את גן צ'רלס קלור בתל  לצרפת ולמד אדריכלות נוף. בשובו היה גנן ראשי

 ,. שיריו השובבים4348סיפוריו הראשונים נדפסו בעיתון "דבר לילדים" בשנת שיריו ו .אביב ואת גן הפסגה ביפו
סאשה ארגוב. גיבורו  עתירי הדמיון ,ההומור ומשחקי הלשון, ראו אור בספרים שונים, ורבים מהם הולחנו בידי

הם בחיים הרגילים, אבל הוא שנותן ל הידוע ביותר הוא "הדוד שמחה", שהוא "מין דוד שמח שאינו משתבץ

וספר פרוזה אוטוביוגרפי. היה נשוי לציפורה ואב לשלוש  טעם", כלשונו. ע. הלל פרסם גם ספרי שירה למבוגרים

 ד.ונקבר בקיבוץ בו נול 4331בנות. הלל נפטר בשנת 

 

 הספר דודי שמחה/ע.הלל

י ָגר  ֲאנִּ
ְרחֹוב ָשְמָגר   בִּ

 ָחֵמש.
ָלנּו ֵיש ת שֶּ  ַבַביִּ

 קֹומֹות ֵשש
  ף.ּוַמְרֵת 

י ַבַמְרֵתף  ָגר?  מִּ
ים ַהַסְנְּדָלר.-  ַחּיִּ

ף ? י ְבקֹוָמה  ָאלֶּ  ּומִּ
ם ַהַסָּפר .- ְפַריִּ  אֶּ

 ּוְבקֹוָמה  ֵבית ?
 ָּדן ַהַנָגר-

 
ל ? ימֶּ י ְבגִּ  ּומִּ

 ָהרֹוֵפא.-
ת  ?  ּוְבָדלֶּ

ה- ה ָהאֹופֶּ  מֹשֶּ
י ְבֵהא?   ּומִּ

י- ָמא ַוֲאנִּ  ַאָבא, אִּ
ים(.)ֲאַנְחנּו ְסָתם ְש   ֵכנִּ

ית? שִּ י ְבקֹוָמה שִּ  ּומִּ
יד!-   ְלֵעת ַעָתה לֹא ַאגִּ

ים? ה ַהַסְנְּדָלר ַחּיִּ  ָמה עֹושֶּ
ם,- ְפַריִּ ם ַלַסָּפר  אֶּ  ַנֲעַליִּ

 ַגם ְלָדן ַהַנָגר
 ְוָלרֹוֵפא ַגם,

ה  ה ָהאֹופֶּ  ֲאָבל ְלמֹשֶּ
ם!  ַמָגַפיִּ

י  ְולִּ
ה. ים עֹושֶּ  ַסְנָּדלִּ
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י עֹוד?  ּוְלמִּ

 ַעָתה זֶּה סֹוד. ְלֵעת-
ם ַהַסָּפר? ְפַריִּ ה אֶּ  ּוָמה עֹושֶּ

ים ַהַסְנְּדָלר- ת ַחּיִּ  ְמַסֵּפר אֶּ
ת ַּדן ַהַנָגר  ְואֶּ
ת ָהרֹוֵפא  ְואֶּ

ה ַגם. ה ָהאֹופֶּ ת מֹשֶּ  ְואֶּ
י ְמַסֵּפר ַּפַעם לּו אֹותִּ  ַוֲאפִּ

ם  ְבחֹוְדָשיִּ
ה!(.  )נֹוָרא ָיפֶּ

 
י עֹוד? ת מִּ  ְואֶּ

  ד.ְלֵעת ַעָתה זֶּה סֹו-
 

ה ָּדן ַהַנָגר?  ּוָמה עֹושֶּ
ם ַהַסְנְּדָלר-  ְשַרְפַרף ְלָחַייִּ

ֵסא  ְוכִּ
ה. ם ַהַסָּפר עֹושֶּ ְפַריִּ  ְלאֶּ

ְלָחן  ְושֻּ
ה. ה ָהאֹופֶּ  ְלמֹשֶּ

ים, י נֹוֵתן ְקָרשִּ  ְולִּ
ים ַגם ַמְסֵמר )לֹא ָיָשר!(.  ְפָעמִּ  ְולִּ

י עֹוד?  ּוְלמִּ
 ְלֵעת ַעָתה זֶּה סֹוד.-
 

ה?ּוָמה עֹו ה ָהאֹופֶּ  שֶּ
ה,- ים ַהַסְנְּדָלר אֹופֶּ ם  ְלַחּיִּ חֶּ  לֶּ

ם ַהַסָּפר  ַגם, ְפַריִּ  ּוְלאֶּ
 ּוְלָדן ַהַנָגר ַגם,

ּיֹות ָלרֹוֵפא,  ְוַלְחָמנִּ
 

י  ְולִּ
ה( י ְמַבֵקש ָיפֶּ ם ֲאנִּ  )אִּ

 נֹוֵתן עּוָגה
י אֹוֵמר "תֹוָדה"(. ֲאנִּ  )ְוַכמּוָבן שֶּ

י עֹוד?  ּוְלמִּ
  ה סֹוד.ְלֵעת ַעָתה זֶּ -

י ַמה?  ַוֲאנִּ
ים ל ַהַסְנְּדָלר ַחּיִּ ים ֵאצֶּ ת ַהַסְנָּדלִּ  ְמַתֵקן אֶּ

ם(. ים ֵביְנַתיִּ ּפּורִּ  )ְושֹוֵמַע ֲהמֹון סִּ
ם ְפַריִּ ל אֶּ  ְוֵאצֶּ
ְסַתֵּפר ַּפַעם ם מִּ  ְבחֹוְדָשיִּ

ה(. י נֹוָרא ָיפֶּ   )הּוא ְמַסֵּפר אֹותִּ
 
 
 
 
 

ָּדן ַהַנָגר  ּומִּ
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ים  ְמַקֵבל ְקָרשִּ
ים ַגם ַמְסֵמר )לֹא ָיָשר!(.וְ  ְפָעמִּ  לִּ

 ְואֹוֵמר ָלרֹוֵפא: "ָא",
ה: "תֹוָדה" )ְבַעד ָהעּוָגה(. ה ָהאֹופֶּ   ּוְלמֹשֶּ

י ָחֵבר ֲהכִּ י-ֲאָבל הֶּ י,-ֲהכִּ לִּ י טֹוב שֶּ  ֲהכִּ
ְלַמְעָלה ָגר  זֶּה שֶּ

ת ַהסֹוד( -)ְוסֹוף ה אֶּ  סֹוף ֲאַגלֶּ
ְמָחה ַהַזָמר!  זֶּה ַהּדֹוד שִּ

ת,בֶּ    ֱאמֶּ
ְמָחה ָשר  שִּ  ְכשֶּ

 זֶּה נֱֶּהָדר!
 ְמַחֵּיְך ַבַמְרֵתף

ים ַהַסְנְּדָלר,  ַחּיִּ
ם ַהַסָּפר ְפַריִּ  ְואֶּ

  ְמַצְפֵצף!
 ְוָדן ַהַנָגר ְמַפֵזם ּוְמַנֵסר,

ְצחֹו ְמַיֵשר! ת מִּ לּו ָהרֹוֵפא אֶּ  ַוֲאפִּ
י נֹוֵתן עּוָגה, ה לִּ ה ָהאֹופֶּ  ּומֹשֶּ

אֲ  י אֹוֵמר "תֹוָדה"(,)ַכמּוָבן שֶּ   נִּ
ְפָלא ְונֱֶּהָדר, ת נִּ ֱאמֶּ  ְוָכל זֶּה בֶּ

ְמָחה ָשר! ַהּדֹוד שִּ  ְכשֶּ
ת  ַמָמש ָכל ַהַביִּ

י!( י ֲהכִּ  )ַוֲאנִּ
ָשר!  ֵמאֻּ

 
 ְולֹא ַרק ֲאַנְחנּו:

 כָֻּלם,
 ָכל ְרחֹוב ָשְמָגר ,

ים  ְשֵמחִּ
ְמָחה ָשר! ַהּדֹוד שִּ  ְכשֶּ
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 דודי שמחה המבולבל   ע. הלל     
 קצת לא נעים,

 קצת לא נעים לי להודות,
 שדודי

 )שמחה הדוד (
 קצת מבולבל

 זה באמת, ככה די חבל
 

 טוב ,
 למשל:

 לארוחת הבוקר
 הוא מורח סנדביץ'

 מסנדל
 בחמאה

 בסנדל
 אבל בתה הוא שם

 שתי כפיות חרדל
 אולם את הבשר

 סוכרבוחש הוא ב
 כזה דוד מבולבל.............

 או, למשל:
 במקום אותי, לגן שולח
 את הבקבוק ואת הסל,

 איתו לוקח –ואותי 
 לעבודה ברחוב סקנדל. 

 אבל
 פתאום אנחנו מגיעים ליפו, לנמל. 

 או למשל:
 מרשה אבי( –הולכים אנחנו סתם לים, )אם בכלל 

 לוקחים גלגל
 וענבים,

 ומגיעים סוף סוף...
 קנדל!לרחוב ס

 "הגענו"! אומר דודי, "נרד מן הגמל"!
 "טוב", אני אומר, "תקנה לי ארטיק, אבל". 

 "בשמחה!" אומר דודי שמחה, וקונה על המשקל שני קילו בצל. 
 בחיי, קצת טרלל!

 או, למשל:
 בערב, את כובעו משליך מתחת לספסל:

 אך כשאני מדליק את החשמל,
 חוטף הוא, חת ושתים, 

 המטומבל, וחובש את כובעו 
 ומחייך: הידד! כבר לא נחטוף מכת חשמל!

 כזה דוד מבולבל!
 
 
 

 טוב. 
 מה יכולים כבר לעשות, 

 )לא לכל אחד יש את אותו הדוד!(



 58 

 אבל,
 בעצם, 

 זה לא נורא בכלל, 
 ואפילו, צריך להודות, 
 שכל זה קצת מצחיק, 

  –וזה בעצם 
 דווקא מזל!

 
 כשדודי שמחה מתגלח

 
  כשדודי שמחה מתגלח,

 )עניין שהוא לרוב שוכח!(
 אני בשקט מתפלח, 

 את הדלת קצת פותח, 
 מבלי ששמחה בי מרגיש 

 עומד אני 
 ומסתכל:

  –איך 
 איך זה האיש,

 מתגלח! –דודי שמחה 
 איך מברשתו ביד לוקח, 

 איך קצף לחייו מורח, 
 -איך בשיחה דודי פותח

 אז תשאלו: עם מי?
 עם דודי שמחה שבראי

 י(דודי שמחה )האמית
 משוחח. 

 כל ילד במקומי 
 היה נורא צוחק. 

 אבל אני 
 עומד לי בשקט

 ומתאפק. 
 תחילה הוא מדבר בנחת,

 הוא מבקש מאת ההוא שבראי, 
 סתם ככה,

 את פרצופו משם לקחת. 
 אך כשההוא אינו מחזיר

 דודי נוזף בו: חזרזיר!
 )וטוב שבי אינו מרגיש

 כי אז היה זה עסק ביש(. 
 מקוצף וכשדודי כולו בקצף 

 גם כובעו, גם החולצה
 שואג הוא פתע:

 מחוצף!
 אני אקצוץ ממך קציצה!

 )אני אל שרוולי צוחק, 
 קשה, קשה להתאפק!
 וטוב שבי אינו מרגיש

 כי אז היה זה עסק ביש(. 
 דודי כועס! דודי מזהיר 
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 במברשתו שבאוויר:
 אם לא תחדל מזה "קופיקו" 

 אמרח לך את "האפיקו"!
 ח וכשדודי את פיו פות

 ממש מבול משם קולח.
 )דודי גיבור בלקלל(

  –הביטו איך הוא משתולל 
 אל מול הראי לשון שולח, 

 ובמצחו בראי נוגח. 
 )אפשר מצחוק להתגלגל, 

 מזל שבי אינו מרגיש
 כי אז היה זה עסק ביש(. 

 הופ! –לפתע 
 אלי יסב, 

 )מן הסיבוב הפתאומי דודי כמעט נופל(.
 ובקולו עלי צוהל: הא קוף!

 יצאת מן הראי סוף סוף!
 )מרוב אימה ומהומה ליבי כמעט פורח!(

 ואז נחפז דודי שמחה
 ובמברשתו 

 מורח! –את קצה חוטמי 
 
 

 דודי שמחה אוהב חיות 
 

 חיות!
 מאוד  –זה מה שדודי שמחה הכי אוהב 

 ובעצם, אפשר להגיד 
 שגם אותי הדביק 
 ב"מחלה" הזאת. 

 יום אחד נכנס דודי ובידיו
 ל זכוכית עם שני דגי זהב. אקווריום ש

 "זה בשבילך"!
 אומר דודי שמחה 

 ומחייך. 
 "איך

 בדגים הללו אטפל?"
 אני שואל. 

 "פשוט מאוד, 
 את האבקה הזאת אתה נותן, בלי בעיות!"

 אימא  מחייכת, קצת נבוכה, 
 זהו דודנו, הדוד שמחה. 

  –ואני, כמובן, עד הגג מבסוט 
 לטפל בדגים זה עניין פשוט. 

 ל, בלי חיות איך אפשר לחיות?!ובכל
 לא חולפים עדיין שלושה ימים

 ושמחה מופיע עם עכברונים לבנים, 
 ארבעה עכברונים זה כבר משהו!

 "הטיפול", אומר שמחה, "עניין פשוט!"
 דודי ואני את הכלוב מניחים
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 מתחת המיטה 
 ומחייכים. 

 אימא שולחת מבט של חיבה 
 וחרש לוחשת: תודה רבה. 

  –גג, בחיי, מבסוט אני, עד ה
  –עכברונים לבנים זה פשוט פשוט 

 נפלא!
 )אכן, נדבקתי ב"מחלה"!(

 באמת, 
 בלי חיות

 איך אפשר לחיות?
  –עוברים ארבעה ימים, ואז 

 הנה שמחה בפתח,  ובידו ארגז 
  –אוז -מתוכו מציץ אפרוח

 "יצור נאה, לא יסולא בפז!"
 מחייך דודי 

 ומושיטו כנגדי.
 נדמה לי, משום מה,  אבל אימא הפעם,

 שמחתה, ככה ככה, אינה שלמה. 
 אך אני, כמובן, מבסוט עד הגג!

 זה ממש חג! –אפרוח אווז 
 ובכלל, בלי חיות אי אפשר לחיות!

 שבוע ימים כמעט עובר
 הנה שמחה דודנו אלינו חוזר 

 עיניו נוצצות בחיוך מסוים,
 בחיקו מתפנק חתלתול סיאם. 
 לותחתלתול סיאם עם עיניים תכו

 "ראיתם בחיים מתנה שכזאת?!"
 אימא מסתכלת. לא אומרת דבר. 

 אך שמחה מחייך: "זה שום דבר"!
 ואני כמובן ,עד הגג מבסוט,

 חתלתול סיאם זה כלל לא פשוט!
 באמת, בלי חיות איך אפשר לחיות?!

 אולם שמחה דודי, )סמכו עליו!(,
 בביקור הבא כבר מביא לי כלבלב.

 !כלבלב מתוק, זריז, שובב
 הב"!–מרטיב כל רגע ונובח: "הב 

 מסתכלת אימא בכלבלב הנלבב
 מעקמת את האף.  –אך במקום לשחוק 

 דודי מתלוצץ, ומפייסה )כמעט(:
 "כלב הוא יצור ממושמע ונחמד"!

 ואני , כרגיל עד הגג מבסוט
 כלבלב בבית זה כבר לא פשוט!

 ובכלל בלי חיות מי יכול לחיות?!
 !אכן דוד שכזה, באמת זה מזל

 בכלל! –לא רק בגלל החיות 
 -אי ! אצלנו בבית שמח מאוד!

 אקווריום של זכוכית על חלון ניצב 
 ובו מרקדים שני דגים של זהב. 

 עכברונים לבנים  –מתחת למיטה 
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 מצייצים בארבעה קולות קטנים. 
 אווז  –ואפרוח 

 ממני לא זז
 )על כן החתול הסיאמי נרגז!(

 ובקול שובב 
 נובח "הב הב"

 רגע וחצי מרטיב הכלבלב.  ומדי
 ואני , 

 יחד עם כל החיות 
 בחיי, 

 כל כך שמחים לחיות!
 אולם אמי קצת נאנחת,

 דומם לוחשת היא ושחה:
 "שמחה, שמחה, דודי מדוד,

 רק שלא תביא לנו עוד"!
  –אז אני לעצמי אומר: "אם ככה 

 יותר חיות כבר לא אקחה!"
 וכשדודי שוב חוזר 

 ומביא עמו סייח.
 אני אומר  "די!"

 אין מקום יותר!"
 "אם כך"

 לרגע דודי מהרהר, 
 "אז בחצר!"  –אם אין בבית 

 אמי מגביהה עיניה בשקט:
 למה לא?! א מי שוחקת." –בחצר 

 ואני כמובן עד הגג מבסוט
 סייח בחצר זה כל כך פשוט!

 
 עם הרבה חיות 
 זה נפלא לחיות!

 מזל שיש לי כזה מין דוד!
  –קרן מאוד ועכשיו אני סקרן, כבר ס

 מה יביא לי דודי, מה יביא לי עוד?
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 מזבוב ועד פיל/ע.הלל מתוך הספר: בולבול למה ככה. 
-  

  הוי
  מה קשה, מה עלוב

 !להיות זבוב
ְבֵזב הזבוב   זִּ
 בקול עצוב

  ,כולם 
 .כל העולם רודפים אותי

 !פּוי, זה חיים? זה דידיטי
  הה, לו הייתי למשל

 – !ְצָרַצר
 הזבוב אמר 

 ,לעזאזל אתה עם המשל -
  – !כך אומלל-רק בגללו אני כל

ְמֵגָרתֹו ניסר   .הצרצר מִּ
 !משל

 !רק זה חסר
 ,אי, מרגיזים אותי כולם

 :קוראים לי בשמות
 !עצלן, עצלן“

 ”!כלום לא עושה רק מנגן
 !שקרים
  !דיבות

 !אני מסכן, מסכן
 !ַוי ַוי לי, מר

  הלוואי ויכולתי
  !להיות עכבר

 !עכבר
  !אויה, אויה, גורל אכזר

  צייץ בלב נשבר
  .מבכי העכבר

 !תמיד מחתולים לברוח, להפחיד נשים
 !חיים קשים

  !חיים מקוללים
 !עולם רשע של חתולים

  אם כבר
 :אז כבר
 כלב אז

 !הב הב - – !
 !חלילה, הב, וחס

 !טיפש                
  איפה ראית עוד שיש
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  כאלה עלובים
  - !?יםכמו חיי כלב

ים ְבהּובִּ ְבֵהב הכלב הִּ  הִּ
 :תשמע 

  כלב מי שרוצה להיות
 !כלב

 ,הרי אם להיות
  – !אז סוס לפחות

 סיכם הכלב בשתי נביחות
  !שטויות

  .ָצַנף בקול בוכים הסוס
 !כנראה שעליך אף פעם לא כעסו

  וכנראה שגם לא ָרתמּו לעגלות
  וכנראה שלא עצבנו בקללות

כּו בש  ,וטוכנראה שגם לא הִּ
 ,וכיוצא באלה כל מיני בושות

  !כך מאוד-שנשארָת טיפש כל
  כי סוס להיות

 !זה נורא משפיל
 ,אני

 ,לתיולו יכ
  !כבר הייתי פיל

 !כולם מטומטמים שווה
  חושבים

ם   שאִּ
  אני כזה עבה

 ,וגדול
  !אז הכל יכול

 ,הנה, למשל, תביטו עכשיו
 ,ה העגול’איך ַהַמַהָרגָ 
 ,על שש ָנָשיו

 ,ָבָניו על תריסר
  על עשרים ואחד   ְמָשְרָתיו

 ,ַוֲעָבָדיו
  על ַהטּוְרָבן בראשו ועליו

 - הלולב
  כולם ביחד אצלי

  !על הגב
ַתְחָתיו   ואני מִּ
 !צריך לסבול

  איך אני יכול -אז תגידו 
  ְלנֹוַכח המצב

ְכָזב י ְמאֻּ   ?לא להיות כֻּלִּ
  ואיך אני יכול



 63 

ֵכַלי  ,לא לצאת מִּ
 ,כשנוסף לכל

  נגד עיני ממש
ְקֵצה השנהב   בִּ

  נח לו זבוב
 ,חצוף          
 !שובב          

  בלי בעיות, בלי דאגות ובלי כל
  !הודו על הגב             
 !ַאי אמא

  כשם שאני פיל, ְבַחַיי מוטב
 - !לּו זבוב הייתי אני תחתיו

  .ניגב הפיל דמעות עיניו
  ,מה קשה
  מה עצוב

 !להיות זבוב
ְבֵזב    .הזבוב בקול עצובזִּ

 
 
 
 

 ע.הלל למה לובשת הזברה פיג'מה? 
 מי יודע מדוע ולמה

 לובשת הזברה פיג'מה? 
 כי...  

 
 בבקר יום אלף

 הזברה קמה,
 פשטה את הפיג'מה,                                 

 לבשה מן הסתם מכנסים וחלצה,
 אך מיד הרגישה

 שאין היא מרצה.
 מהרה 
 ולבשה    
 פיג'מה.       

 
 בבקר יום בית
 הזברה קמה,

 פשטה את הפיג'מה,
 התעמלות-לבשה בשמחה בגדי

 דבקה בה –אך הוי 
 העצלות.-מחלת

 מהרה 
 ולבשה    
 פיג'מה.        
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 בבקר יום גימל
 הזברה קמה,

 פשטה את הפיג'מה,
 טרחה ומדדה לה

 סרבל; 
 אולם היה זה בגד

 חם ומסרבל.
 מהרה 
 ולבשה    
 ג'מה.פי        

 
 בבקר יום דלת

  הזברה קמה,
 פשטה את הפיג'מה,

 לבשה בשמחה
 ים,-בגד 

 אך אבוי
 ים!-היא קבלה מחלת

 מהרה 
 ולבשה    
 פיג'מה.        

 
 בבקר יום הא
 הזברה קמה,

 פשטה את הפיג'מה,
 עמדה ומדדה לה

 מלמלה לה,-שמלת 
 אבל מיד, עוד בטרם התרגלה לה,

 מהרה 
 ולבשה    
 מה.פיג'        

 
 בערב שבת

 הזברה קמה,
 אך בטרם פשטה את הפיג'מה,

 ישבה וחשבה:
 אם כדאי ליום אחד בלבד

 לטרוח וללבוש את שמלת השבת?
 ישבה וחשבה,

 חשבה 
 וחשבה    
 עד מוצאי שבת.        

 
 

 מאז לובשת הזברה פיג'מה
 ואיש אינו שואל מדוע ולמה...
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  מעשה בחתוליים/ע.הלל
 

םיּו -ָהיֹה ָהיּו  לא ידעו אז מי הוא מי,      חתּוַליִּ
ת ָחד ָחתּול ָשחור ַכזֶּפֶּ  לא הכירו מיהו מה,     אֶּ

 איזו, איזו מהומה!      וֵשני ָלָבן ַכסיד 
ָחתול ַהָשחור ַכזֶּפת:  מיאו! מיאו, מיאו, מהומה,     ָאַמר הֶּ

י!" י הכִּ ה הכִּ  מיאו!       "אני ָיפֶּ
 חור מזפת,ילל ש      ֵהשיב הָלָבן ַכסיד:

ם!" פַליִּ ל ָכפּול כִּ י כפֶּ י ּפִּ  נדבק הזפת. מגרד,     "אנִּ
 ילל לבן מסיד, מיאו!     נֶּעַלב הָחתול ַהָשחור ַכזֶּפת, 

 צורב הסיד! מעצבן,     נֶּעַלב כנֶּגדו הָלָבן ַכסיד, 
 אללי ואללים      ָסמרּו עֹוָרם זֶּה ַעל זֶּה,
 החתולים. יללו      ָזקרּו ְזָנָבם זה מול זה,

ת,  מה עשו הם? חת ושתיים       ָשחור ַכזֶּפֶּ
 חיש הימה אצו רצו,       ָלָבן ַכסיד,

ברּו עוד זֶּה עם זֶּה.  בגלים רחוץ רחצו,      לא דִּ
מַשך ַהברֹוגז יֹום יֹומַ   כיבסו עורם, הסתבנו,     ים,ינִּ

ם.  מזנבם עד קצה חוטמם.     כי ַעקָשנים ָהיּו ַהשַניִּ
 אז יצאו מתוך הים     ָחַלף, ַגם ליל ָעַבר, עֹוד יום

מַאס קָצת ַהָדָבר. נִּ  ין!והרגישו מצו      ַעד שֶּ
ָחתול הָשחור ַכזֶּפת: רהר הֶּ  והנה החתוליים     הִּ

ת הָלָבן ַכסיד  מֶּ  נחמדים שניהם כפליים.     אוַלי באֶּ
י הכי? ת הכִּ  שחור כזפת, –השחור       אּולי באמֶּ

לו ַהָלָבן ַכסִּ   לבן כסיד, –הלבן      יד ָחַשב:ואִּ
פַלים?  מת כִּ  עליזים כמו תמיד.     אּוַלי ַהָשחֹור באֶּ

ת? ה ָעָשה הָשחֹור ַכזֶּפֶּ  זה מזה ביקשו סילחים,     מֶּ
 זה לזה שלבו זנבים,     ָקַפץ לתוך ָחבית של סיד

 כמו שככה, ואמרו הם:      ומה ָעָשה הָלָבן ַכסיד?
ית של  ת.ָקפץ לתוך ָחבִּ  גם שנינו יחד כל אחד,      זֶּפֶּ

יד, ָלבָ  -ָיָצא ַהָשחור  פליים,נחמדים מיליון כ     ן ַכסִּ
 והריעו בקולם:     ָשחור ַכזֶּפת -ָיָצא ַהָלָבן

 ברוגז ברוגז אף פעם     עֹוָלם ָהפּוך, עוָלם ָהפּוך:
יד –ָשחור   שולם שולם לעולם.       ַכסִּ

 לירושלים.  ונסעו       ַכזֶּפת! -ָלָבן 
  אּוך!  אּוך!  אּוך!
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 יוסי ילד שלי מוצלח/ע.הלל
 שמש במרום זורחת

 אימא את יוסי בנה שולחת:
 ,לך הבא בקבוק חלב-

 ,לך ישר ואל תשכח
 יוסי, ילד שלי מוצלח.

 
 יוסי בשדרה פוסע

 ,ופתאום אורות עיניו
 :אץ הוא, רץ הוא לפניו
 -גור כלבים מסכן צולע

 ק בשתי ידיו.הוא חוב
 

 אימא מחכה בבית.
 !איפה יוסי ? אין חלב-

 ...אך הנה הילד בא עם
 מה זה ? חומד של כלבלב-

 מתנה הבאתי לך
 אוי לי , ילד שלי מוצלח.-

 
 ,שמש במרום זורחת

 :אימא את יוסי בנה שולחת
 לך הבא נא לי כיכר-

 אך אל תשכח, -לחם חם 
 יוסי, ילד שלי מוצלח.

 
 השדרה לא מצייצת.

 ,פתע שוב קופצות עיניו
 :רועשות, נוגנות אוזניו
 מפוחית קטנה נוצצת

 הוא אוסף אל שפתותיו.
 

 .אמא מחכה בבית
 ,מה ליוסי ? לחם אין
 ....אך הנה הילד בא עם

 (מה זה ?) יוסי מנגן-
 !מנגינה הבאתי לך

 אוי לי, ילד שלי מוצלח!.-
 
 
 
 

 שמש במרום זורחת
 :אימא את יוסי בנה שולחת

 ,הבא זיתיםלפחות -
 ,זה הכול, אך אל תשכח

 יוסי, ילד שלי מוצלח.
 

 -!השדרה לוחשת יוסי
 הנה שוב רוקדות עיניו,
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 מה נחפז הוא לפניו
 יופי !!! -פרח אדמוני, אי 

 מבלבל לו את האף.
 

 .אימא מחכה בבית
 ,אוי לי, יוסי ,זית אין
 ....אך הנה הילד בא עם

 לך הכול אתן!...-מה זה ? -
 !א שלךקחי ,הפרח הו

 אוי לי, ילד שלי מוצלח.-
 

 ,ריק הבית, אין חלב
 .לחם אין, ולו כזית

 אך מלא מלא הבית
 ניגון ופרח אהבה,

 ונביחות כלבלב...

 
 
 

 דודי שמחה בייביסיטר/ע' הלל
 כמו כל ההורים

 כן אימא ואבא, כל מוצאי שבת יוצאים לבלות
 עם קרובי משפחה או סתם חברים

 רים(.או לראות איזה סרט )למבוג
 

 למה לא?
 אדרבא!

 שיצאו לבלות
 בשמחה!

 הן הבייביסיטר שלי הוא דודי שמחה!
 

 כבר בשבע ורבע אני קופץ למיטה,
 מתכרבל בשמיכה.

 ילד טוב. "ליל מנוחה".
 אימא נותנת לי נשיקה,

 והס.
 הילד ישן במנוחה.

 
 ובעוד אימא על העקבים הגבוהים טופחת

 ואבא בעניבה מסתבך )"לשחת!"(
 והנה,

 הנה הדלת נפתחתו
 -ומי בדלת

 
 שלום! חה חה!-

 ערב טוב לכל המשפחה!
 אנא ,הס! הילד ישן, אנא במטותא ממך!-
 

 אכן ניחשתם: זה דודי שמחה!
 



 67 

 עוד שלוש לחישות ) או שתי שאלות(
 ואימא ואבא יוצאים לבלות.

 למה לא?
 בשמחה!

 הן הבייביסיטר שלי הוא דודי שמחה.
 

 ובכן,
 עכשיו,

 מה מעשיו
 -ודי שמחה הנלבב?של ד

 
 חיש גולש הוא על ארבעותיו,-חיש

 אלי זוחל ופתאום:
 הב! הב!-  

 אף.-נובח דודי בחרי
 
 
 

 הופ! ואני רוכב עליו!-הופ
 אם דודי כלבלב

 אז אני חתול.
 ומיד יחול

 בנינו קרב!
 

 ואז,
 כאילו לא ארע דבר,

 -דודי שולף מכיסו עכבר
 צעצוע גומי נהדר,

 ובעוד אני מגיל נסער,
 ופ!ה

 בראשי מעיף הוא כר!
 

 דודי מחרחר,
 חושף שיניו,
 דודי סומר,

 גם שולף ציפורניו
 ופתאום הופכני על הגב!

 
 וקם,

 ורודפני
 עד 

 שתופסני,
 פי ממלאני
 בשוקולד!

 חלב-)אגוזים
 כאשר אהב!(

 
 עתה הגענו לעיקר:

 הנה אנחנו מתחילים
 -בהילולת התעלולים
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 זה שד משחת!-זה בייביסיטר?

 ו אלף פילים ביחד!משוגע כמ
 

 הופ!-הופ
 עומד על הידיים!

 )למרות שדודי שמן למדי!(
 ובנוסף גם עושה שמיניות באוויר,

 זה בייביסיטר אדיר!
 אדיר!

 
 והופ!

 מעיף אותי לרום
 ומשליכני על הארון,

 פוצח פיו בזמר רון
 ושר:  

 "רד אלינו אווירון!"
 

 וכשדודי שמחה מתחיל לשיר
 מסוגל הוא להעיר

 העיר את כל
 )כזכור לכם אולי מאותו שיר(

 
 וכאן אני חייב להעיר

 כך זהיר!-שבתור בייביסיטר הוא דווקא לא כל
 

 בין כה וכה חולפות כשעתיים
 גם אימא ואבא מבלים בינתיים!(-)מה יש?

 עוברות שעות ארבע או שלוש.
 אויש, אויש!-פתאום נבהל דודי:

 ותופסני בשתי ידיו בראש:
 פרעוש!מהר למטה! מהר,   -

 גוזר עלי בנהימה.
 מה! מה!

 מה, דודי?
 מה זה פניך מודאגות?

 
 מהדהדים

 צעדים
 בחדר המדרגות!

 לישון מיד! פוקד הדוד.  -
 ואני )ילד טוב(, ממלא פקודות.

 
 כנראה ניבהל הבייביסיטר מאוד!

 
 טרם חולפות שתי שניות קטנות

 הדלת נפתחת, ועל בהונות
 נכנסים הורי, ופוסעים מתונות.

 
 ש ש ש! משתיקם דודי בלחישה  -
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 ילדים נעורים לכל איושה! -
 

 אימא שואלת: הוא לא התעורר?
 חס וחלילה! אין דודי משקר.  -
 

 תראו איך הבייביסיטר הזה מסתדר
 

 אז אימא ואבא לדודי מודים:
 אין כמוך, דוד שמחה מדודים! -

 אחר מברכים זה את זה: "ליל מנוחה"
 

 אני מתפקע מתחת לשמיכה:
 

 אדרבא,
 למה לא?

 שיצאו לבלות!
 בחפץ לב ובשמחה!

 הרי הבייביסיטר שלי הוא דודי שמחה!
 

 "  השירים: האישה באבטיח;  גברת כלומה;  בילי;  אני אוהב לשרוק ברחובמתוך הספר: " –  נורית זרחי .7

 כף. בארץ הסמרטוטים; ילדה מזלג ילדה -" הנמר מתחת למיטהמסעותיה של הרוח.    ומתוך הספר "  

 
 

 4344נורית זרחי  

. בגיל חמש התייתמה זרחי מאביה, ולמרות ישראל זרחי, בת לסופר ירושליםנורית זרחי נולדה ב
שהיא מייחסת את כישרונה הספרותי ואת פריון הכתיבה שלה אליו, היא טוענת ש"נולדתי וגדלתי 

ץ. מאוחר יותר שם גדלה כילדת חו גבע קיבוץ. לאחר מות אביה עברה זרחי ל[0]בעצם ללא אב"
 שם סיימה את לימודיה בתיכון. עין חרודעברה ל

ישראל  . בגיל חמש נתייתמה מאביה, הסופר0920-משוררת וסופרת ישראלית, נולדה בירושלים ב
בספר ילדת  אמה המורה לקיבוץ גבע. את חוויותיה הקשות מאותה תקופה תיארה זרחי, ועברה עם

 .חוץ
 מספרי הילדים שכתבה: האבן החלקה בטבעת, הנמר שמתחת למיטה, אם את לא יכולה לדבר יפה

שה יא :תשתקי, הספר הגדול של נורית זרחי, באה המלכה למלך, ספרי תנינה. מספריה למבוגרים -
 .ר, כפר הרוחות, אמן המסכות, מכונית כמו אורכידיאה, משחקי מליםשה, מטעי ביילדה א

 
 

 נורית זרחי -האישה באבטיח מתוך: "אני אוהב לשרוק ברחוב"
 אישה אחת גרה בתוך אבטיח

 גדול, נורא.
 היו לה שם שני שרפרפים

 וכסא ומנורה.
 היא חתכה לה חלון

 וחצבה לה סלון,
 ותלתה שם תמונה

 והכניסה ארון,
 יצוד עכבריםוחתול ש

 היא גדלה בפינה,
  -ופתאום

 נסתיימה העונה. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99#cite_note-0#cite_note-0
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%93
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 הלכה לה אותה האישה 

 לחפש לה דירה חדשה.
 היא חקרה, שאלה,

 לא מצאה שום דבר,
 רק חדרון
 בתוך גזר

 ארוך
 אבל
 צר.

 
 -מעכשיו

 לא היה לה מקום לסלון,
 לכן היא חתכה מחצית הארון

 והכניסה רק רבע
 כסא

 וחתול
 ושרפרף

 קושי הצליחה לדחוקמעצמה היא ב
 את האף.

 
השיר "האישה באבטיח" מספר על אישה שעמלה וסדרה לה מקום מגורים מרווח, נעים 
ונוח בתוך אבטיח רחב, ובסופו של דבר, נאלצה להחליפו בגזר צר, בתנאים של דחק ולחץ, 

 זאת, באופן פשוט, משום שנגמרה עונת האבטיחים. 
 

ריסטי, אך ברובד אחר זה שיר בעל מסר פילוסופי, ברובד אחד שלו זה שיר נונסנס הומו
המספר על מציאות המאופיינת על ידי חוסר יציבות, חלופיות וחוסר וודאות. זרחי 

מערערת את תחושת היציבות האשלייתית הטמונה במשפט הידוע "ביתי הוא מבצרי". 
יינו השיר מצביע בתמציתיות גם על השרירותיות הפתאומית שבה מצבים מתחלפים בח

/ נסתיימה העונה./ הלכה לה אותה האישה/  –מבלי שתהיה לנו שליטה בהם: "ופתאום 
 לחפש לה דירה חדשה". אנחנו לא יכולים לקחת מקלט בשום תופעה.

 
 נורית זרחי -גברת כלומה מתוך: "אני אוהב לשרוק ברחוב"

 לגברת כלומה
 לא היה מאומה.

 לא היו לה ילדים,
 ולא היו לה ידידים,

 גינה,ולא 
 ולא דחליל, 

 ולא שכנה,
 שתהלך איתה רכיל.

 
 לגברת כלומה

 לא היה מאומה.
 לא הייתה לה מפוחית,

 לא כלי חרסינה או זכוכית,
 ולא חליל, ולא תווים,

 ולא מעיל
 בשביל לתלות על הווים.
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 לגברת כלומה
 לא היה מאומה.

 -לא חצר ולא גדר ולא באר במשק
 כי לא היה לה, לא היה לה,

 לה חשק. לא היה
שיר הילדים הפשוט והחכם הזה מבטא אמת חיים בסיסית. בלי "חשק", בלי רצון 

נישאר בלי כלום. הרצון מכוון אותנו, גורם לנו לנוע לעבר המטרה תוך  -ומוטיבציה
 התגברות על מכשולים בדרך.

 
 
 
 
 

 נורית זרחי -בילי מתוך: "אני אוהב לשרוק ברחוב"
ב,  לֶּ י כֶּ  ָהָיה לִּ

י, ָקְראּו  ילִּ  לֹו בִּ
י ָהאֹוֵבד  לִּ י שֶּ ילִּ   -בִּ

 ַכְפתֹור ְלַבְנַבן, 
ד,  ל יֶּלֶּ ם שֶּ  ְועיַניִּ

ת.  יד ֱאמֶּ י ְידִּ  ָהָיה לִּ
 

י  לִּ י שֶּ ילִּ  בִּ
ב,  לֶּ  לֹא ָהָיה ְסָתם כֶּ

י אוֵמר,  יתִּ  ַהכול לֹו ָהיִּ
י ְלַדֵבר,  ְבלִּ י מִּ ל בִּ ְסַתכִּ  דּוָמם הִּ

י ָּפשּוט ָחֵבר.   ָהָיה לִּ
 

מ  ָּיא ָאְמָרה: אִּ
ב,  לֶּ ב זֶּה כֶּ לֶּ  "כֶּ

ַקח ַלֵלב,"   ְוַאל תיִּ
יָמא ָאְמָרה:   אִּ

ה,   "ֵיש ַהְרֵבה ָכֵאלֶּ
ָכזֹו ְלַיֵבב?"   ַעל ְשטּות שֶּ

 
יָנה,  יָמא ְכָלל לֹא ֵהבִּ י, אִּ  ָשַתְקתִּ

י ָהאֹוֵבד ,  לִּ י שֶּ ילִּ  בִּ
ב,  לֶּ י ָחמּוד לא ָהָיה ְסָתם כֶּ ילִּ  בִּ

ת. ָהָיה לִּ  יד ֱאמֶּ  י ְידִּ
 

 נורית זרחי -מסעותיה של הרוח מתוך: "אני אוהב לשרוק ברחוב"
 התכופף, התנופף!

 צועקת הרוח
 בשער הפרוע,

 דוהרת עם זוג חלילים בכיסים,
 רוכבת על גב צמרות כסוסים,

 גועשת בים כמו קלחת רותחת,
 זורקת ספינות כקליפות אגוזים,
 את כל שרוולי החולצות מנפחת

 ריסים רגוזים.וכל הת
 לרגע, מעבר לקיר היא נסתרת
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 ופקע שושן היא פותחת בזרת,
 זורקת גרגיר של זהב

 ודוהרת.
 

 נורית זרחי -הנמר שמתחת למיטה-בארץ הסמרטוטים מתוך הספר 
 בארץ הסמרטוטים

 יושבת מלכה סמרטוט
 מול מלך עשוי סמרטוט

 עסוקים בפטפוט.
 

 שותים קפה בחלב
 ואוכלים עוגת תות

 ל אחד מבדעם חתו
 ונסיכה סמרטוט.

 
 וחשכה צונחת 

 מכלת סמרטוט נאנחת
 מצווה להדליק פמוטים

 לקרוא סיפורי סמרטוטים.
 

 "פעם היה מלך",
 המלך קרא בקול רם,

 "והיו לו מלכה ובת מלך
 עשויות בשר ודם"

 
 "כן?" שואלת הבת בצער

 וניתז גץ מן הנר
 ונוקב חור בבת המלך

 באמצע הסנטר.
 

 לךורצים חיטי המ
 לתקן את החור בחוט.

 "יש לך מזל", המלכה אומרת,
 "ביתי, שאת עשויה סמרטוט".

 
 

השיר "בארץ הסמרטוטים" הוא שיר בעל נימה סאטירית, המספר על משפחת מלוכה 
עשוית סמרטוטים, המנהלת אורח חיים מלכותי, מסמורטט ומשִמים, ומביטה על 

והנסיכה, האמור להיות אחר בתוקף השונים מהם ברחמים. סדר היום של המלך, המלכה 
היותם מורמים מעם, אינו שונה מסדר היום של אף אחד מאתנו. הם מבזבזים את זמנם, 

כלואים בשגרה מצומצמת של מאכל ומשתה, עסוקים בפטפוט סרק ודעות מטופשות, 
אבל אינם מודעים למצבם. זרחי מציבה בפנינו מראה לועגת ולא מחמיאה ומבקרת הן את 

היהיר שבו אנו תופסים את עצמנו, והן את האופן הצר שבו אנו תופסים האחר,  האופן
 השונה מאיתנו.

 
 
 
 

ה ַכף מתוך הספר   דָּ ַילְׁ ג וְׁ לֵּ ה ַמזְׁ דָּ  נורית זרחי -הנמר שמתחת למיטה -ַילְׁ
ת, רֶּ  ַיְלָּדה ַמְזֵלג ָהיְיָתה ּדֹוקֶּ
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ת. רֶּ ָהְייָתה עֹובֶּ יד ְכשֶּ  ָתמִּ
תַיְלָּדה ַמְזֵלג ָהְייתָ  צֶּ  ה נֹועֶּ

ת. צֶּ ָלה עֹוקֶּ ָחד מִּ  ְבָכל אֶּ
ים ָבַאף  ָתְפסּו אֹוָתה ֲאָנשִּ
 ְוָהְפכּו אֹוָתה ְלַיְלָּדה ַכף,

 ְוכֻּולם ָמֲחאּו ַכף
 ְוָיְצאּו ְבָמחֹול.

 
ְתָבֵרר ַאֲחֵרי ַהכֹול,  ַאְך הִּ

ֱאכֹל: ה לֶּ ם ַבמֶּ ַעְכָשו ֵאין ָלהֶּ  שֶּ
 לֹא עּוגֹות,
 לֹא ָבָשר,

ים,לֹא ּדָ   גִּ
 לֹא ָיָרק.

ם ַריִּ ב ְוָצהֳּ רֶּ ר ָועֶּ  ּובֹקֶּ
ים ַאְך ְוַרק  ֵהם אֹוְכלִּ

 ָמָרק.
 
 

 איך שיר נולד; הילדה הכי יפה בגן; האיש עם השערות;  -"  עשר-הכבש הששהמתוך הספר: " –  יהונתן גפן .8

 ריח של שוקולד;  איש הולך על חבל;  הסיפור על האיש הירוק.   

 
 

 4348אר פברו 22 –יהונתן גפן 

שמופיע עם  מתרגם, ופזמונאי, סופר, מחזאי, משורר. כאמן, גפן הוא ישראליהוא אמן ואיש תקשורת 
 .סאטיריקןו פובליציסטמדווח,  עיתונאיהחומר שלו, לרוב במופעים סאטיריים. כאיש תקשורת הוא 

. לאחר חטיבת הצנחניםל בכחיי צה"ל. עם הגיעו לגיל גיוס התגייס לנהללגפן נולד והתחנך במושב 
 09כקצין שיתוף ארטילריה והשתחרר בדרגת סגן. כחייל בן  חטיבת גולנישירת ב קורס קציניםמעבר 

 , שהוקדש לאחותו בת הארבע.שירים שענת אוהבת במיוחד -מונים הראשון שלו הוציא את ספר הפז
שה י. בספרו "אתרופהשל  מנת יתר, מנטילת משה דייןבמהלך שירותו מתה אימו אביבה, אחותו של 

ה ופרסם כמ תל אביבעבר ל 0909. עם שחרורו בשנת התאבדותיקרה" מגלה גפן שלדעתו מדובר ב
 .נתן אלתרמן -שירים על פי עצת משורר נערץ עליו 

המוערכת, אך לא  חבורת לולשם התחכך בבוהמה הישראלית והיה קרוב ל כסיתגפן הרבה לשבת ב
ללימודים. במהלך לימודיו שם קיבל את הידיעה על  לונדוןנסע ל 0906-הצליח להשתלב בה. ב

התיישב בתל אביב וקיבל טור שבועי בעיתון  0904-התאבדותה של אחותו נורית. עם חזרתו לארץ ב
 " בו הוא כותב עד היום.מעריב"

 מחזותו סיפורתספר ספרי מוכרים למבוגרים ולילדים. כמו כן כתב מ פזמוניםגפן כתב מאות שירים ו
ההתיישבות צות אידיליית שזכו להצלחה סבירה. בין היתר כתב את המחזה "נומה עמק" על התנפ

ניו ונדון ובהוא שהה מספר שנים בל ראה אור ספרו האחרון "רומן אמריקאי". 4660. בשנת העובדת
 .יורק

 
 

ן ֶגֶפן הֹונָּתָּ ד / יְׁ יךְׁ ִשיר נֹולָּ  עשר" –מתוך הספר:"הכבש הששה  אֵּ
 

יר נֹוָלד  ?ֵאיְך שִּ
ינֹוק.  ְכמֹו תִּ

 ַבַהְתָחָלה זֶּה כֹוֵאב
 ר ָכְך יֹוֵצא ַהחּוָצהַאחַ 
ים,וְוכֻּ   ָלם ְשֵמחִּ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A2%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%AA%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1969
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1970
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
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 – םוופתא
י!  ֵאיזֶּה יֹפִּ

 הּוא הֹוֵלְך ְלַבד.
יר נֹוָלד  ?ֵאיְך שִּ

ינֹוק.  ְכמֹו תִּ
 ַבַהְתָחָלה זֶּה כֹוֵאב

 ַאַחר ָכְך יֹוֵצא ַהחּוָצה.
 
 
 

  עשר" –מתוך הספר:"הכבש הששה  - /יהונתן גפן הילדה הכי יפה בגן
 ה בגן ילדה הכי יפה

 יש לה עיניים הכי יפות בגן 
 וצמה הכי יפה בגן 

 ופה הכי יפה בגן 
 וכמה שמביטים בה יותר 

 רואים שאין מה לדבר 
 והיא הילדה 

 יפה בגן  הכי
 כשהיא מחייכת 
 גם אני מחייכת 
 וכשהיא עצובה 

 אני לא מבינה 
 איך אפשר להיות עצובה 

 כשאת הילדה הכי יפה בגן.
 

  עשר" –מתוך הספר:"הכבש הששה  - הונתן גפן האיש עם השערות/י
 ,פעם

 ,לפני הרבה זמן 
 ראיתי איש קטן  

 עם שערות ארוכות 
 .שמכסות את חצי רמת גן

  
 ,כשהוא עובר את הכביש

  ,האוטובוסים עוצרים
 -ואז אפשר לראות

 שקודם עובר לו איש קטן 
 אח"כ עוברות שערות. 

 
  ,כן, לאיש היה שער בלי סוף

  .לושה ימים לחפוףלקח לו ש
  ,אח"כ על חוטי הכביסה שבחוץ

  .תלה לייבוש את שערו הרחוץ
 

 בכל בוקר קלע לו אלף צמות 
  ,עם שערו טאטא רחובות

  ,ובערב כשהיה הביתה שב
 ,היה פורע את צמותיו

 ,מקלות של ארטיק ומוצא
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  ,אבנים וניירות
  .וגור חתולים שהסתבך בשערו

 
 

  ,ראיתי אותו כשהייתי ילד
  .מאז לא ראיתי אותו יותרו

  ,אולי הוא נסע לארץ אחרת
 יכול להיותו

 שהוא פשוט
 .הסתפר

 
 

 עשר"–מתוך הספר:"הכבש הששה  *ריח של שוקולד/ יהונתן גפן 
 בסוף רמת גן יש מקום מיוחד,

 שם אפשר לעמוד ולהריח
 שוקולד. 

 
 יש שם בית גבוה גבוה,

 בלי חלונות, עם שלוש ארובות,
 נותושלושים מכו

 יום ולילה עובדות,
 ושבעים פועלים 

 עם סינר וכפפות,
 מכינים שוקולד בכל הצורות.

 
 שוקולד קטן ושוקולד גדול,
 שוקולד יקר ושוקולד בזול.

 שוקולד אגוזים ושוקולד סתם,
 שוקולד לעשירים ושוקולד לכולם.

 
 והריח בחינם. 
 וכל האזרחים

 עוצרים ומריחים. 
 

 נה,עוצרים הילדים שרצים בשכו
 עוצר האוטובוס מעבר לפינה,

 החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים,
 השוטרים עומדים ליד הגנבים.

 כולם מביטים אל הארובות
 ולאט לאט 

 האפים שלהם מתמלאים
 בריח של שוקולד.

 
 בסוף רמת גן יש מקום מיוחד,

 שם אפשר לעמוד ולהריח 
 שוקולד.
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 עשר"–כבש הששה מתוך הספר:"האיש הולך על חבל / יהונתן גפן 
 בכל פעם שקצת עצוב לי 

 ואני מרגיש טיפה לא טוב , 
 אני מסתכל למעלה 

 ופתאום רואה אותו . 
 

 איש הולך על החבל 
  ,משם עד לכאן

  ,איש הולך בשמיים
 איש הולך על ענן . 

 
 איש הולך בתוך תכלת 

  ,על החבל הדק
 אישה מתפללת הו

  .והחבל חזק
 

 איש הולך ורוקד לו
  ,וחזורהלוך 

 איש עף ומזמר לו 
  .שירים של צפור

 
 בכל פעם כשקצת עצוב לי 
  ,ואני מרגיש טיפה לא טוב

 אני מסתכל למעלה 
 ופתאום רואה אותו .

 

 עשר"–מתוך הספר:"הכבש הששה  הירוק/ יהונתן גפן האישהסיפור על 

 אם במקרה אני פוגש מישהו
 .שלא מבין אותי או חושב שאני תינוק

 י פוגש מישהואם במקרה אנ
 .לצחוקושלא יודע לבכות  

  אם אני פוגש מישהו כזה,
 אני תכף מספר לו על האיש הירוק:

 "היה היה פעם, בעיר ירוקה, גר לו איש אחד, איש ירוק. האיש
 הירוק גר בבית ירוק עם דלת ירוקה וחלונות ירוקים. הייתה לו

 ובלילות היה ישן במיטה .אישה ירוקה ושני ילדים ירוקים
 ירוקים. -הירוקה שלו וחולם חלומות ירוקים

יום אחד, קם האיש הירוק בבוקר ירוק, נעל נעליים ירוקות, לבש חולצה ירוקה ומכנסיים 
 ירוקים. על ראשו חבש כובע ירוק ויצא

 החוצה. האיש הירוק נכנס לאוטו הירוק שלו ונסע בכביש הירוק. 
 המון מצד אחד של הכביש ראה האיש ים ירוק ומצד שני 
 פרחים ירוקים. זה היה יום יפה, והאיש הירוק שמח ושר שירים 
 ירוקים ועישן סיגריה ירוקה עם עשן ירוק. 

 הירוק  ואז ראה האיש הירוק שעל שפת הכביש עומד איש כחול. האיש
 ושאל את האיש הכחול: הירוק שלו עצר את האוטו

 "היי, איש כחול, מה אתה עושה פה?"
 הכחול, "אני מסיפור אחר"." אמר האיש ?"אני 
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 ".הביצה שהתחפשה"  –   דן פגיס .1

 

 (0980 ביוני 49 - 0916 באוקטובר 00דן פגיס )

שירת ימי בכלל, ו היהודית ימי הביניים, חוקר של שירת רומניהיליד  ישראלי, עבריומתרגם  משורר
 בפרט. הביניים של יהדות ספרד

שבחבל  רדאוץלאביו יוסף ולאמו יהודית לבית אוסלנדר בעיר  תרצ"א כ"ד בתשרידן פגיס נולד ב
בגפו, כדי להכין בית למשפחתם. אך אמו של  ארץ ישראלעלה אביו ל 0912.. ברומניהשב בוקובינה

פגיס מתה במפתיע באותה שנה, והוא עבר לבית הוריה של אמו. חינוכו בבית סביו, תחת השגחת 
 עבריתית, אף שלמד כנראה גם הונגר-מטפלת גרמניה, הוטבע בחותם התרבות הגרמנית והאוסטרו

מופנם וסקרן בילה שעות רבות בספריה הגדולה של סבו ועשה . פגיס שהצטייר כילד מורה פרטיעם 
 שם היכרות עם הספרות הקלאסית הגרמנית.

עליית במסגרת  ארץ ישראלעלה דן ל 0920בתום המלחמה חזר פגיס בליווי סבתו לרומניה ובשנת 
 .הנוער

, שם הכיר מרחביה קיבוץשמו הפרטי לשם העברי דן. היה בחברת נוער ב לאחר עלייתו החליף את
לימד בבית ספר  0911-ל 0910. למד בסמינר הקיבוצים, ובין טוביה ריבנרוהתיידד עם המשורר 

. אוניברסיטה העבריתב ספרות עבריתו אנגליתעבר לירושלים כדי ללמוד  0910-. בגתיסודי בקיבוץ 
יהם החל בקריירה אקדמית והיה , ולאחרגימנסיה רחביהב ספרותרה לבמקביל ללימודיו עבד כמו

 נעשה חבר סגל באוניברסיטה. 0900. משנת ימי הבינייםלחוקר משפיע ובולט של שירת 
. בסך הכל פרסם בחייו ששה קובצי שירה. 0919-את ספר שיריו הראשון, "שעון הצל", פרסם פגיס ב

 .גלדוד פובין היתר אסף וערך את שירי  - עריכהוב תרגוםכן עסק גם ב
פגיס פרסם מספר ספרי מחקר ועיון על השירה העברית בימי הביניים והשתתף במפעל ההוצאה 

פרס ראש הממשלה לסופרים זכה ב 0901. בשנת 0908בשנת  משה אבן עזראלאור של שירת 
 .עבריים

 והותיר אחריו אישה ושני ילדים )מירב ויונתן(. 10דן פגיס נפטר בירושלים בגיל 
 

 "הביצה שהתחפשה"/ דן פגיס
רצתה להיות ביצה, מפני שלא ידעה: לא לעמוד, לא לקפוץ ולא יתה ביצה שלא יהיה ה

 רק מתגלגלת ומתהפכת.הייתה ללכת וכל הזמן 
 ."שנינו עגולים ולבנים .אמרה לו ,. "אנחנו כל כך דומים"פונג -פינג פגשה הביצה כדור 

!" ואת רק מתגלגלת ,אני רץו"אני קופץ,  .בוא נתגלגל יחד!", אבל הכדור היה ריקן וגאוותן
 אמר וקפץ מעל לביצה הנבהלת.

בוא נתגלגל יחד!" אבל  ." אמרה לו, "שנינו עגולים,"אנחנו כל כך דומים .בלוןפגשה הביצה 
ופרח לו ועלה  הבלון היה מנופח ורודף רוח ובכלל לא רצה לענות. הוא נמשך לו למעלה 

 משם והלאה.
צורה  ושר לנסות? איזנתגלגלה הביצה לבדה וחשבה לה: "מה אפשר לעשות? מה עוד אפ

 לא אמצא לי חבר?"הגדול מוזרה יש לי, ממש צרה צרורה! האם בכל העולם 
 פתאום היה לה רעיון נפלא: היא תתחפש למשהו אחר!

וזהו!   ,: צבעה את פניה בצבע אדום, הדביקה סביבה עלים כחוליםפרח אדוםהתחפשה ל
הוא בכלל לא  .ין לו ריחובכלל א וקרח "איזה פרח משונה" אמרה ילדה, "הוא חלק 

 ושניהם הסתלקו בריצה. ד" אמר לה ילד אח,"הוא סתם ביצה ,פורח!"
,  אומנם שמנמונת, אבל נחמדה מאוד. עמדה לה בצד, פטרייהעכשיו התחפשה הביצה ל

קצת נפחדת. הפטריות הביטו בה בתימהון: "הפטרייה החדשה יש לה קליפה קשה ורגל 
ביצה שלביצה קשה לחיות, אם היא רוצה להיות לא היא, מתנדנדת!". וכך הבינה ה ,עבה

 אלא אחת הפטריות.
! התקשטה בפסים, הדביקה לעצמה צוואר כדבכל זאת ניסתה מחדש: התחפשה והנה היא 

ובכלל  .האם אתה  כד? אין לך פתח ?ושתי ידיות וזהו, אבל חתול שעבר שם שאל: "מה זה
 ות?מה אפשר לעש . חבל!אי אפשר לשמור בך חלב"

http://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1930
http://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1986
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%22%D7%93_%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%A6%22%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1934
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1946
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1951
http://he.wikipedia.org/wiki/1955
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%AA_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/1956
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1976
http://he.wikipedia.org/wiki/1959
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/1968
http://he.wikipedia.org/wiki/1973
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94_%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
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חבשה מצנפת עם גדיל וציירה על עצמה )לפי הסדר( גבות, עיניים,  .ליצןהתחפשה הביצה ל
 אמרו לה "מכירים אותך מרחוק". ,אף וצחוק "אינך מצחיקה"

 מצוירמעגל ואפילו לסתם  תפוחולשעון לו, סלניסתה הביצה תחפושות אחרות. התחפשה ל
"את סתם ביצה  .הכירו אותה מיד. אבל שום דבר לא הועיל. בכל פעם בגיר על הלוח

 אמרו לה. ,מחופשת"
הכירה אותה "איפה היית ביצתי שלי? כבר מזמן רציתי לשבת עליך, לדגור  התרנגולתגם 

 כמובן"
 מא, איננו רוצה" אמרה הביצה, "תני לי להתגלגל בעולם".י"א

 עליה."אולי בפעם אחרת" אמרה הדוגרת, "ועכשיו תעשי בדיוק כמו כולם". וכבר דגרה 
 יתה מוכרחה להמתין אבל למי?ייתה הביצה בחום בחושך והיפתאום ה

 …משהו נע בה, וזז בה, וזע בה …תה לה הרגשה מוזרהייום אחד הי
מא", ולא שקטה ולא השלימה, "אני כבר לא אני", צייצה, "אני כבר לא אני! אני כבר י"א

 לא ביצה! משהו מנסה בי לבקוע, לפתוח, לפרוח!"
 !".אפרוחמא, "כמובן, סוף סוף אתה ימרה א"כמובן", א

 
 

 ."אבא עושה בושות"  –  מאיר שלו .91

 

 (0928 ביולי 49-מאיר שלו )נולד ב
 

 .ישראלי פובליציסטו ספרי עיון, מחבר סופר

קריית וגדל בשכונת  נהלל מושב, נולד ביצחק שלווהסופר הירושלמי  משוררמאיר שלו, בנו של ה
 .אוניברסיטה העברית בירושלים. למד פסיכולוגיה בירושליםב משה

נפצע מארבעה כדורים כשפגע בו בטעות  0900 . בנובמברסיירת גולניאת שירותו הצבאי עשה ב
לוחם סיירת בעת פעילות מבצעית. דמותו של שלו מופיעה לרגע בספרו "עשו", כחברו של בנימין, 

 בחור צולע עם משקפיים, המתרועע עם רומי.
" שעה טובה, והנחה גם את התוכנית "רדיווב טלוויזיהב החל את דרכו כמגיש פינות היתוליות

 .ערוץ הראשוןששודרה בערב שבת ב
 . כמו כן כתב ספרי עיון וספרי ילדים.רומן רוסיהראשון מפרי עטו,  רומןיצא לאור ה 0988-ב

   על ספר הילדים "מבול, נחש ושתי תיבות".  4669זכה בפרס "פורטה סיבריה" לשנת 
התיישבות היהודית בארץ הרומנים של שלו עוסקים בהוויה הישראלית, מתמקדים בעיקר בראשית ה

של הארץ. ברבים מספריו  היסטוריהול טבע, שואבים רבות מן המקורות ומחוברים לנוף, לישראל
 משתקפים פרטים מהביוגרפיה של בני משפחתו ושלו ושזורים בהם נופי ילדותו בירושלים ובנהלל.

 

 אבא עושה בושות/מאיר שלו
 

 קישור להקראת הסיפור:
http://www.youtube.com/watch?v=BWxZUJbPvDw 

 
 
 

 שמוליק קיפוד -י. כוש .99

בברוקלין, ניו יורק, למשפחה חרדית. אביו, הרב ברוך טשרני, היה איש  0941-כרמי טשרני נולד ב
 חינוך ושנים רבות שימש כמנהל בית ספר לעברית ומורה. בביתם דיבר האב עם הבנים רק בשפה

העברית, בעוד שהאם, בוגרת אוניברסיטת הסורבון, דיברה עמם באנגלית המקומית. למען חינוכם 
העברי, שלח האב את שני בניו עם אשתו לתל אביב, ושם החל כרמי בן השש את חינוכו היסודי 

חיים" ובבית -. עם חזרתו לניו יורק למד בישיבת "עץ0910-0912בבית הספר בלפור בשלוש השנים 

http://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A1%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7_%D7%A9%D7%9C%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1967
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1988
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://www.youtube.com/watch?v=BWxZUJbPvDw
http://www.youtube.com/watch?v=BWxZUJbPvDw
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ש למורים והקולג' של ישיבה יוניברסיטי. לאחר קבלת תואר ראשון בספרות אנגלית וצרפתית המדר
 התחיל ללמוד בבית הספר למוסמכים של אוניברסיטת קולומביה.

בעקבות ביקור של איש המחתרת היהודית בצרפת מימי הכיבוש הנאצי בניו יורק, עזב כרמי את 
עבד שם  0920-0920עבודה הומניטרית בצרפת. בשנים לימודיו באוניברסיטת קולומביה והתגייס ל

יורק וזכה -במוסדות חינוך ליתומים ולילדי פליטי המלחמה היהודיים. בתום שנת השירות חזר לניו
 במלגה ללימודים באוניברסיטה העברית מטעם הסתדרות ציוני אמריקה.

רית בחוג לספרות עלה לארץ ישראל והתחיל את לימודיו באוניברסיטה העב 0920באוקטובר 
עברית. חודש לאחר מכן, עם פרוץ מלחמת העצמאות, הניח כרמי לימודיו והתגייס לשירות ההגנה. 

היה ט.  0928הוא שירת בחי"ש בזמן המצור הערבי על ירושלים. עם פלישת הלגיון באמצע מאי 
רים ומעבר כרמי מקלען בכיתת חי"ש שבלמה את טור הלגיון הירדני באזור שבין בית הספר לשוט

מנדלבאום. מפקד החזית, יוסף נבו, המליץ בפני מפקד המחוז, דוד שאלתיאל, להעניק לכרמי ציון 
לשבח על לחימתו בקרב בלימה זה. ט. כרמי המשיך ושירת בחטיבת הראל בגדוד הפלמ"ח בשעת 

מוד שוחרר בדרגת סרן וחזר לל 0929ההתקפה על לטרון, ולבסוף כקצין בחיל האוויר. באוקטובר 
 באוניברסיטה העברית.

כרמי לא המשיך ללימודי התואר השלישי. הוא העדיף להקדיש עצמו ליצירה הספרותית על פני 
קריירה אקדמית. עם פרסום ספרו הראשון, ולבקשת המוציא לאור ישראל זמורה כי יעברת את שמו, 

 אימץ את שם העט "ט. כרמי".
 0908בירושלים והן באוניברסיטת תל אביב, ומשנת ט. כרמי אמנם הרצה הן באוניברסיטה העברית 

-אורח לספרות עברית בהיברו יוניון קולג' בירושלים. כמו כן היה פרופסור-ועד למותו היה פרופסור
 [0] אורח באוניברסיטאות ייל, סטנפורד, ברנדייס, ניו יורק ואוקספורד.

 יועץ באקדמיה ללשון העברית.-נבחר ט. כרמי לחבר 0996בשנת 
 . כרמי התגורר בשכונת אבו תור שבירושלים.ט

שלוש פעמים היה ט. כרמי נשוי. מאשתו הראשונה, הפסלת והציירת שושנה היימן, נולד לו בנו 
(, נולד המעצב דניאל 0912המעצב והאומן גד צ'רני. מאשתו השנייה, האומנית תמרה ריקמן )ילידת 

( ולהם 0912לצלמת לילך פלד צ'רני )ילידת (. בשנות השמונים נישא בפעם השלישית 0900צ'רני )
 מיכאל. -בן 

, והותיר אחריו מורשת ספרותית נכבדה. 0992בנובמבר  46ט. כרמי נפטר בכ"ט בכסלו ה'תשנ"ה, 
 הוא נקבר בקיבוץ גן שמואל.

. עוד בניו יורק עזר בעדו 00את שירו הראשון, שיר אהבה בשפה העברית, כתב כרמי בהיותו בן 
עון הלקין, ועם עלייתו ארצה ציידו הלקין במכתבי המלצה לאליהו דוד שפיר ולאשר הפרופסור שמ

ברש. שירו הראשון שהודפס בארץ, לימים חלק מהמחזור "אין פרחים שחורים", התפרסם בכתב 
העת גליונות בעריכת יצחק למדן. בעקבות פרסום השיר זכה כרמי גם בהכרתו של אברהם שלונסקי 

 יתים.העת ע-שפירסמו בכתב
 

חיבר את ספרו השני,  0916-0910. בשנים 0916ספר שיריו הראשון, "מום וחלום", ראה אור בשנת 
הקדיש  0911בשנת מחזור השירים "אין פרחים שחורים", בעקבות עבודתו ההומניטרית בצרפת. 

גיבור בסיפור נקרא גדי( את ספר הילדים "שמוליקיפוד" לציורים מאת אשתו -לבנו גד )הילד
 אשונה, שושנה היימן, תחת השם כוש )ראשי תיבות של "כרמי ושושנה"(.הר

 
כפי שהעיד כרמי על עצמו, בשירתו ניכרת היטב השפעתה של השירה האנגלית, ובפרט שירתו של 

[ בשנים בהן השירה העברית בישראל השתייכה ברובה לאסכולה הרוסית, ובמיעוטה 4טי אס אליוט.]
ל ט. כרמי הבדילו משאר משוררי דורו. שירתו של ט. כרמי מאופיינת לאסכולה הגרמנית, סגנונו ש

בסגנון לירי אך לא סנטימנטלי עם שימוש רב באירוניה. המחזור "אין פרחים שחורים" בנוי באופן לא 
שגרתי כאוסף מונולוגים כך שרק מן המכלול ניתן להקיש על יחסן של הדמויות אחת לשנייה ולשוני 

ת החורבן המשותפת כתוצאה מהמלחמה. בספרו "שלג בירושלים" משנת בתפישתן את סיטואצי
 ניתן למצוא שירי מחאה חברתית. 0910

 
 http://www.youtube.com/watch?v=bCHQy8nLMVU -קישור לשמיעת הסיפור

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bCHQy8nLMVU
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 . "הצב של אורן" –  מירה מאיר .92

 0914 –יר מירה מא

ספרי , עורכת ומומחית לספרות ילדים. מבין ספריה, זכו לפרסום רב, ישראלית משוררתו סופרת
 שכתבה. הילדים

. 0919. עלתה לארץ עם שני הוריה ואחותה בשנת 0914בשנת  פוליןשב לודז'מאיר נולדה בעיר 
, תיכון חדשהמשפחה השתקעה בתל אביב. מירה מאיר גדלה התחנכה בעיר, וסיימה את ביה"ס 

. לאחר השירות הצבאי הצטרפה עם גרעינה השומר הצעירומנעוריה הייתה חברה פעילה בתנועת 
ובו היא מתגוררת עד היום. כותבת ספרים וסיפורים לילדים ומבוגרים, עורכת מדור  נחשוןלקיבוץ 

על ספרה "אני אוהב לצייר". נפגשת  פרס זאבזכתה ב 0902-. בספריית פועליםספרי ילדים ונוער ב
 דים ומשוחחת איתם על נושאים רבים, כגון: קליטה ועלייה ועוד.עם יל

 מירה מאיר נשואה לדן, אם לארבעה וסבתא לנכדים
 

 -קישור להקראת הסיפור

http://www.youtube.com/watch?v=gDIwpwNQI3w 

 
 

 :  "הזמיר";  "בגדי המלך החדשים";  "בת הים הקטנה";  "אצבעונית";  מבחר סיפורים  – ה. כ. אנדרסן .93

 ."הברווזון המכוער", "חייל הבדיל"  

 
 

   4785 – 4715הנס כריסטיאן אנדרסן 
 .. ילדותו הקשה עברה עליו בעיר אודנסה.  2081מספר האגדות המהולל, נולד בדנמרק בשנת 

ולא יכול היה ללמוד באופן מסודר כמו בני  לעבוד בגיל צעירמשפחות הייתה ענייה מאוד והוא נאלץ לצאת 
הוא אהב לתפור בגדים, לרקוד, לשיר  גילו. הנס היה ילד גבוה ורזה, אפו היה ארוך, ופניו היו מכוערים.

 הילדים לעגו לו ורדפו אותו, והוא היה אומלל מאוד.  ולעשות תיאטרון בובות.
עוד שנים של סבל מרעב והשפלה עברו עליו, עד  לבדו לקופנהגן.עזב הנס את ביתו העלוב ויצא  21בגיל 

ממש כמו שקרה לברווזון  מצד אנשים שהבחינו בכישרונותיו, ומצבו השתנה לטובה, שזכה לעזרה
 המכוער, בסיפור שכתב. 

 האגדות שכתב 260הוא כתב מחזות, שירים וספרי מסע, אבל תהילתו העולמית באה לו בזכות 
 לקן לילדים. , אשר עובדו בח

הוא לא הקים משפחה והיה ערירי עד יומו האחרון. עיר הולדתו, אודנסה, הקימה את מוזיאון הנס 
 .2001, בשנת 08כריסטיאן אנדרסן, לזכרו. אנדרסן מת בגיל 

 
 

 סטיאן אנדרסון יהזמיר /הנס כר 
לא ארמונו של הנסיך היה כולו חרסינה יקרה מאוד ושביר ולכן היה אסור לגעת בו א

בזהירות. הגן בארמון היה גדול ובתוכו שכן זמיר. עוברי דרכים שהגיעו אל עיר בירתו של 
הקיסר התפעלו מהארמון, הגנים ומהזמיר. כאשר שבו לארצם הם סיפרו זאת והמלומדים 

 כתבו  על כך ספרים, על העיר , הארמון, הגן והזמיר. 
ארמונו והגן המדהים. הקיסר לא  באחד מהימים קרא הקיסר ספר שבו צוין על הזמיר ועל

ידע אודות הזמיר אלא מתוך הספר. הקיסר קרא לראש הפמליה שלו ושאל על הזמיר. ראש 
הפמליה לא ידע אודות הזמיר והקיסר ביקש שכל ערב ישיר בפניו הזמיר. ראש הפמליה 
 החל לחפש אך לא מצאוהו ולכן חזר למלך וסיפר לו כי זהו סיפור בדים. הקיסר התעקש

שקיבל ספר מקיסר יפן ובו מתואר אודות הזמיר וביקש שהזמיר יגיע אליו עוד באותו 
לילה. ראש הפמליה החל לחפשו אך אף אחד לא ידע מיהו חוץ מנערת המטבח. היא 

נתבקשה להביא את ראש הפמליה לזמיר. החלו לחפשו בזמן החיפושים שמעו קול של פרה 
ת קרקוריהם של הצפרדעים ושוב חשבו שזהו וחשבו כי זהו הזמיר. לאחר מכן שמעו א

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%96%27
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1939
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%97%D7%93%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%9F_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1974
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%96%D7%90%D7%91
http://www.youtube.com/watch?v=gDIwpwNQI3w
http://www.youtube.com/watch?v=gDIwpwNQI3w
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הזמיר אך שוב הנערה אמרה כי זהו לא זמיר. לפתע נערת המטבח אמרה כי כעת שומעים 
את הזמיר והצביעה על ציפור קטנה ואפורה. הנערה פנתה אל הזמיר וביקשה ממנו שישיר 

סר היה נרעש לפני הקיסר. הזמיר הסכים לשיר בפני הקיסר . הזמיר שר בפני הקיסר והקי
ונפעם. כעת הקיסר החליט כי לזמיר יהיה כלוב ותהיה לו רשות לטייל בחוץ פעמיים ביום. 

באחד מהימים הגיעה חבילה לקיסר. בחבילה היה זמיר מלאכותי משובץ יהלומים, 
תית פיצים היא זימרה שיר שהציפור האמספירים ואבני אודם. כאשר היו דורכים את הק

לה מקיסר יפן. בתחילה היו שרים יחדיו אך לא הצליחו להיות זימרה. מתנה זו התקב
באותו קצב ואז החלה הציפור המלאכותית לשיר לבדה. באחת הפעמים המלך ביקש 

לשמוע את הזמיר אך כאשר בדקו ראו כי הוא ברח מן הכלוב. הזמיר המלאכותי שר בפני 
בשירתו. בערב אחד  העם אך הדייגים טענו כי הזמיר המלאכותי שר יפה אך משהו חסר

בעת שהזמיר המלאכותית השמיעה את זמרתה הקיסר שמע כי משהו פקע. משהו בתוך 
הציפור ואחד הקפיצים ניתק. הקיסר שלח לקרוא לרופאיו אך הם לא יכלו לעזור ולכן 

קראו לשען. השען טען כי צריך למנוע מהציפור לשיר רבות ולכן נתנו לציפור לשיר רק פעם 
חר חמש שנים הקיסר חלה ולכן התמנה קיסר חדש. הקיסר עמד למות עד אחת בשנה. לא

שיום אחד ליד חלונו זימר הזמיר האמיתי ולאט לאט הקיסר החל לחוש טוב. הקיסר הודה 
לזמיר ורצה לגמול לו על כך. כאשר שאל את הזמיר כיצד יוכל לגמול לו הזמיר ענה לו כי 

פניו הוא הצליח לגרום לקיסר להזיל דמעות. הוא כבר גמל לו. כאשר בפעם הראשונה שר ב
הקיסר המשיך לאגור כוחות והזמיר המשיך לשיר לידו.  הקיסר רצה לשבור את הציפור 

המלאכותית אך הזמיר ביקש ממנו שלא יעשה כך. הזמיר ביקש מהקיסר רשות לבוא לשיר 
נה אשר בפניו אך על הקיסר היה להבטיח לו שלא יספר לאף אחד כי יש לו ציפור קט

מספרת לו הכול. אנשי הפמליה באו לשמור על הקיסר שחשבו כי מת והוא הופיע בפניהם 
 ואמר להם "בוקר טוב". 

 
 סטיאן אנדרסון יבגדי המלך החדשים /הנס כר

לפני שנים רבות היה מלך שאהב מאוד בגדים חדשים. הוא לא התעניין בדברים אחרים 
עסוק בלספור את עניבותיו ולהציץ במראות  כמו צבא, כלכלה אלא רק בגדים. הוא היה

הרבות שבארמונו. יום אחד הגיעו שני נוכלים שהעמידו פנים כאילו הם אורגים וחייטי 
צמרת. הם אמרו שהאריגים שלהם מיוחדים במינם ורק מי שחכם יכול להבחינם. המלך 

חדר  שמח ואמר שזו הזדמנות לראות מי משריו אינו ראוי לתפקידו. הוא הקצה להם
מטרים של אריג משובח. התחילה שלח את שר הפנים שיראה  28ומיוחד וכסף וביקש 

ראשון, הוא חשש שהוא בעצמו לא יראה. שר הפנים לא ראה דבר, אך פחד על תפקידו ולכן 
שיבח את העבודה וביקש להוסיף עוד שכר לאורגים החשובים. שלח המלך עוד שר חשוב 

צה להודות בכך ולכן אמר שהם עושים עבודה נפלאה שגם הוא לא ראה כלום, אך לא ר
ושוב הובאו ממרתפי האוצר חוטי זהב ושקי כסף. כשנכנס המלך עם שריו לא ראה דבר 

ונבהל, הוא חשב שאולי לא מגיע לו להיות מלך כי אינו חכם מספיק כדי לראות. ולכן אמר 
בודת האוגים. המלך שמעולם לא ראה אריג יפה כזה. השרים שיתפו פעולה וחיזקו את ע

ביקש שתי חליפות לחורף ושתי חליפות לתקופת המעבר. הוא ביקש שיזדרזו כדי שילבש 
את אחת החליפות בתהלוכה. האורגים מדדו את המלך, נדקרו מהמחטים ולבסוף הפשיטו 

אותו והלבישוהו בחליפה. הם הידקו את החגורה הבלתי נראית. מלווי המלך אמרו כי 
ו והמלך הסכים שהעבודה נפלאה. שלושה משרתים הרימו בזהירות את הגזרה הולמת אות

השובל שלא היה. כל בני הממלכה צפו בתהלוכה ואיש לא העז להודות שעיניו לא רואות 
דבר. פתאום עבר ילד תמים שלא יודע לשקר ואמר לאביו שהמלך עירום. הדברים עברו 

לצעוד בראש התהלוכה בגב זקוף מפה לאוזן עד שהגיעו למלך שהחליט להתעלם ולהמשיך 
 וראש מורם כאילו באמת מכוסה גופו בבגד הכי יפה בעולם

 
 תקציר -בת הים הקטנה/הנס כרסטיאן אנדרסן 

במקום עמוק בים עמד ארמון של מלך הים אשר גר עם בנותיו הקטנות ובארמון הסמוך 
ילדה את הבת גרה אימו אשר עזרה לו בניהול משק הבית כי אשתו בממלכה מתה אחרי ש

הנכדות שכולן היו יפיפיות אל הנכדה הצעירה הייתה הכי  6הקטנה. הסבתא אהבה את 
יפה מכולן. לכל נסיכה הייתה גינה משלה שדאגה לקשטה. הנסיכה הצעירה הייתה שקטה 
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וחכמה ודאגה לקשט את גינתה בפסל של נער יפיפה שנפל כנראה מאחת האוניות. בת הים 
פורים על החיים בארץ. סבתא סיפרה לה על החיים מעל פני הים. הקטנה אהבה לשמוע סי

 21בת בים רצתה לדעת ולהבין הכול על בני האדם. הסבתא אמרה לה שכאשר תהיה בת 
אביה  21שנים היא תוכל לעלות ולשבת על אחד הסלעים ולראות הכול. כאשר הגיעה לגיל 

פרה לאחיותיה. לאחר מכן הרשה לה לעלות והיא התרשמה מהחיים על פני האדמה וסי
בכל שנה עלתה בת אחרת אל פני הים. כך עלו כל האחיות הגדולות אל פני המים ורק 

סבתא קישטה אותה ודאגה שתעלה אל  21האחות הקטנה טרם עלתה. כאשר הגיעה לגיל 
. 26פני הים. כאשר עלתה לפני הים ראתה ספינה ובה נסיך יפה אשר חגגו לו יום הולדת 

לה לגרוע מהנסיך עין. לפתע החלה סערה והנסיך צלל לתוך המים. בת הים היא לא יכ
הקטנה הצילה את הנסיך ואז הבחינה שהוא דוחה לפסל  השיש הלבן שעמד בגינתה. היא 

הניחה את הנסיך על החוף והמתינה לראות מה יקרה לו. הגיע ילדה קטנה שקראה 
הייתה עצובה ורק כאשר לא יכלה  למבוגרים וכך ניצלו חייו של הנסיך. בת הים הקטנה

להתאפק יותר סיפרה לאחיותיה מה קרה . הן רצו לעזור לה ואחת מהחברות מצאה היכן 
הנסיך מתגורר. היא החלה לצפות בו. יום אחד בת הים הקטנה אמרה לסבתא שהיא רוצה 

 להיות בת אדם. הסבתא נבהלה ואמרה לה כי לא תוכל להיות בת אדם כי הרי יש לה זנב.
באותו ערב ערכו מסיבה את בת הים הקטנה הייתה עצובה. לפתע היא שמעה קולות 

מהספינה של המלך והחליטה שהיא הולכת למכשפת המים שתתל לה עצה. )היא רצתה  
להיות כבת אדם(. המכשפה ידעה לשם מה היא באה ואמרה לה שהיא תכין לה משקה 

יכאב לה כאשר היא תפסע. בת הים קסמים והזנב יהפוך לרגליים. היא הזהירה אותה ש
הקטנה ויתרה על היותה בת הים והסכימה לא לראות את אביה , סבתה ואחיותיה. 
המכשפה הזהירה אותה שאם הנסיך לא יאהב אותה ולא יינשא לה  היא תמות ומה 

שיישאר ממנה הוא קצף על פני המים. בתמורה היא הייתה צריכה לתת למכשפה את 
לול שלה. המכשפה רקחה משקה נתנה לבת הים ולקחה ממנה את לשונה ואת הקול הצ

לשונה וקולה נעלם. בת הים הקטנה הגיעה לארמון המלך ושתתה את המשקה. כאשר 
מה אך היא לא יכלה להשיב לו. היא חיה ררה ראתה את הנסיך. הנסיך דיבר עהתעו

ממנה שתהיה  בארמון אך הייתה עצובה כי לא יכלה להוציא הגה מפיה. בן המלך ביקש
עימו תמיד ולא תיפרד ממנו. אחיותיה, אביה והסבתא הגיעו אליה אך בת הים לא יכלה 
להגיע אליהם. בן המלך אמר לה כי הוא אוהב אותה ושהיא מזכירה לו מישהי שהצילה 

אותו ממוות וכי היא דומה לה ולכן הוא לא רוצה שהם ייפרדו. אך בת הים לא יכלה לענות 
שידכו לבן המלך בת של מלך אחר, אך הוא אמר לבת הים כי הוא לא לו. באותה שנה 

יינשא עימה כי הוא נאמן לנערה שהצילה את חייו ורק לה הוא יינשא. כאשר הנסיך פגש 
את בתו של המלך הוא חשב כי היא זו שעזרה לו כאשר טבע במצולות. בת הים הקטנה 

. למחרת כאשר עמדו להינשא בת  ידעה שכאשר הם יינשאו היא תהפוך לקצף על פני המים
הים הייתה עצובה מאוד. באותו הלילה כאשר הנסיך והנסיכה עמדו להיכנס לחדר 

הכלולות הופיע בת הים והחלה לרקוד לפניהם. לאחר מכן בת הים נשענה על מעקה של 
הספינה וחשבה על כך שעוד מעט תהיה לקצף על פני המים ולפתע הגיעו חמשת אחיותיה 

וץ. הן סיפור לה כי נתנו את השיער למכשפת הים ע"מ שתוכל להינצל. היא ושערן קצ
הייתה צריכה לקחת את הסכין להכניס לתוך ליבו של המלך וכאשר יזרום דמו על רגליך 

יצמח לה זנב ותוכל לחזור ולחיות עימם. בת הים לא הצליחה וזרקה את הסכין לתוך 
הרגישה שהיא קלה ומרחפת וכאשר  המים העמוקים. לאחר מכן הפכה לקצף. בת הים

שאלה לאן היא הולכת נאמר לה כי היא הולכת אל בנות האוויר. היא ראתה כיצד המלך 
וכלתו מחפשים אותה ולא מוצאים והם הבינו כי היא הטילה את עצמה לתוך מעמקי הים. 

 בת הים נעה ועפה עם חברותיה אל העננים. 
 
 
 

 ציר תק –אצבעונית/הנס כריסטיאן אנדרסן 
 

הייתה אישה שרצתה תינוקת קטנטנה פצפונית. היא הלכה לשאול בעצתה של מכשפה איך 
אפשר לקבל תינוקת כזו. המכשפה נתנה לה גרגיר לשתול בעץ. האישה שתלה בעציץ 
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וכאשר נישקה את השתיל מתוך הפרח יצאה ילדה קטנטנה ושמה אצבעונית. באחד 
שיא אותה לצפרדע. היא לא רצתה להינשא הלילות צפרדע  לקחה את אצבעונית ע"מ לה

לצפרדע וכאשר בכתה הדגים שמעו אותה והחליטו לעזור לה והבריחו אותה. הגיע פרפר 
אשר התאהב באצבעונית ומיד הגיעה חיפושית אשר חטפה את אצבעונית אך החיפושית 

התחרטה היות ואצבעונית הייתה מכוערת. לאחר מכן אצבעונית פגשה עכברה שהסכימה 
שהיא תגור עימה בתנאי שאצבעונית תנקה לה את הבית. הגיע  לביתה של העכברה חלד 

אשר הראה להם ציפור שעומדת למות. כאשר הם הלכו אצבעונית נישקה את הציפור 
וחיממה אותה והיא המשיכה לטפל בה. הסנונית )הציפור( הציעה לאצבעונית לבוא עימה, 

ובה ולכן סירבה. אצבעונית הצטערה שלא אך אצבעונית לא רצתה שהעכברה תהיה עצ
עזבה עם הסנונית כי העכברה לא הרשתה לה לצאת מתוך המחילה שלהם מתחת לאדמה. 

העכברה הודיעה לאצבעונית שחלד החליט לשאת אותה לאישה. ביום בו אמורה הייתה 
להינשא לחלד ביקשה מהעכברה אישור לצאת לשמש פעם אחרונה ופתאום הגיעה 

צבעונית ביקשה ממנה שתיקח אותה והסנונית הסכימה. הסנונית לקחה אותה הסנונית. א
לארץ חמה וביקשה מאצבעונית שתמצא לה פרח יפה לגור בו. כאשר אצבעונית בחרה 

בפרח מצאה בתוכו איש קטנטן ועל ראשו כתר זהב. איש זה היה מלך של כל מלאכי 
ונית להינשא לו. הם נישאו הפרחים בעולם. המלך הסיר מראשו את הכתר וביקש מאצבע

וסנונית עפה בחזרה לארץ דנמרק. שם התיישבה על חלונו של סופר אחד וסיפרה לו את 
 סיפור זה . 

 
 

 הברווזון המכוער /הנס כריסטיאן אנדרסן )הסיפור(
היה קיץ נעים ומזג האוויר היה ממש נפלא . שדות החיטה הרחבים נראו כמו שטיח זהוב 

כבדות ברוח הקלה כמו גלים שקטים במים. היבול שכבר נאסף, והשיבולים התנועעו ב
נערם בערמות ולהקה של חסידות אדומות רגליים ומקור שוחחו זו עם זו בשפה עתיקה, 

שלמדו מאבות אבותיהן. אגמים התנוצצו בין העצים העבותים שלרגלי הארמון העתיק. זה 
מחו שיחים ירוקים וסבוכים, היה מבצר מפואר , מוקף תעלת מים עמוקים שעל גדותיה צ

מקום מסתור לכל מי שרצה להתחבא. כאן, בתוך אחד השיחים, דגרה ברווזה על שיחים. 
זמן רב ישבה הברווזה בתוך השיח וכבר הייתה עייפה מרוב דגירה . סוף סוף הגיע זמן 

 הגעתי!" צייץ כל אפרוח שיצא– ל ביצה יצא אפרוח קטן וזהוב. "ציף ציףהבקיעה ומתוך כ
ברוך הבא!" בזו אחר זו בקעו הביצים.  -אקואק קוולעולם והברווזה קידמה את פניו :"קו

"איזה עולם יפה!" "חכו"  הברווזונים הניעו את הכנפיים הקטנטנות שלהם וקראו בקול:
,אמרה אמרה ברווזה, "עוד לא ראיתם שום דבר. העולם הוא גדול ורחב ואפילו אני עוד לא 

אשית, נראה אם כולם כבר הגיעו" ,אמרה ובדקה את כל קליפות ראיתי הרבה ממנו . ר
הביצים עד שראתה שהביצה הכי גדולה עדיין לא בקעה. "אוי ואבוי", נאנחה הברווזה 

באוזני חברתה שבאה לבקר אותה , "מי יודע כמה זמן אצטרך עוד לדגור עלייה ואני כבר 
ם דומים לאבא שלהם, נכון? הוא לא ה עייפה. תגידי ,מה דעתך על הברווזונים היפים שלי,

 מצא לנכון לבוא לעזור לי לדגור ,או אפילו לשאול לשלומי, וכעט הביצה הגדולה הזאת..."

"אולי זאת ביצה של תרנגולת הודו?" אמרה החברה , "פעם דגרתי בטעות על ביצים של 
ופן לקפוץ הם לא הסכימו בשום א -תרנגולת הודו והאפרוחים שבקעו עשו לי צרות צרורות

אני במקומך הייתי עוזבת את הביצה הזאת והולכת לשחות עם האפרוחים  למים!
החמודים". "בשום אופן לא", אמרה הברווזה וישבה לדגור על הביצה, "דגרתי כל כך 

"תעשי  קרקרה הברווזה השנייה, הרבה, אדגור עוד קצת ונראה מה יצא ". "מה אכפת לי",
בקוע גם הביצה הגדולה. "ציפ ציפ",צייץ האפרוח מה שאת רוצה". לבסוף החלה ל

"מעולם  ,"הגעתי!" "קוואק קוואק...איזה אפרוח חריג ושונה ", קידמה את פניו הברווזה,
יחד עם שאר האפרוחים היפים  לא ראיתי אפרוח מכוער שכזה .אני מקווה שתיכנס למים,

רחים ועצי הגן רשרשו השמש האירה בקרני זהב וכל הפ שלי!" למחרת היה שוב יום יפה.
 -ברוב הקלה. אימא ברווזה הוליכה את כל האפרוחים לטבילה ראשונה במים . "קוואק

קפיצה קלה!" קראה, קפצה ראשונה למים ואחריה כל הברווזונים. גם האפרוח הגדול, 
אמרה הברווזה ,"והוא  האפור והמכוער שחה ביחד עם כולם. "הוא לא תרנגול הודו",
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אז הוא חמוד למדיי .אין מה לעשות  מאוד ואם לא שמים לב לצורה שלו, דווקא שוחה יפה
ברווזונים שלי והיזהרו  ,זה מה שיש וזה האפרוח שלי .קוואק קוואק, בואו אחריי הביתה,

מפני החתולים!" בחצר הבית הייתה מריבה גדולה ,כי שתי להקות של ברווזים נלחמו על 
"ככה  מא לאפרוחים,י"אתם רואים", אמרה א חתיכת בשר, עד שהגיע חתול ובלע אותה.

ברווזים מחונכים הולכים תמיד ברגליים  כעת תלמדו קצת נימוס ודרך ארץ. זה בעולם.
פשוקות ומרכינים את הראש בפני הברווזים הזקנים והמכובדים של הלהקה. וגם תלמדו 

מא יל מה שאלדבר יפה בשפת הברווזים ולהגיד "קוואק קוואק". הברווזונים למדו יפה כ
לימדה אותם ושאר הברווזים שבחצר הסכימו לקבל אותם ללהקה ,ורק את הברווזון 

המכוער לא רצו לקבל. "תראו את המכוער הזה !" קראו הברווזים האחרים ונפנפו 
לך מכאן ואחד  בכנפיהם, " איך אתה לא מתבייש להיות כל כך חריג ושונה מכולם!

זון המכוער ונשך אותו בצווארו . "עזוב אותו!" קראה הברווזים הגדולים התנפל על הברוו
מא ברווזה ומהרה להגן על בנה המסכן, "מה הוא עשה לך?" "הוא לא עשה שום דבר, יא

אמר הברווז הרשע, אבל הוא חריג ואנחנו לא אוהבים מישהו שהוא לא בדיוק כמונו, אז 
ת, "כל האפרוחים שלך יפים מגיע לו שנרביץ לו". "הוא צודק" ,אמרה ברווזה זקנה ומכובד

מאוד ורק זה מכוער . אני מצטערת לומר לך שהוא אפרוח פגום. זאת עובדה שאי אפשר 
מא ברווזה , "ונכון שהוא חריג וממש לא יפה , ילשנות אותה". "יכול להיות " ,אמרה א

אבל הוא אפרוח טוב לב והוא אפרוח שלי . הוא גם שוחה יפה במים ולא מזיק לאף אחד . 
אולי במשך הזמן הוא ישתפר. על כל פנים, הוא לא אשם שהוא שונה!" "מצדי אתם יכולים 

לחיות ביחד איתנו", אמרה הברווזה הזקנה , "וגם המכוער הזה . מה אכפת לי ". אבל 
הברווזון המכוער סבל מאוד בחצר. כל הברווזים לעגו לו ודחפו אותו ואפילו האחים 

ולקלל אותו. "הלוואי שהחתול יטרוף אותך!" היו ואחיות שלו הרשו לעצמם לגרש 
מא ברווזה הייתה מוסיפה :"שתלך ולא תשוב !" ולא הייתה יהאפרוחים אומרים לו וא

באה לעזרתו כשהיה רעב וכואב. "אין לי מה לעשות כאן", בכה הברווזון המכוער, "אני כל 
שדה ברחב, בלי לדעת והוא קפץ מעבר לגדר ורץ ב כך מכוער " עד שאין לי זכות קיום!"

לאן, עד שהגיע לביצה שבא חיו ברווזי בר.  "מי אתה ?" שאלו ברווזי הבר, "מעולם לא 
ראינו יצור מכוער שכזה!" "אני רק מבקש רשות לנוח קצת בין קנה הסוף", אמר הברווזון 

ניהם תנאי שלא ינסה לחפש לו בת זוג מביהמכוער וברווזי הבר הרשו לו להישאר , ב
זון המכוער בכלל לא חשב על בת זוג . הוא רק רצה שקט ומנוחה ,אבל לא עבר זמן .הברוו

רב ולביצה הגיעו ציידים עם רובים וכלבים, ירו בברווזי הבר והרגו בהם הרג. הברווזון 
המכוער נבהל מאוד ופחד שהכלבים ייטרפו אותו , אבל הם אפילו לא שמו לב אליו ומיהרו 

דים . "אני כל כך מכוער, עד שאפילו הכלבים לא רוצים לטרוף לרוץ ולהביא את השלל לציי
אותי", אמר לעצמו הברווזון המכוער כשהתחבא רועד כולו בין קני הסוף. סוף סוף עזבו 

הציידים והכלבים את הביצה והברווזון מיהר לברוח משם כל עוד נפשו בו . הוא רץ ורץ עד 
כשהגיע  עם חתול ותרנגולת. עיוורת,שהגיע לצריף רעוע שבו גרה אישה זקנה וכמעט 

הברווזון ,התחילה החתולה לילל והתרנגולת לקרקר והאישה הזקנה חשבה שהגיעה אליה 
ברווזה. "יופי לי", אמרה האישה," הברווזה תטיל ביצים ויהיו לי ברווזים!" אבל הברווזון 

נגולת זלזלו המכוער לא הטיל שום ביצים והאישה הייתה מאוכזבת מאוד. גם החתול והתר
בו. "שתוק ואל תוציא הגה", היו נוזפים בו ,"אתה לא יודע לטרוף עכברים וגם לא להטיל 

ביצים אתה סתם מכוער וחסר תועלת !" הברווזון ישב בפינת הצריף והיה עצוב, כי התגעגע 
מאוד לאוויר הפסגות הצח , לצלילה ולחיה במים . "מי זה שמע על אוויר פסגות ועל שחייה 

לגלגה החתולה, "שאל את התרנגולת ותראה שגם היא לא משתוקקת  ילה במים!"וצל
לשטויות כאלה .אפילו הגברת הזקנה שלנו לא מתגעגעת לטבול בשום מים!" "אתם פשוט 
לא מבינים אותי", אמר הברווזון. "בטח שלא ", אמרה התרנגולת , "אתה חריג ואף אחד 

אבל אתה סתם טיפש ואתה אפילו לא אסיר  לא מבין אותך. אתה חושב שאתה חכם גדול,
תודה על כל מה שעשינו בשבילך. אתה רוצה דברים שאי אפשר להשיג ולכן לא ייצא ממך 

שום דבר טוב . אם תשמע לעצתי ,תתחיל להטיל ביצים או לטרוף עכברים". "אני חושב 
", אמרה שאלך לי לחפש את מזלי בעולם הגדול" , אמר הברווזון. "תעשה מה שאתה רוצה

התרנגולת ,"רק אל תבוא אחר כך בטענות " .הברווזון יצא לדרך ,אבל מפני שידע שהוא 
חריג ומכוער, נזהר שלא לפגוש שום יצור חי והיה צולל במים בכל פעם שבא לקראתו 

מישהו. הגיע הסתיו ,הרוח קרעה את עלי העצים והקפיצה אותם באוויר ,השמש התחבאה 
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עורבים שחורים עמדו על ענפי העצים הערומים וקראו "קרע מאחורי העננים הכבדים ו
קרע!" הברווזון הרגיש חוסר שקט , כאילו מישהו קורא לו לקום ולנדוד. ערב אחד ,  ,קרע,

התרוממה מאחורי השיחים  כשהשמש השוקעת התחילה לאסוף את קרני הזהב האחרונות,
חד מהם צוואר ארוך וגאה שלחוף הנהר להקה גדולה של עופות לבנים ונהדרים. לכל א

והכנפיים הרחבות והחזקות שלהם השיבו על הברווזון משב רוח מיוחד מאוד . מעולם לא 
ראה הברווזון עופות יפים כל כך . הוא לא ידע שאלה הם ברבורים לבנים , שהתכוננו לעוף 

במשק כנפיים אדיר התרוממה הלהקה והברווזון  לארצות החום, לבלות שם את החורף.
כוער הרגיש חוסר מנוחה מוזר מאוד . הוא חג סביב עצמו במים , נפנף בכנפיים ופתאום המ

השמיע צריחה נוקבת שהפחידה וגם הדהימה אותו .הוא לא ידע מי הם העופות הנהדרים 
האלה , הוא לא יכול היה לשכוח אותם .נפשו יצאה אליהם, אבל מה להם ולו ? הם יפים 

אחד לא מוכן להתיידד איתו . החורף היה קשה וקר. כל כך והוא יצור מכוער שאף 
כדי שהמים  הברווזון המכוער כמעט קפא מקור והיה צריך לשחות כל הזמן, בלי הפסקה,

לא יקפאו סביבו ,עד שיום אחד הוא התעייף מאוד וכמעט קפא בתוך הקרח. איכר אחד 
הקפוא מקור  עבר שם וריחם על הברווזון המסכן. הוא שבר את הקרח הרים את העוף

והביא אותו הביתה, אבל הילדים רצו לשחק בו והברווזון פחד מהם . הוא התעופף בבית 
,נופף בכנפיו והפחיד את בעלת הבית עד שהצליח להתחמק דרך הדלת הפתוחה וברח אל 

בין השיחים שם בילה את החורף הקשה .כשהגיע האביב והשמש שוב שלחה את קרני 
המכוער לשחות באגם . הוא נפנף בכנפיו ולהפתעתו נוכח שהן הזהב שלה, חזר הברווזון 

מרימות אותו בקלות למעלה! הוא עמד על החוף , מתפעל מן העובדה שעוד מעט יוכל לעוף, 
כשפתאום ראה שלושה ברבורים לבנים ויפהפיים , מטים את צווארם המלכותי זה אל זה 

ר לעצמו הברווזון וחש כאב עז ושטים להם בנחת במים הצלולים . "כמה שהם יפים" ,אמ
אבל הם יצחקו ממני ויגרשו אותי !" הוא עמד כך זמן  בליבו , "הייתי רוצה לגשת אליהם,

מה ואחר כך החליט שמוטב לנסות לגשת אל הברבורים היפים ואפילו להסתכן במכות, 
ושת מאשר להיות נרדף על ידי ברווזי בר פשוטים. הוא הרים כנפיים , עף ישר אל מול של

הברבורים והרכין לפניהם את ראשו ,אבל אז הוא ראה במים את דמות עצמו ולתימהונו 
הוא היה ברבור! הוא היה מאושר מאוד. שלושת הברבורים חיבקו אותו  -לא היה גבול

ונשקו לו במקורים היפים שלהם, ילדים קטנים זרקו להם פירורי לחם וגרגירי חיטה וילדון 
או, ברבור חדש הגיע! " הילדים האחרים באו לראות אותו קטן אחד קרא בשמחה " תר

ומחאו כפיים בשמח והברבורים הגדולים הרכינו את ראשיהם לפניו וקיבלו אותו ללהקה 
שלהם . הברבור החדש היה צנוע מאוד ולא התנשא על אחרים, כי זכר כמה קשה היה לו 

כמו כולם. כעת אמרו כולם  כשהיה חריג. כמה רדפו אותו וכמה לעגו לו רק מפני שלא היה
שהוא הברבור הכי יפה מכל הברבורים, אבל הוא לא התגאה רק נא את ראשו ואמר 

 :"לעולם לא אשכח שהייתי פעם ברווזון מכוער !" 
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  ".אורה הכפולה"  –  אריך קסטנר .44

 
 4384 - 4733אריק קסטנר 

 
 

יה רצען )מעבד עורות( ואמו תופרת נולד בדרזדן שבגרמניה. קסטנר היה בן יחיד, אביו ה
עבר ללמוד במכינה לסמינר למורים.  02וספרית נשים. קסטנר החליט להיות מורה, ובגיל 

אבל כאשר סיים את לימודי ההוראה הגיע למסקנה שבחר במקצוע לא מתאים. הוא 
 המשיך את לימודיו באוניברסיטה וקיבל תואר דוקטור בתרבות גרמנית. 

לימודיו עבר קסטנר לברלין בירת גרמניה והתחיל לעבוד בכתיבה אחרי שסיים את 
לעיתונים. בהיותו כבן שלושים פרסם את ספרו הראשון, זה היה ספר שירים ולא ספר 
ילדים. בכתיבת ספרות ילדים התחיל במקרה. אחרי פנייתה של בעלת העיתון )אדית 

היה "אמיל והבלשים", והוא  יעקבסון( שבו היה לו טור קבוע, הספר הראשון שכתב לילדים
 היה ספר הילדים הבלשי הראשון.

אריך קסטנר הפך לסופר ילדים פופולרי, וספריו תורגמו לשפות רבות. חלקם אף הומחזו 
להצגות, ויותר מאוחר גם לסרטים. עם עליית היטלר לשלטון נאלץ קסטנר לברוח 

יו והעלו אותם על ולהסתתר, משום שהתנגד למשטר הנאצי. הנאצים החרימו את ספר
המוקד. אחרי המלחמה המשיך קסטנר בקשריו ההדוקים עם העם היהודי ועם מדינת 

ישראל הצעירה. אריך קסטנר היה רווק, ולא היו לו ילדים. הוא זכה בפרסים ספרותיים 
 רבים, ביניהם בפרס הנס כריסטיאן אנדרסן החשוב.

 אורה הכפולה/אריק קסטנר
לי פלפי מוינה  -האחת 9-הכפולה מספר את סיפורן של שתי ילדות בנות אורההספר 

שראשה מלא תלתלים ורעיונות והשנייה אורה קרנר ילדה חכמה ומסורה לביתה ולאמה, 
  ,הרמות. -השתיים נפגשות בקייטנת קיץ שנמצאת ליד ים

שהן נראות אותו הדבר אותן הפנים בדיוק, ההבדל היחיד ששערה של לי  ומתפלאות לגלות
מתולתל ופרוע ושל אורה אסוף בצמות מסודרות, הילדות עצמן לא מבינות למה הן דומות 

של  התמונהכך עד שאורה שגרה אם אמה מראה ללי תמונה של האם, ולי שזוכרת את -כל
אמה שאביה תלה מעל הפסנתר)אביה הוריד את התמונה בגלל שראה את לי מסתכלת 

השתיים מבינות שהן תאומות ומחליטות  ,דמות בתמונה אותהאליה( מזהה שזוהי 
שכל אחת תכיר את ההורה שאותו היא לא מכירה, אורה הולכת בתור לי  להתחלף כדי

לווינה ולי בתור אורה למינכן. ההורים עצמם לא מבינים את השינוי שחל בילדות שלהם, 
אורה)שבאמת היא לי( שהייתה כל כך מסודרת וחרוצה הופכת פתאום לילדה מפוזרת 

ל כך מפוזרת ושמחה תמיד הופכת ומלאת חיים, ואילו לי)שבאמת היא אורה( שהייתה כ
לתלמידה טובה שעושה את חשבונות הבית בצורה מושלמת וכבר לא אוהבת לאכול 

אישה שאביה של -חביתיות, העלילה מסתבכת כאשר נכנסת לסיפור הגברת עם הסוכריות
לי הכיר ורוצה לשאת אותה לאישה )יש מקום לציין שאותה גברת היא מרשעת מרושעת(, 

 לא מסכימות הרי כל אחת רוצה בסתר ליבה שהוריהן יחזרו לחיות יחד, התאומותולזאת 
אורה הולכת לדרוש מאותה הגברת עם הסוכריות שלא תתחתן עם אביה, אך הגברת 

ה עם חום גבוה הרופא אומר שזוהי קדחת מתנהגת בגסות כלפיה, אורה מגיעה לבית
עצבים)והסיבה בוודאי היא אותה שיחה עם הגברת שאותה אביה רוצה לשאת( לי מודאגת 

  ,20)זיכריני  יותר לתיבת הדואר שלהן המכיוון שאורה כבר לא כותבת ל
 -ים שליד ים -וזהו המקום לציין שכאשר היו התאומות לי ואורה בקייטנה אשר ברמות

צילם אותם צלם כמה תמונות ביחד, את התמונות הן היו אמורות לשלוח אל  הרמות
הוריהן אבל במקום זה קרעו אותן לחתיכות קטנות. אימא של התאומות אשר עובדת בתור 

ליה משהו, אבל כאשר התמונה עכתבת בעיתון צריכה לשים תמונה נחמדה בעיתון ולכתוב 
את שתי בנותיה לי ואורה, היא  -ולא יותר  לעיתון מגיעה לידיה היא רואה בה לא פחות

ממהרת לביתה כאשר לי )שאם הזמן למדה לשטוף כלים( שוטפת כלים, האימא מסתכלת 
על ביתה ואומרת " לי" , הצלחת שבידה הקטנה של הילדה נופלת, והשתיים מתחבקות 

עם את ינה, ופוגשת שוב פוומתנשקות לאור הגילוי המסעיר, בסוף הסיפור האם נוסעת לו

http://he.shvoong.com/tags/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94/
http://he.shvoong.com/tags/%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/
http://he.shvoong.com/tags/%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%94/
http://he.shvoong.com/tags/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/
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תית יו האמיהאב של בנותיה שעוזב את האישה עם הסוכריות על מנת להיות עם אהבת חי
 .אשתו לשעבר האהובה ושתי בנותיו המקסימות

 
 "ניקה שתיקה" -דורית אורגד .51

( עלתה לארץ ישראל עם 0919) 1נולדה בברסלאו שבגרמניה )כיום בפולין(, לאב רופא. בגיל 
"ל הייתה מדריכת גדנ"ע. סיימה לימודים בכלכלה וסוציולוגיה משפחתה, שהשתקעה בנתניה. בצה
קיבלה תואר דוקטור לפילוסופיה יהודית מטעם  0980-באוניברסיטה העברית בירושלים. ב

 אילן, על עבודה בנושא "זיקתו של פרנץ רוזנצווייג לרבי יהודה הלוי".-אוניברסיטת בר

 עסקה בהוראה במוסדות אקדמיים ובעיתונאות.

ספרים לילדים, לנוער ולמבוגרים, כולל ספר שירים. חלק מספריה תורגמו  06-ה למעלה מפרסמ
לאנגלית, צרפתית, איטלקית, ספרדית, גרמנית, רוסית, ערבית ויפנית. אחדים מספריה הוסרטו 
לטלוויזיה, עובדו למחזות תיאטרון ושודרו ברדיו. בשנים האחרונות היא מנחה סדנאות כתיבה 

 גרים.לילדים ולמבו

 אורגד נשואה, אם לשלוש בנות.
 

 תקציר הסיפור:

ניקה שתיקה. ניקה היא  -שיר, חוזרת מגן הילדים ומספרת לאימה על ילדה חדשה שהצטרפה לגן
עולה חדשה שאינה יודעת עברית . השתיקה שלה מתפרשת על ידי הילדים בגן כאילו היא אינה 

יקה שתיקה". בזמן שחלק מהילדים לועגים לניקה יודעת לדבר כלל. מאז מוצמד לה הכינוי הלועג "נ
על כך ש"בלעה את הלשון" אחרים מנסים לעזור לה ללמוד עברית. אך ניסיונות התקשורת אינם 

 מצליחים. היחס לניקה והשינוי שחל בה מתרחש הודות לאפרוח קטן ... וחתול.

 
 ".אני אתגבר"  –  דבורה עומר .51

 דבורה עומר 

 .4660לשנת  פרס ישראלכלת  ,ישראליתונוער  ילדים סופרת( היא 0914 באוקטובר 9-)נולדה ב

בילדותה. כשהייתה  התגרשוכבת למשפחת מוסינזון. הוריה  מעוז חיים קיבוץדבורה עומר נולדה ב
את הסיבה  בריטים. כיוון שאסור היה לומר לההגנהנהרגה אמה בתאונת אימוני ירי של  00בת 

וכך נאמר גם לה. את סיבת המוות האמיתית של , התאבדההאמיתית, הומצא סיפור כיסוי לפיו אמה 
( ערך את עיתון יגאל מוסינזון)אחיו של הסופר  משה מוסנזוןאמה גילתה עומר רק בבגרותה. אביה 

", שם פירסמה את סיפוריה הראשונים. בזמן העדרותו של אביה מהארץ במעלה, "הנוער העובד
 בקיבוץ לבדה.גדלה עומר  [0]הבריגדהבשליחות 

" מדור בשם "דפי דבר לילדיםובאותו זמן החלה לפרסם בעיתון " מעוז חייםשימשה כמורה בקיבוץ 
(, שנכתב כיומן של נערה בת קיבוץ. מדור זה הפך מאוחר יותר לסדרת ספרים, 0911תמר" )

. זו הייתה ההתחלה שבעקבותיה באו עשרות 0919", יצא לאור בשנת דפי תמרשהראשון בהם, "
השנים  . ביןישראלספרים נוספים ועומר הפכה לאחת הסופרות האהובות על הילדים ובני הנוער ב

 הראשונות שם. שליחותשבקנדה, כאחת ה ויניפגלימדה בבית ספר יהודי בעיר  0902 - 0906

המעובדות לקריאת בני נוער ועוסקות בדמויות מתולדות  ביוגרפיותחלק ניכר מספריה של עומר הן 
" הבכור לבית אב"י: "0900. היא החלה בכך בשני ספרים שפרסמה בשנת היישוב העבריו ציונותה

". ביוגרפיות אלה מובאות בצורה קלה וידידותית ומקרבות שרה גיבורת ניל"יו" יאיתמר בן אב"על 

http://he.wikipedia.org/wiki/9_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1932
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/2006
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%92%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%96_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1955
http://he.wikipedia.org/wiki/1959
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1960
http://he.wikipedia.org/wiki/1960
http://he.wikipedia.org/wiki/1964
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%97_(%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1967
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%91%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9E%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%91%22%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
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א כותבת. ספרים אחרים עסקו בבעיות התבגרות של ילדים ובני את הקוראים אל הגיבורים עליהם הי
 נוער.

פרס דבורה עומר זכתה במספר פרסים כהוקרה על פועלה בתחום ספרות הילדים והנוער, ביניהם 
פרס הוחלט להעניק לה את  4660-וב [4] עות של אש",על ספרה "דמ עיטור אנדרסן, פרס למדן, זאב

על תרומתה לתרבות הישראלית. בנימוקי השופטים נכתב כי "עומר הצליחה להפוך את  ישראל
ציוני למסכת חיה של דמויות מופת ואירועים מסעירים, שיחד בנו את המפעל הציוני -העבר הישראלי

 .לנוערתיאטרון לילדים וים מספריה הומחזו והפכו להצגות ילדים מצליחות בהאדיר". אחד

 .כפר מעש, ומתגוררת בתיאטרון הבימה, לשעבר מנכ"ל שמואל עומרנשואה ל

 

 "איתמר מטייל על הקירות" -דוד גרוסמן .51

ַמן וִיד גְּרֹוסְּ   דָּ

. ספריו תורגמו לשפות רבות, ופורסמו ישראלי מסאיו סופר( הוא 0912 בינואר 41-ב ירושלים)נולד ב
 ברחבי העולם. 

, ולמיכאלה, ירושלמית. אחיו הצעיר, ניר, הוא פולין, ליצחק גרוסמן, יליד ירושליםדויד גרוסמן נולד ב
יו. כבר . לפני שהחל לכתוב, עבד כמגיש רדספרות יידיש, כולל ספרותעיתונאי ספורט. בבית למד לאהוב 

 בגיל תשע היה כתב צעיר.

אוניברסיטה העברית , המשיך גרוסמן בעבודתו ברדיו ולמד ב8466יחידה לאחר שירותו הצבאי כקצין ב
, אחרי 0909-". בסימן קריאההעת "-. סיפוריו הראשונים פורסמו בכתבתיאטרוןו פילוסופיה בירושלים

עבור סיפורו "יאני על  פרס ניומןסיום לימודיו ולפני שפרסם את קובץ סיפוריו הראשון, "רץ", קיבל את 
 .0986-ב פרס הארי הירשוןההר". "חמורים" קיבל את 

 תסכית, שם שודר לראשונה כחתול בשק" ככתב וכשחקן תסכיתים, והיה בין מגישי קול ישראלעבד ב"
 את הסדרה ההומוריסטית "סטוץ". דני אלדרקרב". שם גם שידר עם -ספרו "דו

", בחן את החיים חיוך הגדיהראשון שלו, " רומן. ה86-גרוסמן מיצב את עצמו כסופר במהלך שנות ה
זכה  0982בבימויו של שמעון דותן. בשנת  . ספר זה הפך לסרט,ישראלתחת שלטון  גדה המערביתב

 ליצירה. פרס ראש הממשלהדויד גרוסמן ב

, יומיים מלחמת לבנון השנייה, נפל בחיל השריוןייל סדיר בגרוסמן נשוי ואב לשני בנים ובת. בנו אורי, ח
ודרש ממדינת ישראל להסכים  מסיבת עיתונאים, ערך א. ב. יהושעו עמוס עוזלאחר שגרוסמן, יחד עם 

להפסקת אש ולא להרחיב את הלחימה בלבנון כפי שהחליטה לאחר מכן. על פעולתו בזמן המלחמה 
 [4] .צל"ש אלוףקיבל בנו אורי 

. נאום זה עורר רצח רביןהשנים ל 00חודשיים לאחר מות בנו, נאם את הנאום המרכזי בעצרת לציון 
הדים רבים וזכורים ממנו הביטויים "הנהגה חלולה" ו"אין מלך בישראל", בהתייחסו להנהגה המדינית 

לשר  אביגדור ליברמןוהצבאית בישראל, ו"לתת לפירומן לעסוק בכיבוי אש" שהתייחס למינויו של 
לעניינים אסטרטגיים. גרוסמן קרא לצדדים לחזור למשא ומתן והתייחס לשכול מהצד הישראלי ומהצד 

 הפלסטיני.

 4606. בשנת מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל -קשב כהן גרוסמן כנשיא עמותת מ 4662מאז שנת 
 .מסתננים מאפריקה המגיעים לישראל" המעניקה סיוע משפטי לאנו פליטיםנמנה עם מייסדי עמותת "

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%96%D7%90%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%96%D7%90%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%96%D7%90%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%A1%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8#cite_note-1
http://he.wikipedia.org/wiki/2006
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A2%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/25_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1954
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%90%D7%99_(%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91_%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_8200
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%94_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C_%D7%91%D7%A9%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A1%D7%9B%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%93%D7%A8&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%99%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%A2%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90._%D7%91._%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%9C%22%D7%A9_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9F#cite_note-1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%92%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%91_-_%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/2010
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A0%D7%95_%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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התפרסם שיר של גרוסמן, "קצר פה כל כך האביב", שאותו הקדיש לבנו אורי. את השיר  4600בתחילת 
השיר נכלל באלבומו של פוליקר "כל דבר מזכיר לי". באותה שנה  [1] .יהודה פוליקרהלחין וביצע 

 אלי גורנשטייןוביצעו  יוני רכטרב את מילותיו, "אורחת זרים", שהלחין התפרסם שיר נוסף שגרוסמן כת
 באלבומו של גורנשטיין "ונחיה". נורית גלרוןו

 

 הדג הקטון" -"כספיון – פאול קור .51

 פאול קור )קורנובסקי(

עטור פרסים  ישראלי מאיירו סופר ילדים, מעצב גרפי, צייר( היה 4660 במאי 42 - 0940 באוגוסט 0) 
 בישראל ובעולם.

. הוא גדל על רקע חילוני. פוליןלמשפחת קורנובסקי, שהיגרו לשם מ צרפתשב פריזפאול קור נולד ב
 ז'נבהופאול הנער הוברח במהלך המלחמה, יחד עם אחיו, ל שואהצועו, נספה באביו, יצחק, חייט במק

, שם שהה כפליט בבית מחסה לילדים יהודים עד לסיום המלחמה. בזמן זה למד ציור וגרפיקה שווייץשב
ת מלחמ. עם פרוץ פריזב יפות-הספר לאמנויותבית ובהמשך ב הז'נבב בית הספר הגבוה לאמנותב

. הוא נשאר בישראל לאחר שנישא לפנינה מח"לכמתנדב  צה"לעלה לישראל, וגויס ל 0928-ב העצמאות
טובבין, אותה הכיר בצבא. פאול קור שמר על שם משפחתו "קורנובסקי" אך השתמש בשם "קור" כשמו 

 האמנותי.

גוני שזכה לפרסים רבים על ציוריו. התמונות המאפיינות אותו מביעות תנוחות -פאול קור היה אומן רב
שנים למותו  06ביעים צער, שמחה, חרדה, עצב, פליאה ושמחת חיים. במלאת גוף מסוגננות, הפנים מ

 .י הגטאותלוחמהוצגה תערוכה מציוריו ועבודותיו השונות ב"יד לילד" בקיבוץ 

תמיד חיפש את הזהות שלו )זאת רואים בסיפרי הילדים(. הוא חבר בין שני עולמות: הריאליסטי ועולם 
 החלומות.

רבות באיור ובעיצוב בשדה האמנות בארץ ובעולם, עסק קור שנים  ציירבנוסף לפעילותו המתמדת כ
 כרזותובהפקת חוברות  , ועסק גם בעיצובבוליהשל מדינת ישראל ו שטרות הכסףגרפי. הוא עיצב חלק מ

לפרס "הספר היפה"  Tete a queueזכה ספרו המאוייר ונטול הטקסט  0908-בישראל ובצרפת. ב
 בפריז. מוזיאון לאמנות מודרניתג בבצרפת, ואף הוצ

. הוא נקבר בבית העלמין קרית שאול בתל אביב. 01, בגיל סרטן הריאותנפטר פאול קור מ 4660בשנת 
, העיר בה יצר ופעל תל אביבנקרא על שמו רחוב ב 4668הותיר אחריו את אשתו פנינה ושני בנים. ביוני 

 רוב ימי חייו.

לאחר מותו הוציאה משפחתו שני סרטי אנימציה המבוססים על הספרים: "הפיל שרצה להיות הכי" 
 ו"כספיון".

 

 פאול קור -כספיון הדג הקטן

 פעם אחת 

 עמוק עמוק בתוך הים,

 לו דג קטן. חי
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 דג בצבע כסף שקראו לו כספיון.

 היו לו המון אחים ואחיות,

 ובני דודים ובני דודות.

 כלם שחו תמיד ביחד,כמו דג אחד

 ורק כספיון אהב לשחות רחוק רחוק

 לבד לבד.

 הוא אהב לטייל בים 

 ולפגוש דגים אחרים

 רזים ושמנים 

 אפילו סוסונים.

 בקר אחד,

 כספיון שחה רחוק מאוד.

 ם היה שקט וכחולהי

 ופתאום, 

 בתוך המים,

 הוא ראה גוש שחור וגדול

 זה בטח הר חשב כספיון.

 …ואולי זה לא הר

 …והוא התקרב בזהירות

 …והתקרב עוד קצת

 באמצע הגוש השחור והגדול היתה עין.

 והעין הביטה בו.

 ודמעה גדולה ירדה מהעין הגדולה

 באמצע הגוש השחור והגדול.

 אוי,



 33 

 טן חשב כספיון הק

 זה בכלל לא הר,

 הרי להר אין עיניים והר לא בוכה,

 אז אמאלה מה זה?

 הוא שחה לאט לאט מסביב להר המוזר,

 והגיע לחלק אחר,

 מתחת לעין הבוכה.

 היו שם פסים לבנים,

 מבריקים,

 ארכים,

 ופתאום, מתוך הפסים,כספיון שמע קול גדול

 כמו אלף תופים.

 והקול אמר:

 דג קטן מי אתה?

 תגלגל פעמיים במים.כספיון ה

 אני

 הוא אמר

 אני דג כסף קטן,כספיון

 ומי אתה?

 והקול ענה אני לויתן

 מה באמת?

 אמר כספיון.

 אף פעם לא ראיתי לויתן

 אבל אתה כל כך גדול,

 ואני רוצה לראות את כולך
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 ולא יכול

 בטח אמר הלויתן 

 אתה עומד קרוב מדי

 אם אתה רוצה לראות את כולי,

 אתה צריך להתרחק.

 כספיון פנה לאחור והתחיל להתרחק.

 אבל הלויתן היה כל כך גדול וכל כך רחב

 בלי סוף ובלי זנב.

 תתרחק עוד 

 קרא אליו הלויתן.

 וכספיון הקטן שחה לאחור,

 ועוד לאחור וסוף סוף ראה את כל הלויתן.

 יו אתה כל כך ענק

 אבל למה אתה בוכה?

 אפשר לחשוב שאתה תינוק.

 יתן.אני באמת קטן ,יבב הלו

 אני שחיתי לאבוד,

 ועכשיו אני לא יודע 

 איפה אמא ואבא שלי.

 והוא בכה בקול גדול

 והמון דמעות התגלגלו מעיניו.

 טיף טף.

 אל תבכה קרא כספיון

 והתקרב אל הלויתן

 כדי שלא יצטרך לצעוק כל כך.
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 אני אמצא את אבא ואמא שלך.

 טוב?

 וכספיון קרא מיד לכל האחים והאחיות שלו,

 ודים ובני הדודות שלו,ובני הד

 וכולם יצאו במהירות,

 כמו חצי כסף חדים,

 לכלהצדדים.

 רק כספיון הקטן

 נשאר עם החבר שלו,

 הלויתן.

 אל תדאג,הוא אמר.

 תכף ימצאו אותם.

 ובאמת,הלויתן עוד לא הספיק לנגב את הדמעות,

 והנה

 כל דגיגי הכסף חזרו,

 ואתם

 אבא ואמא לויתן.

 כל כך גדולים

 םכל כך ענקי

 כל כך שמחים וצוחקים

 הם שחו בעיגולים 

 מסביב ללויתן הקטן

 ואמרו לכספיון תודה

 ושוב תודה 

 ותודה רבה
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 עד שהגיע סוף היום וכולם אמרו לילה טוב ושלום,

 וחזרו הביתה

 ומאז בכל הימים

 כספיון הקטן משחק עם הלויתן,

 והלויתן משחק עם כספיון הקטן

 כספיון לא נבהל,

 ות דמעות,וללויתן לא יורד

 ושניהם חברים טובים מאוד.

 

  -הפיל שרצה להיות הכי/ פאול קור

 אי שם לפני הרבה שנים חי פעם עדר של פילים, חיים מאוד מאושרים של צחוק משחק וגם שירים.
 כך היו כל הפילים גם הקטנים וגם הגדולים....

 רק פרצוף חמוץ..... חוץ מפילפלון נחמד שלא שיחק עם אף אחד, עמד בצד נשאר בחוץ, ועשה

 מול הראי כל היום עמד
 אותו פילון נחמד

 נאנח והתלונן:
 אוי רע לי מר אני מסכן!

 על עץ אחד שבסביבה ציפור אחת כחולה ישבה, מעט פרועה וקצת שונה אבל פקחית ונבונה.
 .חשבה הציפור אשאל מדוע מצב רוחו כל כך גרוע

 אתה נראה ממש נורא ני, פילי, מה קרה?פילו: אל גב הפיל התעופפה פתחה מקור וצפצפה

 ומי אפור, עלוב? אני! העולם הוא צבעוני: פילוני פיל ענה בבכי

 כי האפור מן הצבעים לפילים מאד מתאים! הציפור הסתכלה על הפיל ואמרה:

 ר: רוצה להיות רק צבעוני!פילוני אז אמ

ה יפים הם, כה יפים! חים כמריחמה ציפור על המסכן וחיש עזבה היא את הקן, עפה מיד לשדה פר
תוכלו לתרום מעט ירוק מעט כתום, אולי צהוב, ּוקצת כחול וגם ורוד וגם סגול, בשביל : פרחים, אמרה

 פילוני המסכן אשר צבעים בכלל לו אין...

אמרה הציפור, הוא  -בשביל הפילוני: ואת הצבע האדום בקשה ציפור מחיפושית שהזדמנה אל המקום
 ורלא רוצה להיות אפ

 .כך אספה לה הציפור לאחר טיסות אין ספור, כמות גדולה, של צבעים מהחיות והפרחים
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ומכחול מצאה עצה מן הזנב מרטה נוצה, עכשיו תצבע היא במכחול, אדום צהוב ירוק כחול, וגם ורוד 
 וקצת כתום את כל גופו של הפילון.

את כל הגב, כך מן החדק עד זנב.  שלא תזוז, פילוני פיל, מבצע הצביעה עכשיו מתחיל! אצבע ראשית
 .אחר כך את האוזניים, בסוף בסוף את הרגליים. עבוד מכחול הגוף גדול

 הנה גמרנו את הכל!!

תראו כמה יפה : פילוני פיל כולו נרגש מיד אל הראי ניגש, הוא הסתכל והתפעל ואז הכריז בקול צוהל
 אני!

 פילוני פיל הצבעוני!!

י הפיל נכנס חיש לצרה, כשפילוני הגנדרן עמד מול הפילים כולם במקום אך השמחה הייתה קצרה, פילונ
 עם כל כך הרבה צבעים לקרקס בתור ליצן אתה מתאים!. שמע רק צחוק גדול מאוד

 לא רוצה להיות ליצן! 

 רוצה לחזור להיות פילפילון אפור!

 כף אל אףוכשכל הצבע אז נשטף מחא פילוני . אז הפילים כולם ביחד עשו מין כזו מקלחת
 פילוני פיל סוף סוף נרגע, וזהו סוף ההרפתקאה!

 

 "מיץ פטל" -חיה שנהב .51

 חיה שנהב 

" מיץ פטל" ילדיםה ספר. ידועה בעיקר בגין ישראלית משוררתו סופרת( היא 0910 בדצמבר 9-)נולדה ב
 .עם עובדבהוצאת 

, ושניהם היו גרמניהואמה עלתה מ פולין. אביה עלה לארץ מעמק יזרעאלב כפר יהושעשנהב נולדה ב
ושדות מוריקים. שם  בעלי חייםמראשוני המתיישבים בכפר. ילדותה עברה עליה בכפר, כשהיא מוקפת 

( קרית טבעון)היום  טבעון-עמל קריתגם רכשה את השכלתה היסודית. למדה בבית הספר התיכון 
 .הגאולוגיו ספרותתואר משולב ב - ירושליםב אוניברסיטה העבריתולאחר מכן ב

בתחום הגאולוגיה אך לאחר מכן התמקדה בכתיבה. מרבית כתיבתה מופנית  מחקרעסקה כמה שנים ב
לילדים ונוער, הגם שבמהלך השנים פרסמה גם כמה ספרים המיועדים למבוגרים )ראו רשימה להלן(. 

, בין היתר לשירים "פרת משה רבנו", "תרנגולת יוני רכטרמשיריה הולחנו. ידועים בעיקר לחניו של  חלק
האריה, " אריק איינשטייןל רכטר וכחולה" ו"האצבעות הולכות לישון" המופיעים באלבומם המשותף ש

 ".הייתי פעם ילד", ולשירים "אדון שוקו" ו"גברת עם סלים" המופיעים באלבומם "היונה ותרנגולת כחולה

ו וידאו ושמה "פיט, פט, טו", שבה נכלל-הופקה קלטת 0992אחדים מסיפוריה הועלו על במות. בשנת 
פטל" ו"פיט, פט, טו". כמה מספריה נמצאים ברשימת הספרים -רבים משיריה, והסיפורים "מיץ

נבחר  4661לספרות יפה, ובשנת  פרס ביאליקזכתה ב 4662בשנת  [0]המומלצים על ידי משרד החינוך.
 הישראליים הטובים ביותר. ספרה "מיץ פטל" למקום השני ברשימת ספרי הילדים

בירושלים, נשואה, אם לשלושה ילדים וסבתא לנכדים. בנה המלחין  עין כרםמתגוררת כיום בשכונת 
 .מיכאל שנהב

http://he.wikipedia.org/wiki/9_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1936
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%9C%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A5_%D7%A4%D7%98%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%A8%D7%9B%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94,_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94,_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94,_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%AA%D7%A8%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%AA_%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99_%D7%A4%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%9C%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/1994
http://www.education.gov.il/yesodi/books.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/2004
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/2005
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%9B%D7%A8%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A0%D7%94%D7%91
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 פחדרון בארון -מרסר מאיר .02

הולדתו -. ילדותו עברה עליו בעיירת4343צייר וסופר אמריקני, יהודי. נולד בליטל רוק )מדינת ארקנסו, ארה"ב( בשנת 

עבר להינולולו )איי הואי(, שם סיים את האקדמיה  45יפר. בגיל ובסביבתה, "שם אהבתי לצוד נחשים ולטאות," כפי שס

ו נעשה צייר וסופר עצמאי, 366-יירק. היה מנהל אמנותי של חברת פרסום, וב-לאמנות. בתום לימודיו השתקע בניו

, סדרות סיפורי התרחשות מצוירים ללא מלים. סיפורים אלה -מאיר פיתח סוג אמנותי חדש בספרות לבני הגיל הרך 

החיים, כשהתרחשויות -המצוירים בקווים ברורים, רכים ואסתטיים, מתארים הרפתקאות יומיום של ילד עם חבריו בעלי

אבסורדיות משעשעית משתלבות בתוך עולם המציאות. בכמה מספריו רבי התפוצה, בהס טקסט פשוט ותמציתי מלווה 

ספרים, רובם קטני  51-ם. הוא חיבר למעלה מאת האיורים, מופיעה מפלצת המשחררת את הילד מפחדיו המודחקי

. עיטור 'ניו יורק טיימס'(, והמשך הסדרה עטורת הפרסים )תר, א. אופק, 4368תבנית: ביניהם: "ילד כלב וצפרדע" )

(, "ילד, כלב. 4385(, "צפרדע בגן הציבורי" )4384(, "צפרדע הלך למסעדה" )4385( : "צפרדע מול צפרדע" )4374

(: "המלכה רצתה תמיד 4381(: "להטוט מיוחד" )4367, עיטור 'הורן ביק'( ועוד: "טרול נוראי" )4388)צפרדע וידיד" 

(; "מה תרצה לעשות בקנגרו" 4383(: "גברת בגס והקוסם" )4382(; "אני והמכונה המעופפת שלי" )4384לרקוד" )

(: 4387ר סופר בשם "פחדרון בארון," . תר' אסת4386( ; "יש סיוט בארון שלי" )4385(: "לך, רובוט, לך" )4384)

זוגה נתקפת בשיהוק: "ליזה לו -היפופוטמית השטה בסירה עם בן -( 4388( : "שיהוק" )4386"מפלצת אחרי מפלצת" )

הסופרת -( ועוד ספרים בסדרת 'מפלצת קטנה'. רעיתו, הציירת4387(: "מפלצת קטנה בבית" )4388והביצה הצהובה" )

 ( ועוד.4387(. "היפהפיה והחיה" )4386לה עם בעלה בספרים "שלי" )מריאן מאיר, שיתפה פעו

 

 היה לי פעם פחדרון בארון. 

 בלילה, לפני שהלכתי לישון, הייתי סוגר תמיד את דלת הארון. 

 אפילו פחדתי להסתובב ולהביט.

 אבל כששכבתי במיטה, הייתי מציץ...  לפעמים. 

 ן.לילה אחד החלטתי שאני מוכרח להפטר מהפחדרו

 רק נעשה חושך, שמעתי אותו מתקרב אלי.

 אז הדלקתי את האור ותפסתי אותו יושב על המיטה שלי. 

 "לך מפה פחדרון, או שאני יורה בך", אמרתי.

 יריתי בו.

 הפחדרון התחיל לבכות.

 התרגזתי... אבל לא יותר מדי. 

 "פחדרון שתוק! אתה תעיר את אבא ואמא", אמרתי לו.

 אז לקחתי אותו ביד. הוא לא הפסיק לבכות,

 הכנסתי אותו למיטה שלי וסגרתי את דלת הארון.

 אולי יש עוד פחדרון בארון,

 אבל במיטה שלי אין מקום לשלושה.
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       "טרופותי" -ג'וליה דונלדסון  .04

29.  
   "פותיספרה "טרו המוערכות והאהובות בבריטניה המוכרת בעיקר בזכות ג'וליה דונלדסון היא אחת מסופרות הילדים

(The Gruffalo). פעולה עם המאייר הנפלא אקסל שפלר בספרה זה כמו גם ברבים אחרים מספריה היא שתפה   

  .שואב מעולם הסרטים המצוירים. ג'וליה עובדת גם עם מאיירים אחרים כגון לוסי ריצ'רדס, וג'ואל סטויארט שסגנונו

 ת ושירי ילדים ומרבה לבקר בבתי ספר ובספריות שם היא כותבת מחזו  בנוסף לכתיבת ספרים ג'וליה דונלדסון גם

 ספרים פרי עטה, הן  00עד היום ראו אור  משוחחת עם הילדים, שרה, ומציגה ביחד עם הקהל הצעיר שלה.

 כמהדורות לציבור הרחב והן כמהדורות מיוחדות למערכת החינוך הבריטית. 

 עם בעלה מלקולם המרבה להופיע איתה. בגלזגו שבסקוטלנד   דונלדסון, אם לשלושה, מתגוררת

 
 קישור להקראת הסיפור:

http://www.youtube.com/watch?v=LmQIjeN_LgQ 

11 
 

 "האריה שאהב תות" -תרצה אתר .22

את שירותה הצבאי עשתה כזמרת תרצה אתר היא בתם של המשורר נתן אלתרמן ושחקנית התיאטרון רחל מרכוס. 

בלהקת גייסות השריון ואף ביצעה כסולנית את השיר "אליפלט", אותו כתב אביה, בתוכנית "יותר מדי אבק" 

. לאחר שחרורה נסעה ללמוד משחק בניו יורק )עם בעלה באותה תקופה, עודד קוטלר(, אך הוחזרה 4353בשנת 

משבר אישי שאליו נקלעה. הופיעה כשחקנית בתיאטרון 'הבימה',  על ידי אביה בטרם סיימה את לימודיה, בעקבות

 .'ב'תיאטרון הקאמרי' וב'תיאטרון זווית

אתר הייתה משוררת מחוננת, שפרסמה במהלך חייה שלושה ספרי שירה. לעיקר פרסומה זכתה בזכות שיריה 

דר, ביצוע: שלמה ארצי(, המולחנים, שזכו להצלחה רבה, בהם "פתאום עכשיו, פתאום היום" )לחן: יעקב הולנ

, "אני חולם על נעמי" )לחן: דוד קריבושי, ביצוע: חדווה 4381-שזכה במקום הראשון בפסטיבל הזמר הישראלי ב

, "אהבה יומיומית", או בשמו הפופולארי 4381-עם בטוקיו ב-ודוד( שזכה בפרס ראשון בפסטיבל בינלאומי לשירי

ץ(, "מערבה מכאן" )לחן: מתי כספי, ביצוע: ריקי גל( וכן "בלדה "שקרים קטנים" )לחן וביצוע: יהודית רבי

לאישה" )לחן: משה וילנסקי(, "הלילה הוא שירים" )לחן: חנן יובל( "גשם הקשב לנשים" )לחן: נפתלי אלטר(, 

 ."בלדה על נערי שגדל" )לחן: סשה ארגוב( ורבים אחרים

[(, שני 4] ה בפרס זאב לספרות ילדים ונוער, תשל"גאתר כתבה שישה ספרי ילדים )על ספרה "יעל מטיילת" זכת

 .מחזות וכן תרגמה יותר משלושים מחזות, שהועלו על הבמות בישראל

נפטר אביה, שאליו הייתה קשורה מאוד. זמן לא רב אחר כך זכה שירה "פתאום עכשיו פתאום  4381במרץ  27-ב

להקת חיל הים, בפסטיבל הזמר והפזמון. ברגשותיה היום" בלחן של יעקב הולנדר ובביצוע שלמה ארצי, אז חייל ב

המעורבים כתבה את "שיר לערב חג", המתאר את האבל האישי שלה לעומת השמחה מסביב. את השיר הלחין גם 

( על ידי מירי אלוני. בשיריה המשיכה אתר 4383כן יעקב הולנדר, והוא בוצע בפסטיבל הזמר והפזמון תשל"ג )

עם שיריולקיים דיאלוג עם אביה ו . 

הוזמנה אתר על ידי המפיק והזמר בני אמדורסקי לתרגם שמונה שירים עממיים מאנגליה וארצות  4383בשנת 

 ."הברית לאלבומם המשותף של הדודאים וסוזן ופרן, "קשת בענן

לעודד קוטלר. השניים נסעו לניו יורק אך היא התמוטטה שם וניסתה להתאבד.  61-אתר נישאה בראשית שנות ה

תרמן אביה נסע והחזירה לארץ ואז גם כתב לה את "שיר משמר" )הידוע יותר במילות הפתיחה "שמרי נפשך"( אל

http://www.youtube.com/watch?v=LmQIjeN_LgQ
http://www.youtube.com/watch?v=LmQIjeN_LgQ
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[ בתגובה לשיר זה כתבה את "שיר הנשמרת" )הולחן על ידי 2] בשל דאגתו לה )השיר הולחן על ידי סשה ארגוב(.

ר יותר עם בת דודתה של אתר, נפתלי אלטר(. נישואים אלה של אתר לא החזיקו מעמד. קוטלר התחתן מאוח

אורדית, ואתר נישאה לבנימין סלור. מנישואיה השניים נולדו לאתר שני ילדים: יעל )גיבורת הספר "יעל 

מטיילת"( ונתן סלור )גיבור הספר "נוני, נוני, אין כמוני"(, יוצר וזמר )אשר חידש את שירה "בלדה על נערי 

 .(שגדל", ללחן מאת סשה ארגוב

בלבד, נהרגה תרצה אתר כשנפלה מחלון ביתה שבקומה השישית. המשפחה  36, בהיותּה בת 4388בר בספטמ 8ב־

טענה שהייתה זו תאונה, מאחר שימים ספורים לפני מותה נפגעה על ידי מכונית, וכתוצאה מכך קיבלה טיפול של 

ו בשיריה. בשיר "בלדה [ אמנם, רמזים להתאבדות נמצא3] תרופות מטשטשות אשר עלולות היו לגרום לנפילתה.

 ,(Pam Gems) לאשה", שכתבה להצגה "ארבע נשים", אשר שנעשתה לפי מחזה פרי עטּה של פאם ג'מס

שתרגמה, מצוי המשפט "אפילו הספרים בחדר/ הסגור והעצוב/ כבר ידעו היא לא בסדר/ היא הולכת לבלי שוב". 

שבו העביר וילנסקי את השיר המולחן ל"הבימה"  את מילות השיר מסרה למלחין משה וילנסקי, ובבוקרו של היום

 .נפלה תרצה אתר מחלון ביתה ומתה

 אתר נקברה בבית העלמין קריית שאול, לצידו של אביה.

:ספרי ילדים מאת תרצה אתר  

4368נמנימם, הקיבוץ המאוחד,   

4384יעל מטיילת, הקיבוץ המאוחד,   

4384פועלים, מכתבי ילדים לאלוהים )מאנגלית: תרצה אתר(, ספריית   

4383ילד קטן ילד גדול, מסדה,   

4385מלחמה זה דבר בוכה, הקיבוץ המאוחד,   

4386אמא הולכת לכתה א, הקיבוץ המאוחד,   

4388נוני, נוני, אין כמוני, הקיבוץ המאוחד,   

האריה שאהב תות , הקיבוץ המאוחד, 2113  

 

 -האריה שאהב תות

 שאהב רק תות. פעם היה אריה

 לא בשר ולא גבינה, רק תות פשוט.

 לא דיסה ולא קקאו, רק תות הוא רצה,

 תות. לא לחם, לא ארז ולא ביצה,

 

 רק תות.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%94%D7%91_%D7%AA%D7%95%D7%AA
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 יה גר,וביער הרחוק ההוא, שבו הוא ה

 לא היה תות.

 ישב האריה ובכה, ובכה, ואמר:

 אני רוצה תות. -

 

 באה אמא שלו, הלביאה, ואמרה לו, תשמע, חמוד,

 אין תות. ביער שלנו אין תות. -

  , מרק,תיש פטל, שזיפים, סיגליו

 יש ארז, צ'יפס, קבב וארטיק ומיץ ממתק,

   אבל תות אין. אין.

 תפסיק לבכות ותפסיק להתאונן.

 

 ל האריה בכה ורצה רק תות.אב

 ואת עיניו נגב ונגב כל הזמן בסמרטוט.

 ורצה רק תות.

 כל הזמן בכה וכל הזמן רצה תות ותות.

 

 פעם אחת הלכו ילדים קטנים לטיל ביער ההוא

 ולילדים ההם היה תות.

 כי במקום שבו הם גרו ושממנו לטיול יצאו 

 היה תות.

 יק האכל תותוכשהם יצאו לטיול, אמא שלהם שמה להם בת

 יהיו רעבים, יוכלו לאכל תות. םכדי שאם פתאו

 הרבה תות.
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 ראה האריה את הילדים

 והריח תות.

 התקרב אליהם ואמר:

 תנו לי תות.

 

 הילדים נבהלו מאד.

 הם פחדו מחיות

 גדולות.

 והם גם לא הבינו את שפת האריות.

 ולא ידעו שהוא מבקש תות.

 – הם חשבו שהוא רוצה לטרף אותם אולי

  אז הם ברחו. ברחו מהר מהר ודי.

 

 וכשהם ברחו, נפלו להם תיקי האכל עם התות

 והאריה הרים את התיקים והתחיל לאכל את התות.

 אכל האריה את התות,

 וכל ואכל עוד תות

 ועוד ועוד תות,

 -עד שגמר הכל

 ואמר: פויה,

 

 אני לא אוהב.

  אני בכלל לא אוהב.

 זאת היתה פשוט

 טעות
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 זהכל העניין ה

 עם התות.

 ומאז הוא אוכל רק מה שאמא שלו מכינה

 ולא רוצה דברים שאין. ושרק לילדים אחרים יש.

 הוא אוכל ביצה ולחם וגבינה לבנה

 והוא כבר  לא בוכה ולא מתנהג כמו טיפש.

 ומה עם ילדים? )כך אתם  בודאי רוצים לשאל(

 הילדים חזרו הביתה ובקשו מהר לאכול.

 -הילד שלה וכל אמא ואמא שאלה  את

 מה אתה רוצה לאכול חמוד?

 וכל ילד וילד ענה על השאלה

 איזו  מילה?... - -רק במילה אחת

 תות.                                                

 

 ".העץ הנדיב"  –  סילברסטיין .23

  שלדון אלן סילברסטיין, הידוע בשם של סילברסטיין

 (4333 במאי 41 -4331 בספטמבר 25

 צבא ארצות הברית, שירת בארצות הברית שיקגונולד ב .אמריקאי-יהודי קריקטוריסטו זמר ,מוזיקאי, משורר

הצבא "כוכבים ופסים". לאחר שהשתחרר  עיתוןל קריקטורות, בתקופה זו צייר קוריאהו יפןב 51-שנות הוהוצב ב

את השיר "נער ושמו סו". הלחין  ג'וני קאשתב לכ .פלייבוי ירחוןוקריקטוריסט ב צלםמצא עבודה ככתב,  4356-ב

הקול של "מיהו הארי קלרמן", הוציא אלבומי -ואת פס מיק ג'אגר" בכיכובו של הזמר נד קליקול הסרט "-את פס

לחין ושר, וניהל קריירה קצרה בתחום התיאטרון: הוא כתב את המחזה "הגברת עם הנמר". שירים שאותם כתב, ה

". אולם עיקר : "בקצה מדרכת הרחוב", "אור בעליית הגג" ו"ליפול למעלהאיגיוןפרסם שלושה אוספים של שירי 

ספרו הראשון, אותו כתב  ".העץ הנדיבפרסומו בא לו כמחבר ספרי ילדים. מבין ספריו, המפורסם ביותר הוא "

פרסם את "לפקדיו: האריה שירה  4363-וזכה להצלחה. ב 4364שנת של הדוד שלבי", יצא ב ABZ"ספר  -ואייר 

"מי רוצה קרנף בזול" ו"ג'ירף  4364-". ספרים נוספים: בהעץ הנדיבפרסם את ספרו הידוע " 4364-בחזרה" וב

בשנת  הגדול". Oאת ספר ההמשך "החתיכה החסרה פוגשת את  4374-"החתיכה החסרה" וב 4386-וחצי". ב

 במותו 63לאחר שלקה בהתקף לב, בן  4333קיים את הראיון הציבורי האחרון שלו. הוא נפטר בשנת  4385

 

 תרגום יהודה מלצר-העץ הנדיב / ש. סילברסטיין 
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ת הֶּ  ד ָהָיה ָבא ְואֹוֵסף אֶּ ָחד. ְוָכל יֹום ַהּיֶּלֶּ ד ָקָטן אֶּ ל ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ֵעץ... ְוהּוא ָאַהב יֶּלֶּ ים שֶּ ָעלִּ
ְת  ְך ַהַּיַער.  הּוא ָהָיה ְמַטֵּפס ַעל ַהגֶַּזע  ּומִּ לֶּ ים ּוְמַשֵחק ְבמֶּ ם ְכָתרִּ ה ֵמהֶּ ַנְדֵנד לֹו ַעל  ָהֵעץ ְועֹושֶּ

ים  ְואֹוֵכל ַתּפּוֵחי ְתַעֵּיי-ָהֲעָנפִּ ד ָהָיה מִּ ַהּיֶּלֶּ ים.  ְוְכשֶּ ים ְבַמֲחבֹואִּ ף, הּוא ָהָיה ֵעץ.  ְוֵהם ָהיּו ְמַשֲחקִּ
ְרָּדם ְב  ָשר.  ַאְך ַהְזמָ נִּ ת ָהֵעץ ְמאֹד ְמאֹד.  ְוָהֵעץ ָהָיה ְמאֻּ ד ָאַהב אֶּ ל ָהֵעץ.  ְוַהיֶּלֶּ לֹו שֶּ ן ָחַלף לֹו, צִּ

ְשַאר ְלַבּדֹו. ים ְקרֹובֹות ָהֵעץ נִּ תִּ ד ָהַלְך ְוָגַדל. ּוְלעִּ  ְוַהּיֶּלֶּ
ד, ל ָהֵעץ, ְוָהֵעץ ָאַמר: "בֹוא יֶּלֶּ ָחד אֶּ ד ָבא יֹום אֶּ ְתַנְדנֵ  ְוָאז ַהּיֶּלֶּ י, תִּ לִּ ד ַעל בֹוא ְתַטֵּפס ַעל ַהגֶַּזע שֶּ
ָשר"  ְהיֶּה ְמאֻּ י ְותִּ לִּ ים ּוְתַשֵחק ְבצִּ ים ְותֹאַכל ַתּפּוחִּ  ָהֲעָנפִּ

ְקנֹות ְּדָברִּ  ה לִּ י רֹוצֶּ ד. "ֲאנִּ יל ְלַטֵּפס ּוְלַשֵחק", ָאַמר ַהּיֶּלֶּ ְשבִּ ַּדי ָגדֹול בִּ י יֹוֵתר מִּ ים ְוַלֲעשֹות "ֲאנִּ
ף?"ַחּיִּ  סֶּ י ְקָצת כֶּ ף. ַאָתה ָיכֹול ָלֵתת לִּ סֶּ ה ְקָצת כֶּ י רֹוצֶּ  ים. ֲאנִּ

ת ַהתַ  ים. ַקח אֶּ ים ְוַתּפּוחִּ י ַרק ָעלִּ ף ֵיש לִּ סֶּ י כֶּ ְצַטֵער", ָאַמר ָהֵעץ, "ֲאַבל ֵאין לִּ י מִּ ים "ֲאנִּ ּפּוחִּ
ְהיֶּ  ף ְותִּ סֶּ ְהיֶּה ְלָך כֶּ יר. ָכְך יִּ ְמכֹור אֹוָתם ָבעִּ ד, תִּ י, יֶּלֶּ לִּ ָשר".שֶּ  ה ְמאֻּ

תֹו.   ים ְוָלַקח אֹוָתם אִּ ת ַהַתּפּוחִּ נֹו אֶּ מֶּ ֵּפס ַעל ָהֵעץ ְוָקַטף מִּ ד טִּ  ְוָאז ַהּיֶּלֶּ
ד ָהַלְך ְולֹא ָחַזר ַהְרֵבה ְזָמן... ְוָהֵעץ ָהָיה ָעצּוב...   ָשר. ֲאָבל ַהּיֶּלֶּ  ְוָהֵעץ ָהָיה ְמאֻּ

ד ָחַזר ְוָהֵעץ ָרַעד ֵמ  ָחד ַהּיֶּלֶּ לִּ ְוָאז יֹום אֶּ ד, ְתַטֵּפס ַעל ַהגֶַּזע שֶּ ְמָחה ְוָאַמר: "בֹוא יֶּלֶּ י, רֹב שִּ
ָשר". ְהיֶּה ְמאֻּ ים ְותִּ ְתַנְדֵנד ַעל ָהֲעָנפִּ  ְותִּ

ְה  ּיִּ ת, שֶּ ה ַביִּ י רֹוצֶּ ד. "ֲאנִּ ים", ָאַמר ַהּיֶּלֶּ יל ְלַטֵּפס ַעל ֵעצִּ ְשבִּ ַּדי ָעסּוק בִּ י יֹוֵתר מִּ י ַחם", "ֲאנִּ יֶּה לִּ
י  ת. ַאָתה ָיכֹוהּוא ָאַמר. "ֲאנִּ יְך ַביִּ י ָצרִּ יל זֶּה ֲאנִּ ְשבִּ ים, ּובִּ ה ְיָלדִּ י רֹוצֶּ ָשה ְוֲאנִּ ה  אִּ י  רֹוצֶּ ל ָלֵתת לִּ

ת?"  ַביִּ
ים שֶּ  ת ָהֲעָנפִּ י. ֲאַבל ַאָתה ָיכֹול ְלַקֵצץ אֶּ ת", ָאַמר ָהֵעץ, "ַהַּיַער הּוא ֵביתִּ י ַביִּ ְבנֹות "ֵאין לִּ י ְולִּ לִּ

ָש  ְהיֶּה ְמאֻּ ת. ָאז תִּ  ר".ַביִּ
ָשר. אֲ  ת ֵביתֹו. ְוָהֵעץ ָהָיה ְמאֻּ ְבנֹות אֶּ תֹו לִּ ת ֲעָנָפיו ְוָלַקח אֹוָתם אִּ ֵצץ ָלֵעץ אֶּ ד קִּ ד ָהלַ ַהּיֶּלֶּ ְך ָבל ַהּיֶּלֶּ

 ְולֹא ָחַזר ַהְרֵבה ְזָמן...
הּוא ָחַזר ָהֵעץ ָהָיה ָכל  ד-ּוְכשֶּ יַח ְלַדֵבר. "בֹוא יֶּלֶּ ְצלִּ י הִּ ְבקֹשִּ ָשר שֶּ ", הּוא ָלַחש, בֹוא ַכְך ְמאֻּ

 ְתַשֵחק". 
ַק  תִּ יָרה שֶּ ה סִּ י רֹוצֶּ ד. "ֲאנִּ יל ְלַשֵחק" ָאַמר ַהּיֶּלֶּ ְשבִּ ַּדי  ָזֵקן ְוָעצּוב בִּ י יֹוֵתר מִּ י ַהְרֵחק "ֲאנִּ ח אֹותִּ

יָרה?"  י סִּ ָכאן. ַאָתה ָיכֹול ָלֵתת לִּ  ַהְרֵחק מִּ
ירָ  ה ְלָך סִּ י ְוַתֲעשֶּ לִּ ת ַהגֶַּזע שֶּ ְהיֶּה"ְכרֹות אֶּ ים  ְותִּ ְרַחקִּ יג ַלמֶּ  ה" ָאַמר ָהֵעץ. "ָכְך תּוַכל ְלַהְפלִּ

ָשר"  ְמאֻּ
ָשר.. אֲ  ים. ְוָהֵעץ ָהָיה ְמאֻּ ְרַחקִּ יג ַלמֶּ ְפלִּ יָרה ְוהִּ ת ַהגֶַּזע ּוָבָנה לֹו סִּ ד ָכַרת ָלֵעץ אֶּ ָש ַהיֶּלֶּ ר ָבל לֹא ְמאֻּ

 ַמָמש
ד ָחַזר שּוב.   ְוַאֲחֵרי ַהְרֵבה ְזַמן ַהּיֶּלֶּ

י שּום ָּדָבר ָלֵתת ְלָך, ְשַאר לִּ ד", ָאַמר ָהֵעץ, "ֲאַבל לֹא נִּ ְצַטֵער, יֶּלֶּ י מִּ התפוחים שלי כבר  "ֲאנִּ
אינם ". "השיניים שלי יותר מידי חלשות בשביל תפוחים ", אמר הילד. "הענפים שלי כבר 

נדנד " "אני יותר מדי זקן בשביל להת-אינם", אמר העץ. "יותר לא תוכל להתנדנד עליהם
" "אני יותר  -"לא תוכל לטפס  על ענפים ", אמר הילד. "הגזע שלי כבר איננו", אמר העץ,

י ָלֵתת ְל  ָּיכְֹלתִּ ָך מדי עייף בשביל לטפס" ,אמר הילד. "אני מצטער " , אמר העץ,  " ַהְלַוואי שֶּ
י ְסָתם גֶַּזע ָכרּות ָזֵקן. י ְכלּום. ֲאנִּ ְשַאר לִּ הּו, ֲאָבל לֹא נִּ ְצַטֵער...".  ַמשֶּ י מִּ  ֲאנִּ

י עָ  ת ְוָלנּוַח. ֲאנִּ בֶּ ד, "ַרק ָמקֹום ָשֵקט ָלשֶּ יך ַהְרֵבה ַעְכָשיו" ָאַמר ַהּיֶּלֶּ י לֹא ָצרִּ  ֵייף ְמאֹד"."ֲאנִּ
ם ָכך, גֶַּזע ָכרּות ָזֵקן ה יַח, "אִּ ְצלִּ ַרק הִּ ת ַעְצמֹו ַכָמה שֶּ ם ָכְך", ָאַמר ָהֵעץ ְוָזַקף אֶּ ּוא ֵכן טֹוב "אִּ

ד ָיַשב.  ְוָהֵעץ ָהָיה ְמאֻּ  ד, ֵשב ְלָך ְוָתנּוַח"    ְוַהּיֶּלֶּ ת ְוָלנּוַח. בֹוא, יֶּלֶּ בֶּ יל ָלשֶּ ְשבִּ  ָשר .בִּ
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 :  "הנסיך המאושר";  "הענק וגנו";  מבחר סיפורים  –  אוסקר ויילד .24

 4311 - 4754 –אוסקר ויילד 
בירת אירלנד, לאביו  דבלין. ויילד נולד באירי מחזאיו מבקר אופנה, עיתונאי, משורר, סופרהיה   4311- 4754

ויליאם מנתח במקצועו ולאימו ליידי ג'יין משוררת ומתרגמת. אוסקר למד באוניברסיטת אוקספורד וסיים את 

הוא החל להרצות בלונדון ואח"כ באמריקה בנושאי  לימודיו עטור פרסים הוא הושפע ממרציו בענייניי אומנות. 

"עקרונות האסתטיקה" עליהם ספג ביקורות רבים. הוא ערך כתבי עת ופרסם קבצי שירים וסיפורים, רומנים 

הסתבך במשפט ונידון לשנתיים מאסר עם עבודות פרך ולאחר  41וקומדיות שהביאו לו אושר ותהילה. בגיל 

ה ע"י החברה וחיי בצרפת תחת שם בדוי. באגדותיו יש יופי ופיוט, דמיון עשיר שחרורו נותר חסר כל הוא נוד

ורעיונות פילוסופים המסתתרים מאחורי תוכן "תמים", יצירותיו חכמות ושנונות מתובלים בציניות מפוכחת. 

 יו.    במהלך חיו נישא ונולדו לו שני בנים אך גם נטייתו למערכות יחסים עם גברים הייתה ידועה למדי בחי

 אוסקר ויילד  -הנסיך המאושר

הנסיך המאושר היא אחת משתי האגדות המוכרות של הסופר, המשורר  -מאחורי הספר
, ושנייה לה היא הענק וגנו, והיא אולי 2011-2988והמחזאי האנגלי הגדול, אוסקר וילד, 

בנהו המצוטטת ביותר מכל התשע, בעיקר בספרות ובשירה האנגלית. זהו סיפור פשוט במ
שחלקו ריאליסטי עד כאב וחלקו מיתי ומיסטי ועצמתו הרגשית נדירה. כשאר אגדותיו של 

 וילד, הנסיך המאושר מיועד לכל גיל ולכל אדם.
כמה מאגדותיו של וילד ראו אור במסגרות שונות בעברית בעשרות השנים האחרונות, וכל 

 עשרות שנים. התשע יחדיו הופיעו בכרך אחד בתרגום יעקב אורלנד לפני כמה
נטית מתרגמי וילד, ובכלל זה מתרגמי הנסיך המאושר, הייתה לעבד את הסיפור, לקצרו 

ולדלל את הכאב שבו ואת עצמתו, כאילו אין קוראינו מסוגלים או זכאים לעכל את האגדה 
כמות שהיא. אנו על פי מסורת הוצאת תמוז, בחרנו להביא לקוראינו מכל הגילים את 

, תרגום אהרון 2900 -רגום חדש ומעודכן, בשפת ימינו. הוצאת תמוזהאגדה במלואה בת
 בר.

 
    5תקציר  – אוסקר ויילד -הנסיך המאושר

זהו סיפורו של נסיך, שחי חיי אושר ומותרות בארמון גדול וספון. לאחר מותו הפך הנסיך 
דע לפסל והוצב על גבעה רמה, הצופה על פני כל העיר. ממרומי מקומו החדש הוא מתוו

לראשונה לסבלות בני עירו, לעוניים המחפיר, לצרותיהם ולצערם. סנונית המזדמנת לנוח 
לצדו בדרכה אל ארצות החום, הופכת להיות השליחה שלו בהגשת עזרה לתושבים מוכי 
הגורל: על פי מצוותו היא מעבירה אליהם את אבן האודם המקשטת את ניצב חרבו, את 

עיניו ואת עלי הזהב המשמשים לציפוי גופו. דחיית אבני הספיר המשובצות בארובות 
יציאתה של הסנונית למחוז חפצה עולה לה בחייה; היא מתה מקור, וגופתה הקטנה 
מושלכת לגל אשפה. בהיוותרו עירום ועיוור פסל הנסיך מאבד מהודו ומהדרו, ופרנסי העיר 

ך, והוא מושלך אך אז מתברר כי לב העופרת השבור שלו אינו נית מחליטים להתיכו.
 כלאחר יד אל אותו גל האשפה שהציפור המתה הושלכה אליה. 

רגע מרגש בסיפור:  רגע עצוב כואב שבו הסנונית הקטנה נפרדת מהנסיך המאושר , נושקת 
 לשפתיו , צונחת ומתה. 

 
 
 
 

    2תקציר  –אוסקר ויילד  -הנסיך המאושר
י העיר רחשו לו חיבה והערצה. הוא מעל העיר על כן גבוה ניצב הנסיך המאושר, כל תושב

היה מזהב טהור, היו לו עיניים משני ספירים בהירים ואבן אודם על חרבו. אחד מחברי 
מא שבנה בכה, ימועצת העיר אמר שהוא יפה כמו שושנת הרוחות אבל הוא לא שימושי. א

אותו שאלה אותו למה הוא לא יכול להיות מאושר כמו הנסיך המאושר. ילדי הצדקה דימו 
למלאך, המורה ששאל אותם איך הם יודעים כי הם מעולם לא ראו מלאך, הילדים ענו 

 שהם ראו בחלומותיהם. המורה לא אהב את זה שהילדים חולמים.

http://he.wikipedia.org/wiki/1854
http://he.wikipedia.org/wiki/1854
http://he.wikipedia.org/wiki/1900
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%94&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
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סנונית אחת שלא עפה עם אחיותיה למצרים בגלל שהתעכבה כי השתהתה בצפון בעקבות 
. כשהגיע הסתיו והסנוניות אגמון שבו התאהבה. האגמון לא כל כך שיתף פעולה באהבה

התעופפו, הסנונית הייתה מאוד בודדה והיא התעייפה מלאהוב את האגמון והוא לא 
הסכים לצאת איתה למסע ולכן החליטה לעוף משם ולהיפרד. הסנונית עפה יום שלם 

ובלילה הגיעה לעיר. היא חיפשה מקום ללון ואז ראתה את הנסיך המאושר, היא החליטה 
הוא ניצב במקום מצוין עם שפע של אויר צח. היא התמקמה בין כפות רגליו ללון שם, כי 

של הנסיך המאשר ושמחה שיש לה חדר שינה מזהב. כאשר תחבה את ראשה תחת כנפה 
צנחה עליה טיפה. היא לא הבינה מהיכן זה בא כי השמיים היו בהירים. ואז נפלה עוד 

נע מהגשם לרדת עליה והיא התכוונה טיפה. היא חשבה שהפסל אינה יעיל אם אין הוא מו
לחפש מקום אחר. ואז ירדה הטיפה השלישית. היא הרימה את עיניה וראתה את הנסיך 

המאושר בוכה. היא התמלאה חמלה ושאלה אותו מי הוא והוא אמר שהוא הנסיך 
המאושר. היא שאלה למה הוא בוכה והוא אמר שכאשר הוא היה אדם וליבו היה חי הוא 

'אין הדאגה' שבו אסור להיות עצובים, הוא היה רק בארמון ולא ידע מהו  היה בארמון
סבל. אך לאחר שמת הציבו אותו פה, מעל העיר, הוא רואה את כל הסבל שיש בעיר 

ולמרות שליבו מעופרת הוא בוכה. הסנונית חשבה האם ליבו לא עשוי זהב, אך היא לא 
רואה שבו ילד קודח מחום ואימו  הנסיך סיפר לסנונית על בית שהוא שאלה בקול רם.

התופרת, רוקמת פרחי אהבה בשמלת משי אשר נועדה לשושבינה. הילד מבקש תפוח ולאם 
תן להם את אבן האודם שבקצה יאין לתת לו כלום חוץ ממי נהר. הוא ביקש מהסנונית שת

חרבו כי הוא לא יכול לזוז. הסנונית אמרה שמחכים לה במצרים והיא חייבת לעוף כי 
חיותיה כרגע על פני הנילוס מפטפטות עם פרחי הלוטוס הגדולים ועוד מעט הן ילכו לישון א

בבית קברו של המלך הגדול. הנסיך ביקש שתישאר עוד לילה אחד כי הילד צמא והאם 
עצובה, הסנונית אמרה שהיא לא חושבת שהיא אוהבת ילדים כי בקיץ כשגרה ליד הנהר 

א פגעו בה אבל התנהגותם מעידה על חוסר כבוד. הנסיך היו ילדים שידו בה אבנים, הם ל
 השיך להיראות מאוד עצוב והסנונית ריחמה עליו ואמרה שתישאר לילה אחד.

היא לקחה את אבן האודם מחרבו, ועפה לבית של האם והבן בדרך היא ראתה בדרך עלמה 
תהיה  יפת תואר שיצאה עם אהוב ליבה והיא שמעה אותה אומרת שהיא מקווה שהשמלה

מוכנה בזמן כי התופרת עצלה. הסנונית עפה גם מעל הגטו וראתה את היהודים מתמקחים 
ושוקלים כסף והיא הגיעה לבית. הילד והאם כבר נרדמו, הסנונית נכנסה והניחה את האבן 
ליד אצבעונה של האם ואז ריחפה מעל הילד ציננה את מצחו, הילד הרגיש שנעים לו ואמר 

 קע בשינה מתוקה.שהוא בטח מחלים וש
הסנונית חזרה אל הנסיך המאושר ואמרה שזה מעניין שכה קר עכשיו אבל חם לה. הנסיך 

אמר שזה בגלל שהיא עשתה מעשה טוב. הסנונית החלה לחשוב על כך ונרדמה. בבוקר 
הסנונית עפה לנהר לטבלה בו טבילת בוקר. הפרופסור למדעי העופות אמר שזו תופעה לא 

ית בחורף והוא אף כתב לעיתון. הסנונית אמרה לנסיך שהלילה היא שגרתית שיש סנונ
יוצאת למצרים. היא ביקרה בכל המקומות הציבוריים היפים והיא  נחשבה אורחת 

מכובדת בעיני הדרורים וזה הזמן לצאת, היא שאלה את הנסיך אם יש לו שליחות 
שמחכים לה ואחיותיה למצריים כי היא עפה. הנסיך ביקש שתישאר עוד לילה. היא אמרה 

מחר תסענה למפל השני שם יש סוס יאור בין קני האגמון ולעת צהריים יבואו האריות 
הצהובים לשפת הנהר. הנסיך התחנן וסיפר לה על עלם צעיר שכותב מחזה ועליו לסיים 

אותו עבוד בימאי התיאטרון אך קר לו וקשה לו להמשיך. הסנונית השתכנעה ושאלה אם 
אבן ספיר  -אודם, הנסיך אמר שאין לו עוד אבל שתיקח אליו אחת מעיניו להביא לו אבן

נדירה מהודו. הסנונית אמרה שאין היא יכולה לקחת את עינו והיא בכתה הנסיך אמר לה 
שתעשה מה שביקש והיא לאחר בכי עשתה זאת. היא עפה את העלם ונכנסה בקושי אל 

ה את האבן, הוא אמר לעצמו חדרו, הוא לא שמע אותה וכאשר הרים את ראשו רא
 שמתחילים להעריך את יצירותיו הוא נראה מאושר.

למחרת בבוקר עפה הסנונית למעגן, היא התיישבה על תורן של ספינה גדולה והיא קראה 
שהיא עפה למצרים אבל אף אחד לא שמע אותה. כשעלה הירח הלכה להיפרד מהנסיך. 

שהחורף מגיעה ועוד מעט ירד שלג  הנסיך ביקש שתישאר עוד לילה אחד. היא אמרה
בק. היא הבטיחה שלא  -ובמצרים השמש חמה ואחיותיה בונות להן קינים במקדש בעל

תשכח אותו ובאביב תביא לו שתי אבני חן יפות. ואבן אודם מהוורד וספיר כמו הים. 
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א הנסיך סיפר לה על ילדה שמכרה גפרורים בכיכר  וכל גפרוריה נפלו לביוב הם רטובים ול
יבערו. אביה יכה אותה אם תבוא הביתה בידיים ריקות והיא בוכה ואין לה נעליים וגרביים 

וראשה חשוף. הוא ביקש מהסנונית שתביא לה את אבן הספיק ואביה לא יכה אותה. 
הסנונית הסכימה להישאר עוד לילה אבל אמרה שהיא לא יכולה להוציא לו את העין כי אז 

עשה כמו שציווה אותה. היא עשתה זאת והחליקה את אבן לא יראה, הנסיך אמר לה שת
הספיר לידיה של הילדה. הילדה ראתה בזה זכוכית ורצה לביתה להראות לאביה. הסנונית 

חזרה לנסיך ואמרה לו שבגלל שהוא עיוור היא תישאר איתו לתמיד. הנסיך אמר שתיסע כי 
ובמהלך היום ישבה על כתפו  הוא לא רוצה שתיפגע. הסנונית ישנה  למרגלותיו של הנסיך

וסיפרה לו מה ראתה בארצות אחרות. הנסיך אמר שהוא שמח לשמוע את כל הסיפורים על 
העולם אבל הוא רוצה לדעת מה קורה מעל עירו וביקש שתעוף ותספר לו. הסנונית ראתה 

עשירים ועניים. היא ראתה שני  ילדים שיושבים בשער העיר ומבקשים להתחמם ואומרים 
שהם רעבים, אך השומר צעק עליהם ואמר שאסור להם לשבת שם והם הלכו משם  כמה

להתהלך בגשם. כשסיפרה לנסיך הוא אמר לה שתקלף ממנו עלי זהב ותיתן לעניי העיר. כך 
היא קילפה ממנו עוד ועוד עד שנשאר אפור לחלוטין. הילדים נעשו מאושרים, עם בגדים 

אך היא אהבה את הנסיך ולא רצתה לעזוב אותו. היא ואוכל. לסנונית נעשה קר יותר ויותר 
ניסתה לשרוד ולהתחמם, היא הייתה אוכלת משאריות המאפיה וכאשר האופה לא היה 
מוציא פירורים היא הייתה מתחממת בעזרת מעוף כנפיה. כאשר הרגישה שהיא עומדת 

ק אותו לעוף, היא נפרדה מהנסיך והוא אמר שהוא שמח שהיא עפה למצרים וביקש שתנש
בשפתיו, היא אמרה שהיא לא עפה כי היא עומדת למות והיא נישקה לשפתיו ומתה 

 למרגלותיו. באותו רגע נשמע קול של שבר, וליבו של הנסיך נשבר לשניים.
בבוקר התהלך ראש העיר בכיכר שמתחת לנסיך ועימו חברי מועצת העיר, הם החליטו 

וזהב ואפילו יש למרגלותיו ציפור מתה. שהנסיך נראה ישן ועלוב והוא כבר בלי אבנים 
כי אין הוא יפה ואין הוא מועיל. הפזל הועבר  -והחליטו להוריד את הנסיך המאושר משם

להיתוך וחברי המועצה החלו להתווכח איזה פסל לשים במקומו, כל אחד רצה שזה יהיה 
הים אמר פסל שלו. בכור ההיתוך לא הצליחו להתיך את חלקי הלב וזה הושלך לפח. אלו

לאחד המלאכים שלו שיביא אליו את שני הדברים היקרים שבכל העיר הזאת, המלאך 
הביא אליו את הלב הקטן והציפור המתה. אלוהים אמר שהוא היטיב לבחור, והוא אמר 

 שבגן העדן תשיר הציפור הזו לנצח את שיריה ובעירו יהללו את הנסיך המאושר.
 
 
 

 הסיפור: אוסקר ויילד   תקציר -הענק וגנו
שנים וזמן  1לענק עוג בן עוג הייתה גינה מאוד יפה. הענק הולך לבקר את בן דודו במשך 

הזה הילדים מגלים את גינתו ומשחקים בו. כאשר הוא חוזר ורואה את הילדים המשחקים 
הוא מגרש אותם ובונה סביב גינתו חומה. כאשר מגיע האביב הוא פוסח על גנו של הענק 

ו ילדים. הילדים מוצאים פרצה ונכנסים אל הגן ומביאים אתם את האביב, בגלל שלא היו ב
הענק יוצא אל הגן ורואה את הילדים, כל הילדים נבהלים ובורחים חוץ מילד אחר שבכה, 

הענק עוזר לו, והילדים מגלים שהענק איננו מפחיד ורע כמו שהוא נראה, הם חוזרים 
 להשתעשע בגן יחד עם הענק. 

 
 הענק וגנו

ל יום היו הולכים הילדים אל הגן של הענק. זה היה גן גדול,  פורח, עם הרבה ציפורים. יום אחד כ
חזר הענק לביתו וסילק את כל הילדים בקול צורמני וזועף, הוא אמר שזה הגן שלו ותלה שלט שיאן 

לא היה כניסה והעבריינים ייתבעו לדין. זה היה ענק אנוכי מאוד. הילדים נשארו לשחק ברחוב, כי 
להם גן לשחק בו. הם נהגו להסתובב מסביב לחומה ולדבר על הגן היפה שהיה שם ועל כמה שהיו 

מאושרים להיות בו. בגן של הענק היה חורף מאוד סוער. וגם שחלף החורף, שם המשילך להיות 
חורף עם ברד ורוחות וגשמים ושלג. כשפרח יצא החוצה, הוא ראה את מה שקורה וחזר. הענק לא 

בין למה לא מגיע האביב והקיץ. יום אחד שמע ציוץ ציפור, דבר שלא שמע זה זמן רב. הוא הביט ה
בחלון וראה שהילדים נכנסו דרך פרצה בחומה והם משחקים והאביב בה על גנו. הוא ראה אותם 
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צוחקים, מאושרים ונהנים. בפינת הגן היה ילד שלא הצליח לטפס על העץ כי הוא היה נמוך והוא היה 
עצוב. ורק באזור הזה היה עוד חורף בגן. הענק הבין שהוא היה אנוכי והוא החליט לשבור את 

החומה ולתת לילדים לשחק מתי שהם רוצים בגן. הוא ירד למטה, וכל הילדים ברחו, אבל הילד הזה 
לא כי הוא לא ראה את הענק מרוב דמעות. הענק הרים אותו על העץ והעץ החל לפרוח. הילד נתן לו 

נשיקה וכל הילדים ראו שהילד בסדר ולכן חזרו לגן. מאז שיחק הענק עם הילדים בגן כל יום. כאשר 
הוא הזדקן הוא היה יושב על כורסא ומביט בהם משחקים. הוא תמיד היה שואל איפה הילד ההוא 
ר שנישק אותו. הוא אהב את כולם אבל הייתה לו חיבה מיוחדת לילד ההוא, כי הוא נישק אותו. בוק
אחד בחורף הענק הביט דרך החלון וראה את הילד ההוא מתחת לעץ שלמרות שהיה חורף היה 

מכוסה בפרחים לבנים. הוא ירד מהר למטה וראה את הילד עם ידיים ורגליים פצועות. הוא שאל מי 
פגע בו ואמר שהוא ילחם נגדו. הילד אמר שאלה פצעי אהבה, הענק שאלה מיהו והילד ענה שהוא 

ו לשחק בגנו לפני הרבה שנים ועכשיו הוא מזמין אותו לגן שלו, גן העדן. כשהילדים נכנסו הסכים ל
 .אחרי הצהריים לגן, הם מצאו את הענק שוכב מת מתחת לעץ מכוסה בפרחים לבנים
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