
ּלֹון    ילִּ תֹוי ו  מִּ ל ג  ש   ַהמִּ

 

 

 

 

ּפּורבְ  ִמְשַתְתִפים ַעל ִריםְכֶשְמַספְ   ִמְתַיֲחִסים סִּ

 ,ְתכּונֹות, ַמְרֶאה: םָלהֶ שֶ  ַהְמיָֻחִדים ַלְמַאְפְיִנים

 .ֹותשּוְרגָ  בֹותַמְחשָ 

 

 

ּפּורבַ  ְדמּויֹות ירכִ ַהזְ ּולְ  ֹזרַלחְ  ְכֵדי  ,סִּ

 ּגּוף ְבִכּנּוֵיי ָעִמיםִלפְ  ִמְשַתְמִשים

 .ִאְזכּוִרים – ַאֶתם, אֹותֹו, ִהיא, הּוא: ְכמֹו

 

 

יםבְ  ּפּורִּ יםשִּ ּובְ  סִּ  נּוחְ ֲאנַ  יםְיָלִד  ַעל ירִּ

 ַמְקִטינֹות ְבִמִלים ָעִמיםפְ לִ  ִמְשַתְמִשים

 .ּוְמַפְּנקֹות

 

 

 ִספּור



ּפּורבְ  יחַ דּו־ִש   ָמה יעַ ַמבִ  סִּ

 ָמה, ֶזהלָ  ֶזה ַהדֹוְבִרים אֹוְמִרים

 .ִשיםַמְרִּגי ֵהם ּוָמה חֹוְשִבים ֵהם

 

 

יםהַ  ְבָכל ּפּורִּ  ִמְשַתְתִפים סִּ

 ְתכּונֹות םהֶ ְולָ  ֹוִריםבּגִ 

 .םִמֶשָלהֶ  ִיחּוִדּיּות

 

 

ים ְכֶשכֹוְתִבים ּפּורִּ  ֵארתָ לְ  ָצִריְך סִּ

 ןמַ ַהזְ  ְוֶאת ַהָמקֹום ֶאת, ָהֶרַקע ֶאת

 .ַהִספּור ִמְתַרֵחש ֶשָבֶהם

 

 

 ֶאת ּונלָ  ַמְראֹות ְבֶרֶצף ְתמּונֹות

ּפּורבַ  ַהֲחשּוִבים ָהַרְעיֹונֹות  סִּ

 ַהֲחשּוִבים ַהִמְשָפִטים ַעל ּוְמַרְמזֹות

 .ַהִספּור תַבֲהָבנַ  ּונלָ  יםִר ֶשעֹוזְ 

 

 



ּפּורבַ  ים ִשמּוש ֵיש סִּ לִּ ע  פ   ַהְכתּוִבים בִּ

 ְדָבִרים ְמָתֲאִרים הֵאלֶ  םָעִליפְ . ֶבָעָבר

 .ִהְתַרֲחשּושֶ  ֵארּוִעים ֶרֶצף אֹו ָקרּושֶ 

 

 

ּפּורבַ  ְדמּויֹותהַ   ,ַמֲעִשים ְבֶאְמָצעּות ְמֹתָארֹות סִּ

 .ּוְתכּונֹות ַמְחָשבֹות, ֹותשְרגָ , ִדבּוִרים, ִהְתַנֲהגּות

 

 

ּפּורבַ  ִפיםְת תַ ַהִמְש   סִּ

 ,ֲחָפִצים םּגַ  יֹותהְ לִ  םְיכֹוִלי

 .ְוַכדֹוֶמה ְפָרִחים, ַחּיֹות

 

 

ּפּור כֹוְתִביםשֶ כְ   יעַ בִ ְלהַ  רֶאְפשָ  סִּ

 ,ְוַהְפָתָעה ְמָחהִש , ַחדפַ  גֹוןכְ  ֹותשְרגָ 

 .ְמקֹוָרם ֶאת ְסִבירהַ ּולְ  אֹוָתם ֵארתָ לְ 

 

 

 

 



ּפּורֵמהַ  ינּובִ יָ  םלָ כֻ   ֶאת ילִ שֶ  סִּ

 ?יזִ ַהֶמְרכָ  ָהַרְעיֹון

 םְוגַ , ּפּורסִּ לַ  ְמאֹוד דֹוֶמה ַתְבִתיכָ שֶ  ָמה

 .ַהכֹוֶתֶרת ֶאת ֹתבכְ לִ  ְרִתיכַ זָ 

 

 

ּפּור י ַהסִּ טֹורִּ יס   הּוא. ַהְמקֹורֹות ַעל ָעןְש ּנִ  ַההִּ

 ְבֶמְרָכזֹו. ֹוֶרֶשתמְולַ  ָדתלַ , ֶרץאָ לַ  אֹוָתנּו קֹוֵשר

 ֲחשּובֹות ְדמּויֹות בֹותצָ נִ  ַהִהיְסטֹוִרי ַהִספּור ֶשל

 .ַעֵמנּו ֶשל ֵמַהִהיְסטֹוְרָיה

 

 

 ְברֹאש מֹוִפיָעה ַהכֹוֶתֶרת

ּפּורהַ   הּוָ ְמלֻ  ָעִמיםְוִלפְ  סִּ

 .ְבִאּיּור

 

 

יםסִּ   ִחפּוש ַמַסע םיְמִכילִ  יםַרבִ  ּפּורִּ

 אֹוֲהִביםשֶ  ָאָדם ַאַחר ,ְמֻבָקש ֵחֶפץ ַאַחר

 ַהַמָסע סֹוףבְ . ָאהּוב ַחִיים ַעלבַ  ַאַחר אֹו

 .ְמֻבָקשֹו ֶאת ִתיםעִ לְ  ֹורבַהגִ  מֹוֵצא



 

 

 ֹוֵררעלְ  הְיכֹולָ  ַהכֹוֶתֶרת

 ַעל ֹמזְר ְולִ  ַסְקָרנּוֵתנּו ֶאת

ּפּורבַ  ְיֻסַפר ָמה  .סִּ

 

 

 ְשַתֵמשהִ לְ  ֶאְפָשר

 ַהכֹוֶתֶרת) ַהֹתֶכן יְבִרְמזֵ 

 ַעל ֵערשַ ּולְ  (ְוָהִאּיּור

 .ְיֻסַפר ָמה

 

 

ּפּור כֹוְתִביםשֶ כְ   יעַ בִ הַ לְ  רֶאְפשָ , סִּ

 ְלִהְשַתֵמש, ִפְתָּגִמים ְתִאיםהַ לְ , ֹותשְרגָ 

 .ּוְלַצֵּיר ְלַקֵשט ְוַכמּוָבן ָיפֹות םיִמלִ בְ 

ּפּורבַ  םיַהְפָעלִ  ֹרב  ְכתּוִבים סִּ

 ְמָתֲאִרים ֵהם ִכי, ֶבָעָבר

 ֶרֶצף — ֶשָקרּו ְדָבִרים

 .ַבִספּור ֶשִהְתַרֲחשּו ֵארּוִעים

 



 

 ַאֲחֵרי ָבא ַהֹפַעל ַהִדבּור ִבְשַפת

 ִבְשַפת. לְכלָ  ְבֶדֶרְך ַהִמְשָפט נֹוֵשא

ּפּורהַ   .ךְתַהפֵ הִ לְ  ָעשּוי ַהֵסֶדר סִּ

 

 

ּפּורבַ   .ְבִדמּוִּיים ִשמּוש ֵיש סִּ

 .ְרִכיָבה סּוס ְכמֹו ִהיא לּגַ : המָ גְ דֻ לְ 

 

 

  



 

 

 

 םַהֲחרּוִזי. םיֲחרּוזִ בַ  תּובכָ  ירשִּ הַ 

 :המָ ֻדגְ לְ . ירִש לַ  ֶקֶצב ִקיםַמֲעִני

 .ַמְסִטיק — ְפַלְסִטיק

 

 

יםבְ  ּפּורִּ יםשִּ ּובְ  סִּ  נּוחְ ֲאנַ  ִדיםְילָ  ַעל ירִּ

 ַמְקִטינֹות ְבִמִלים ָעִמיםפְ לִ  ִמְשַתְמִשים

 .ּוְמַפְּנקֹות

 

 

ש   יֵרישִּ בְ  קמִּ  ַהָשָפה ַעל דְלמֹ לִ  רֶאְפשָ  ח 

 ֲעֹסקלַ , אֹוָתּה ירֲעִש הַ לְ , ָהִעְבִרית

נֹותְולְ  ֹוןשלָ  ִחדּוֵדיבְ   .ֵמַהִמְקָצב ֵהָ

 

 

 — השָ ַהֲאנָ . השָ ְבַהֲאנָ  מּושִש  ירשִּ בַ  ֵיש ְלִעִתים

 אֹו דֹוְמִמים ַלֲעָצִמים ִקיםיַמֲענִ  ָאנּושֶ  ָאָדם ְתכּונֹות

 .ְוָעף ְמַשֵחק ַהְסָתו: המָ ֻדגְ לְ . ַחִּיים ֲעֵליבַ לְ 

 ִשיר



 ֹוןשִמלְ : הש  ַהֲאנ  

 .יםִש ֲאנָ , ֱאנֹוש

 

 

 (!) ַהְקִריָאה יְוִסיָמנֵ  (?) הַהְשֵאלָ  יִסיָמנֵ 

ירבַ  ַהמֹוִפיִעים  ִקְצִבית ְקִריָאה ְמַאְפְשִרים שִּ

 .ַהִשיר ֶשל לּותיַהְקלִ  ֶאת ְמַבְטִאיםּו הּוְמַהּנָ 

 

 

יםשִּ   .ּוְבשּורֹות ָבִתיםבְ  ָתִביםכְ נִ  ירִּ

 ּוְבֹרב, םיֹונִ מזְ פִ  ָבֶהם ֵיש ָעִמיםפְ לִ 

 .םיֲחרּוזִ  םיחֹוְרזִ  יִריםַהִש 

 

 

 .םיֲחרּוזִ בַ  ִמְסַתְיִמים ירשִּ הַ  ֵתיבָ 

 ֶאת ִשיםיּוַמְדּגִ  יםעִ נָ  ִמְקָצב יֹוְצִרים םיַהֲחרּוזִ 

ירבַ  ֶאָמרַהּנֶ   .ֻמְכֶשֶרת — ְמֻהֶדֶרת: המָ גְ ְלדֻ . שִּ

 

 

 



יר  ,ֶשל ְפַעְלָתנּות ָבֲאִויָרה םיַמְבִחינִ  ַבשִּ

 .ִקְצִבּיֹות םיִמלִ  ַעל ֹותרּוַבֲחזָ  ַבֲחִריָזה

 .הֹופ, הֹופ: המָ ֻדגְ לְ 

 

 

ירבַ  תיַהַתְפנִ   ֶהָחשּוב עָהֶרגַ  — שִּ

 .ִשּנּוי לִמְתחֹולֵ  ֶשבֹו ְביֹוֵתר

 

 

  



 

 

 

ט ֶשל ַמְטָרתֹו ס  ק  ע ט   ,ֻעְבדֹות ֹסרִלמְ  ִהיא ַהֵמיד 

 ַעל — ַתֲהִליִכים אֹו תֹוָפעֹות ְסִבירהַ ּולְ  ֵארתָ לְ 

 ְוַעל ִאיִשים ַעל, ַחִּיים יַבֲעלֵ  ַעל, ְפָרִחים

 .ְוַכדֹוֶמה ֶטַבע תֹוְפעֹות ַעל, ֵארּוִעים

 

 

 

ט ס  ק  ע ט   ַמהּו" הַהְשֵאלָ  ַעל העֹונֶ  ֵמיד 

 .?"ַהֵמיָדע ֶטְקְסט אנֹושֵ  ּוִמיהּו

 ַהְשֵאָלה ַעל העֹונֶ  ַהֶטְקְסט: המָ גְ ְלדֻ 

 .?"ַהְסָתו ְרֵחיפִ  ֵהם ָמה"

 

 

טבְ  ס  ק  ע ט   .ִמִלים ְבִצְמֵדי ִמְשַתְמִשים ֵמיד 

 .ָלֶזה הזֶ  ַהְסמּוִכים מֹותשֵ  ֵהם םיִמלִ  ִצְמֵדי

 .ִסיִני ַתפּוז: ָשלמָ לְ 

 

 ֵמיָדע ֶטְקְסט



 

ט צֹאמְ לִ  רֶאְפשָ  ס  ק  ע ט   ,ְדָיהיְקלֹופֶ צִ ֶאנְ בְ  ֵמיד 

 .ְועֹוד טְרנֶ ִאיְנטֶ בָ , ִעתֹוןבָ , ְסָפִריםבִ 

 

 

טבְ  םיָעלִ ַהפְ  ֹרב ס  ק  ע ט   ןמַ זְ בִ  תּוִביםכְ  ַהֵמיד 

 תֹוָפעֹות יִריםּוַמְסבִ  ֻעְבדֹות מֹוְסִרים: ֹהֶוה

 .ְמַבֶלה, שֹוֵאג: המָ גְ דֻ לְ . ִכיםיְוַתֲהלִ 

 

 

ט ס  ק  עהַ  ט   ,ְמָתֵאר ֵמיד 

 .ֵמיָדע קּוְמַספֵ  ַמְסִביר

 

 

טבְ  ס  ק  ע ט   ַהֵמיד 

 .ֻעְבדֹות ְמֹתָארֹות

 

 

ט לשֶ  הִמְבנֶ בְ  ס  ק   ט 

ע  ,ִתיָחהפְ  ָצאִנמְ  ֵמיד 

 .ְוִסכּום אֹושֵ ּנלַ  רּוטפֵ 



 

 

ע צֹאמְ לִ  ֶאְפָשר ֵהיָכן  ?ֵמיד 

ְרנֶ ִאינְ בָ , יְקלֹוֶפְדָיהְבֶאְנצִ   םיִעתֹונִ בְ , טְטֶ

 ?ֹוןאְבמּוזֵ  אּוַלי. ּוִבְסָפִרים

 .ַההֹוִרים ֶאת ֹאלְש לִ  ַּגם ֶאְפָשר

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

כֹות כֹוֵתב ִמי ר   יםִד ְילָ  – םישֹונִ  יםִש ֲאנָ  כֹוְתִבים ְבָרכֹות ?ב 

 .ֹונֹונּוְבִסגְ  ֹונֹושִבלְ  ֶאָחד ָכל – יםִר ּוְמֻבּגָ 

 

 

 

 

  

 ְבָרָכה



 

 

 

 

 

תבְ  ֹסמ  ר   נּויֵאלֵ  םיפֹונִ  ;פִּ

 .יָרהְיִש  היָ ְפנִ בִ  ללָ כְ  ֶדֶרְךבְ 

 

 

 

ת ַמִהי ֹסמ  ר   ?ּפִּ

 ַהְמַפְרְסִמים ֶסֶרט אֹו מֹוָדָעה

 .אֹותֹו רכֹ מְ לִ  ֵדיכְ  מּוָצר

 

 

 

  

 ִפְרסֹוֶמת



 

 

 

 (ָרָכהבְ לִ  ָרםכְ זִ  ֲחָכֵמינּו) ל"ֲחזַ  ֹותדַאג  

 ֵארּוִעים ַעל אֹו ְדמּויֹות ַעל רֹותְמַספְ 

 ּונלָ  ּומֹוִסיפֹות, ַהִמְקָרא ִמן ֲחשּוִבים

 .ַבִמְקָרא ִנְכַתב לֹאשֶ  ֶיַדע

 

 

 ַחְכֵמי אֹו ַהִמְקָרא ינֵ ְרשָ פַ  הפֶ  ַעלבְ  רּוִספְ  דֹותַאג  הָ  ֶאת

 .ל"ֲחזַ  ֹותדַאגָ  ֶבץְלקֹ  ֹותדָהַאגָ  ְספּואֶ נֶ  יֹוֵתר ְמֻאָחר .ַהָדת

 

 

ד  ֲחשּובֹות מּויֹותְד לִ  ִמְתַיֲחסֹות ל"ֲחזַ  ֹותַאג 

 .ּונלָ  ָחֵסר ָהָיהשֶ  ֶיַדע ֶהןיֲעלֵ  ּומֹוִסיפֹות ַבִמְקָרא

 

 

 .ֲחשּוִבים ּוְלֵארּוִעים ִלְדמּויֹות ִמְתַיֲחִסים ֲחָכִמים ְבַאָגדֹות

 .טֹוִבים ּוְלַמֲעִשים ָלֲעָרִכים ּוְלֻחַּנְכנּו ְלַלְמֵדנּו ָבא ַהִספּור

 

 

 ל"ֲחזַ  ַאָגדֹות



 

 

 

 

 יםחִ שֹולְ  נֹותמ  ַהז  

 רֶקשֶ  ַעל ֹמרְש לִ  ֵדיכְ 

 .יםִש ֲאנָ  ֵבין

  םיינִ מִ ַמזְ ּוְקרֹוִבים  ֲחֵבִרים

 ְמַשְמִחים רּוִעיםאֵ לְ 

 ,הֲחֻתנָ לְ : לשָ מָ לְ , םינִ יְ ּוְמַענְ 

 .ְרָצָאההַ לְ , ֻהֶלֶדת ֹוםילְ 

 

 

  

 ַהְזָמָנה



 

 

 ַמְפִעיל ֶטְקְסט הּוא טל  ש  

 ַהקֹוֵרא ֶאת ֹותָגרלְ  ַמְטָרתֹושֶ 

 .ְמֻסֶּיֶמת ֶדֶרְךבְ  ֹעלִלפְ 

 

 

 ֵדיכְ  יםטִּ ל  ש   ָצִריְך

 .ְלִהְסַתֵדר ַעתדַ לָ 

 

 

 ְמַעט ֵיש יםטִּ ל  ש  בִ 

 ֵדיכְ , ִאּיּור קרַ  אֹו ִמִלים

 ִפיקהָ לְ  ִיְהֶיה רֶאְפשָ שֶ 

 .ַקלּותבְ  ֵמיָדע ֵמֶהם

 

 

ל    כֹוֶתֶרת ְכמֹו הּוא ְלֶדֶלת טש 

 ִמי ּונלָ  ְמַסֵפר טַהֶשלֶ : פּורְלסִ 

 .ַבֶחֶדר אֹו ַבַבִית רּגָ 

 

 ֶשֶלט



ל   ֵיש  יִריםהִ ֶשַמזְ  יםטִּ ש 

 .ַסָכָנה ִמְפֵני

 

 

ל   ֵיש ֶשְמַסְפִקים יםטִּ ש   

 אֹו ָמקֹום םשֵ  ַעל ֵמיָדע

 .ַבַבִית רֶשּגָ  ִמי ַעל

 

 

  



 

 

 

להַ  ש   ַהִמְשַתְתִפים. ִמֶשלֹו ְמיָֻחד ֹאִפי ַבַעל ִספּור הּוא מ 

 ִמְתַבֵטא ַהָדָבר. ָאָדם ינֵ ִלבְ  ֶשִמְתַחְפִשים ַחִּיים יַבֲעלֵ  ֵהם ַבָמָשל

 ַבָמָשל ֵיש ָתִמיד. ַהַחִּיים ִמן ּוְבַמָצִבים ְבִהְתַנֲהגּות, ִבְתכּונֹות

 .ְמֹפָרשבִ  ָמראֶ נֶ  הּוא ָתִמיד לֹא ֲאָבל, ַהְשֵכל מּוַסר

 

 

להַ  ש   ַחֵּנְךלְ  ַהָבא ָקָצר יִדְמיֹונִ  ִספּור הּוא מ 

 .ַהְשֵכל מּוַסר אֹו חקַ לֶ  דַלמֵ ּולְ 

 

 

לבַ  ַהִמְשַתְתִפים ש   ַחִּיים יַבֲעלֵ  ֵהם מ 

 ְוֶשל ִהְתַנֲהגּות ֶשל, ְתכּונֹות ֶשל ְבַתְחֹפֶשת

 .ָהָאָדם ְבֵני ֶשל ַהַחִּיים ִמן ַמָצִבים

 

להַ  ש   ַהַחִּיים ַעל אֹוָתנּו ֵמדְמלַ  מ 

 .ָאָדם יְבנֵ  ֵבין ְיָחִסים ְוַעל

 

 

 ָמָשל



לבַ  ַהְדמּויֹות ש   :ֶהןיֵבינֵ  ְמשֹוֲחחֹות מ 

 .ַרב־ִשיחַ  אֹו דּו־ִשיחַ  בֹו ֵיש

 

 

 

 

  



 

 

 

ּכֹון  .ַמְפִעיל ֶטְקְסט הּוא ַמת 

 :ַלֲעשֹות ָמה דמֵ ְמלַ  ַהַמְתכֹון

 ,ְשַתֵמשהִ לְ  ִמְצָרִכים ְבֵאילּו

 ֵהן ּוָמה, םֵכִלי ְבֵאילּו

 .הֲהָכנָ  הֹוָראֹות

 

 

  

 ַמְתכֹון



 

 

 

ה ב   מֹוִפיעֹות בֹותתָ כַ . נֹותיְ ְמַענְ  ֲחָדשֹות ַעל ִדּוּוחַ  ִהיא ַּכת 

 ְמַשֵתף ַהכֹוֵתב. טְרנֶ ִאיְנטֶ ּובָ  היָ יזְ ֶטֶלוִ בַ , ַרְדיֹובָ , ִעתֹוןבָ 

 .ּוְבַמְסְקנֹוָתיו ֹוָתיושִרגְ בְ , ֲחָויֹוָתיובַ  אֹוָתנּו

 

 

הבְ  ב   ְוכֹוֶתֶרת, ְקָצָרה יתָראִש  כֹוֶתֶרת — ַכת 

 .יֹוֵתר הֲאֻרכָ  הנֶ ִמְש 

 .ָקָרהשֶ  ָהֵארּועַ  ֶאת ְמָתֲאִרים ָתָבהַהכַ  גּוףבְ 

 חַ וּוִד 

 

 

ים ֵאיְך חִּ ַדּו   ?מ 

 ְמָתֵאר ֶשְמַדֵּוחַ  ִמי

 .ָקָרהשֶ  ָמה ֶאת

 

 

  

 ַכָתָבה



 

 

 

 ְדמּויֹות: ְמנָֻּגדֹות ְדמּויֹות ִמְשַתְתפֹות הד  ַאג  בָ 

 .שֹוֶפֶטת ַאַחת ּוְדמּות ָרעֹות ְדמּויֹות, טֹובֹות

 

 

 .יִדְמיֹונִ  ִספּור — הד  ַאג  

 

 

ה ד   ַעל ַהְמֻבְססֹות ַאָּגדֹות ֵיש .יִדְמיֹונִ  ִספּור ִהיא ַאג 

 ִספּורבַ : לשָ מָ לְ . שֹונֹות ֻעְבדֹות ְוַעל ֶטַבע תֹוְפעֹות

 :ָהֻעְבָדה. ָצהבִ לַ  ָיַרד ֶשַהַּנְרִקיס תּובכָ  נּוינֵ פָ לְ שֶ  יַהִדְמיֹונִ 

 .בֹו ַחּיֹות ֶשְצַפְרְדִעים ָמקֹום - ַבִבָצה ֵדלגָ  ִקיסְר נַ 

 

 

 הד  ַאג   ִספּור ְבָכל

 .אֶפלֶ  ַמֲעֵשה ֵיש

 

  

 ַאָּגָדה



ה ִספּורבְ  ד   לּובִש  ֵיש ַאג 

 .ּוְמִציאּות ִדְמיֹון לשֶ 

 ללָ כְ  ֶדֶרְךבְ  ָקשּור ְתרֹוןַהפִ 

 הַמֲעשֶ בְ  אֹו ְמיָֻחד סנֵ בְ 

 ֵתאּורבְ  ַהְמֻשָלב, יאִ לְ פִ 

 .ַהַקָּים ּוַבַמָצב ַהְמִציאּות

 

 

 ְבָכל ֹוִפיעַ הלְ  הְיכֹולָ  הד  ַאג  

 ,ְבָמָשל: ִסְפרּוִתית צּוָרה

 .ְועֹוד ְבִספּור, ְבִשיָרה

 .ֲחשּוִבים רּוִעיםאֵ ּולְ  ְדמּויֹותלִ  ִמְתַיֲחִסים ֲחָכִמים ֹותדַאגָ בְ 

 .טֹוִבים יםֲעִש מַ ּולְ  ָלֲעָרִכים ּוְלַחְּנֵכנּו ְלַלְמֵדנּו אבָ  ַהִספּור

 

 

  



 

 

 

 קֹוְרִאים. ֹקֶדש ירִש  הּוא ּיּוטּפִּ 

 אֹוָתם ִריםשָ  אֹו ּיּוִטיםפִ 

 .ללָ כְ  ֶדֶרְךבְ , םיּוְבַחגִ  תֹותבָ שַ בְ 

  

 ִפּיּוט



 

 

 

ה ע   ַמְפִעיל ֶטְקְסט ִהיא מֹוד 

 ֹעלפְ לִ  ֹוֵראקלַ  ַהּגֹוֵרם

 .ֶשבֹו יָדעמֵ לַ  ְבֶהְתֵאם

 

 

 

הבְ  ע   ְבִקצּור כֹוְתִבים ֲאֵבָדה ַעל מֹוד 

 .ָהֲאֵבָדה ֶאת ריְחזִ הַ לְ  ֶשְּיַסֵּיע ָמה ָכל

 .ִיחּוד יַבֲעלֵ  ְכָתִמים: המָ גְ דֻ לְ 

 

 

  

 מֹוָדָעה



 

 

 

ּפּורבְ  ם סִּ ע   ַבִספּור. יםוִ ְשלֵ  ְוִסּיּום ְפִתיָחה ה 

 ְבסֹוף. שֹוֶפֶטת ּוְדמּות ערַ לְ  טֹוב ֵבין שִמְפּגָ  ֵיש

 .חַ צֵ ְמנַ  ַהטֹוב – ַהִספּור

 

 

ּפּור  ְבָעיֹותבִ  ָדן, ןבֵ לְ  ֵמָאב עֹוֵבר ַעם סִּ

 ְוֵיש ָמקֹום לכָ ּולְ  ןמַ זְ  לכָ לְ  ֶשַמְתִאימֹות

 .ֶחְבָרִתי ֶמֶסר בֹו

 

 

  

 ַעם ִספּור



  

 

 

 ,ִבְתמּונֹות ְמֻצָּיר ִספּור הּוא לֹוןיֲעלִּ 

 .ְכתּובֹות םיְבִמלִ  הּוֶ ַהְמלֻ 

 רְועֹוזֵ  ַהִצּיּור ֶאת םיַמְשלִ  ַהָכתּוב

 .ַהֶמֶסר ֶאת ִביןהָ לְ  ּונלָ 

 

 

 ְכתּוִבים ִספּוִרים ָעִמיםפְ לִ 

 .לֹוןיֲעלִּ  ְבצּוַרת

 

 

 

 ?(ַבקֹוִמיְקס) לֹוןיַבֲעלִּ שֶ  ַבִשיָחה ְמַדֵבר ִמי

 .םיִ ְשנַ  ְמַדְבִרים ָכזֹאת ְבִשיָחה

 ְבַתְפִקיִדים" ַאָתה"וְ " יֲאנִ " ִמְשַתְתִפים ַבִשיָחה

 .ילִ  העֹונָ  ַאְת , ִאָתְך ְמַדֵבר יֲאנִ . ִמְתַחְלִפים

 

 

 (קֹוִמיְקס) ֲעִלילֹון



  

 

נֹות ט   ַהק 

 

רַהִמָלה  ְבסֹוף ֹוןX נֹוִסיף ִאם  ,ֵספ 

 ,ִסְפרֹון ִיְהֶיה הּוא

 נֹוִסיף ִאם. ָקָטן ֵסֶפר ְכלֹוַמר

Xַקש ַהִמָלה ְבסֹוף יִּת, 

 .ַקִשית ִתְהֶיה ִהיא

 

 

ֵאלֹות שּובֹות ש   ּות 

 

ּלֹות ֵאל   מִּ ה הַהש  מ   ַמּדּועַ ּו ל 

 ֶהְסֵבר ֵיש ָדָבר לכָ לְ  לֹא ֲאָבל, ְוִסָבה ֶהְסֵבר ְמַחְפשֹות

 .[?]ה ְשֵאלָ  ִסיַמן ָבא הְשֵאלָ  טפַ ִמְש  ַאֲחֵרי. ְוִסָבה

 

 

ֵאַלת ?!ִפְתֹאם ָמה י ש  לִּ הּפ   ְבִסיַמן תְמֻסֶמנֶ  א 

 .[?!] ְקִריָאה ּוְבִסיַמן ְשֵאָלה

 ָלשֹון



 

 

ה םיעֹונִ שֶ כְ  שּוב   כֹוְתִבים — הְמֵלאָ  ת 

ֹ לְ , ָחָדש טפָ ִמְש   ,ַהְשֵאָלה ִמַלת אל

 .ַהְתשּוָבה ֹתֶכן ֶאת ּומֹוְסִרים

 

 

 ָצִריְך ַהְתשּוָבה ֹתֶכן ֶאת מֹוְסִריםשֶ כְ 

ה ָעִמיםפְ לִ  ֹוִסיףהלְ  ּל  ַחב   מִּ תמ   ,יכִ ) ר 

 ָצִריְך ָעִמיםפְ לִ . (ְוַכדֹוֶמה... שֶ  ינֵ ִמפְ 

 .ַבִמְשָפט ַהִמִלים ֵסֶדר ֶאת ּנֹותשַ לְ 

 

ּנּוֵיי כּות ּכִּ  ַשּי 

 

 

ּנּוֵייבְ  ִמְשַתְמִשים, יֶשהּומִ לְ  ַשָּיְך ֶשַמֶשהּו לֹוַמר ְכֶשרֹוִצים  כִּ

כּות  ֱאָמרֹותנְ  ַהִספּור ִבְשַפת. (ְוַכדֹוֶמה ֶשלֹו, ּהֶשלָ ) ַהַשּי 

 .(ֶשלֹו ַהִמְשָפָחה — ִמְשַפְחתֹו) ְבַיַחד ַהַשָּיכּות ְוִכּנּוי ַהִמָלה

 

 



 ֹּפַעל

 

 

 ַמָצב אֹו הֻעלָ פְ  ַהְמַצֶּיֶנת הִמלָ  הּוא ַעלּפֹ 

 וַעְכשָ , ֶאְתמֹול: ְמֻסָּים ןמַ זְ בִ  ַהִמְתַרֲחִשים

 .ְנַבֵשל, ְמַבְשִלים, ִבְשלּו: לשָ מָ לְ . ָמָחר אֹו

 

 

לִּ ּפ    יֳעלֵ פָ  יֹותהְ לִ  םיְיכֹולִ  םיע 

 .ְוַכדֹוֶמה ְתנּוָעה, הנָ שֵ , הֲאִכילָ 

 

 

לִּ ּפ    .הֲאִכילָ  יָפֳעלֵ  ֵהם הַבֲאִכילָ  עֹוְסִקיםשֶ  םיע 

 .הֵשנָ  יָפֳעלֵ  ֵהם הְבֵשנָ  ֶשעֹוְסִקים םיְפָעלִ 

 

 

 ַארתֹ 

 

 ,חֻמְצלָ , ָיֶפה ְכגֹון םיִמלִ  ֶשל ַתְפִקיד

 .ַהֵשמֹות ֶאת ֵארתָ לְ  - םיְקַטּנִ , שֹוָבָבה



ים ָראֹותְק נִ  ַהְמָתֲארֹות םיַהִמלִ  רִּ א   .ת 

 

 

 ֵמיָדע ֹוִסיףהלְ  הּוא ַארתֹ הַ  ַתְפִקיד

 ,ֹיִפי ַעל: לשָ מָ לְ , ָהֶעֶצם ֵשם ַעל

 .השָ ַהְרגָ  ַעל, ֶצַבע ַעל, ֹּגֶדל ַעל

 

 

יםת  הַ  רִּ  ְבִדילהַ לְ  ּונלָ  יםִר עֹוזְ  א 

 :ָשלמָ לְ . דֹוִמים ְדָבִרים יןבֵ 

 .ְיֻרָקה אֹו ְצֻהָבה תיְמכֹונִ 

 

 ַעל ְפָרִטים מֹוִסיף ַארתֹ 

 ַעל, צּוָרה ַעל: ָהֶעֶצם ֵשם

 ַעל, ֶצַבע ַעל, ֹּגֶדל ַעל, ֹיִפי

  .ְועֹוד הַהְרָּגשָ  ַעל, ְתכּוָנה

 

 

  



ֵני ימ  סּוק סִּ  ּפִּ

 

 

 לֹא ִאם בֹוֶדֶקת יֲאנִ  כֹוֶתֶבת יֶשֲאנִ  ַאֲחֵרי

נֵ  ְלַסֵמן ַכְחִתישָ  ימ   .ַמְתִאיִמים סּוקּפִּ  יסִּ

 ָחהפָ ִמְש  ֵמאֹוָתּה םילִ מִ לְ 

 .ְמֻשָתפֹות אֹוִתּיֹות ֵיש

 .ּוְשִביָתה ַשָבת: לשָ מָ לְ 

 

 

ּדּוַע ''הֵ   א ַהּיִּ

 

 

 א''הֵ  ֶאת ְמַקֵבל ָהֶעֶצם ֵשם ַכֲאֶשר

ּדּועַ   ֶאת ְמַקֵבל ִאתֹושֶ  ַהֹתַאר ֵשם םּגַ , ַהּיִּ

 .הַטּנָ ַהְק  הבָ לְ ַהכַ : המָ גְ דֻ לְ . ַהִּידּועַ  א''הֵ 

 

 

  



ֵנה ב  יכּות מִּ מִּ  ס 

 

 

 הזֶ  ַהְסמּוִכים מֹותשֵ  ֶצֶמד

ֹ לְ , ֶזהלָ   ,ֶהםיינֵ בֵ  ֲחִציָצה אל

נֵ  ַיַחד יֹוְצִרים ב  יכּות המִּ מִּ  .ס 

 

 

ה טֹוֵּפא   אֹונֹומ 

 

 

טֹוֵּפאֹות  — אֹונֹומ 

 קֹולֹות ַהְמַחִקים טּוִייםבִ 

 זּום־זּום: לשָ מָ לְ , ַבְמִציאּות

 !ְטַרח בּום, ִטיף־ַטף

 

  



ים ַמּנִּ  ז 

 

 ֹהו ההַ  הּוא ַעְכָשו ֶשקֹוֶרה ָמה

רהֶ  הּוא ֶאְתמֹול ֶשָקָרה ּוָמה ב   .ע 

 

 

ים רִּ ּפ  ס   מִּ

 

 

יםמִּ לַ  רִּ ּפ  ית ס  רִּ ב  עִּ  מֹוִסיִפים רכָ ְבזָ . ָבהקֵ נְ  ְוצּוַרת רכָ זָ  צּוַרת ֵיש ב 

: המָ גְ דֻ לְ , סֹוִפית ֵאין ָבהקֵ ִבנְ . לֹוָשהְש : המָ גְ דֻ לְ , ה ַהסֹוִפית ֶאת

 .לֹוששָ 

 

 

ֵתי' אֹוְמִרים ָבנֹות ַעל  '.ָבנֹות ש 

נֵ ' אֹוְמִרים םיָבנִ  ַעל  '.םיָבנִ  יש 

 

 

 יֹוֵצאת ֶשָלֶהם ָהַרבֹות אֹו ָהַרִבים ֶשִסֹּיֶמת ֵשמֹות ֵיש: בלֵ  ִשימּו

 םילִ מָ נְ : ְבַרִבים — (ָבהקֵ נְ ) הלָ מָ נְ   :ָשלמָ לְ  .ֹדֶפן

 ַאְרמֹונֹות: ְבַרִבים — (רכָ זָ ) ַאְרמֹון



 

 

ג נ  ל   ס 

 

 ,ְרחֹובבָ  ֶשִהְתַפְתָחה ָפהשָ בְ  ִמְשַתְמִשים ַהְסֶלְנג ַפתְש בִ 

 ".ַבְקַטָּנה", "הבָ ַסבָ : "המָ גְ דֻ לְ . ְועֹוד הַבְשכּונָ , ַבָצָבא

 

י ֵשם בּוצִּ  קִּ

 

 

י ֵשם ַמהּו בּוצִּ  ְקבּוָצה — ִקבּוִצי ֵשם ה, ִהיאמָ גְ דֻ , לְ ַמְקֵהָלה ?קִּ

 .ֶשָשִרים יםִש ֲאנָ  ֶשל ְקבּוָצה ִהיא ַמְקֵהָלה .ְמֻשָתף ַמֶשהּו תַבֲעלַ 

 

ים  ֲחרּוזִּ

 

, דֹוִמים ִבְצִליִלים אֹו ַהְצִליל ְבאֹותֹו ִמְסַתְּימֹות ִמִלים ַכֲאֶשר

ים שֹוְמִעים  .ֲחרּוזִּ

 

יחַ   ּדּו־שִּ

 

יחַ   .ִמְשַתְתִפים ְשֵני ֵבין ִשיָחה הּוא ּדּו־שִּ


