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את הצ‘יפס המציא, לגמרי במקרה, ַטּבח אמריקני בשם ג‘ורג‘ קראם. זה קרה ּבִשנת 1853 

במסעדה ַבעי�י�ת נופש בארצות-הברית.

יום אחד נכנס לָקֹוַח למסעדה שבה עבד ג‘ורג‘ קראם והזמין תפוחי-אדמה מטוגנים. הטבח 

טיגן את תפוחי-האדמה כמו שטיגן תמיד, והגיש אותם לאורח. אך האיש לא היה מרוצה 

מתפוחי-האדמה שקיבל. הוא התלונן שהם עבים ִמדַי, והחזיר אותם לטבח. הלקוח היה 

איש מכובד, וג‘ורג‘ קראם  מיהר להכין לו תפוחי-אדמה דקים יותר. אך גם הפעם לא היה 

הַצלַַחת פעם  ושוב התלונן שתפוחי-האדמה עבים מדי. כאשר הוחזרה  האורח מרוֶצה, 

נוספת לִַמטבח, כעס הטבח מאוד. הוא החליט להרגיז קצת את האיש המפונק שלא הפסיק 

להתלונן. קראם חתך את תפוחי-האדמה לפסים דקים במיוחד, ואמר לעצמו:

"עכשיו הוא לא יצליח לתפוס אותם בַַמזלג ויכעס עוד יותר." 

הוא הגיש את המנה החדשה לָאורח וחיכה לְִתגובה נִזְֶעֶמת. אך האורח הפתיע את ג‘ורג‘ 

קראם. במקום לכעוס הוא התלהב מתפוחי-האדמה הדקים, וביקש מנה נוספת. גם שאר 

המילה:  פירוש  (באנגלית  צ‘יפס  שנקראה  החדשה  המנה  את  אהבו  ּבַמסעדה  הסועדים 

פרוסות דקות).

על מה נקרא?

על הַטבָח שהמציא את הצ‘יפס לגַמ�י 
במקרה.  היה זה לאחר שהטבח ֶהחליט 

להעניש לָקוַח שהתלונן על תפוחי-
האדמה המטוגנים שהוגשו לו. 

ומה הייתה התוצאה? ִקראו וֵתדעו.

מי המציא את הצ‘יפס?
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אנשים התחילו להגיע אל המסעדה באופן מיוחד, רק כדי לאכול בה צ‘יפס. בעלי המסעדה 

ראו שהלָקוחות מאוד אוהבים את הצ‘יפס, והם ֵהֵחלו לֱֶארוז ולמכור אותם בכל האזור. 

ג‘ורג‘ קראם הטבח התפרסם מאוד, ופתח מסעדה משלו.

�יצור צ‘יפס הּוקם רק אחרי שבעים שנה, בשנת 1926. ּבַמפעל החדש  המפעל הראשון לְי

כדי  ש�עווה,  �יר  ִמנְי עשויה  מיוחדת  ּבַאריזה  אותם  וארזו  גדולות  בכמויות  צ‘יפס  י�יצרו 

לשמור על טריותם ועל פריכותם. הצ‘יפס הפך למאכל מבוקש ואהוב בכל י�ּבֶש�ת אמריקה, 

ומשם נָפֹוץ לעולם כולו.     

עי�ירת נופש - עיירה שְמבַקרים בה תיירים.

לקוח - קונה או משתמש בשירות

נזעמת - כועסת מאוד

סועדים - אוכלים 

מילים חדשות 

�יר ש�עווה - נייר מצּוּפֶה שעווה  נְי

פריך - קשה אך שביר

נפוץ - התפזר, נעשה מקובל
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הזמין במסעדה לקוח

ש מהמנה, וטען מרוצה לא היה הלקוח

ללקוח הכין הטבח

ש התלונן שוב הלקוח

ו התרגז הטבח

�וָקא דַו הלקוח הפעם

אהבו אנשים עוד

התפרסם והמאכל לצ‘יפס, מפעל הוקם

מהתמונות: בכל אחת הלקוח לַטבח אומר מה ּכִתבו  

                                             כותבים את ֵסדר האירועים

הצ‘יפס נוצר כך

הצ‘יפס: נוצר כיצד הְמַסּפְרים המשפטים את ַהשלימו  
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שיחות ֲמחְבִרים

משוחחות הדמויות

לו? אומרים הם מה במסעדה. לו קרה מה לִילדיו ומספר לביתו, שב הנכבד הלקוח

ועוד עוד אליו מגיעות וכל הזמן בְִמטבח המסעדה, עומד קראם ג‘ורג‘ את דַמיינו  
לחיתוך צ‘יפס!  מכונות היו עדיין לא באותם ימים זִכרו: הזמנות לצ‘יפס.  

אלה?  בִ�געים אומר הוא מה

אותו: אומר מי משפט כל ליד ּכִתבו  

מפונקים, אבל הפעם  לקוחות אוהב בדרך כלל אינני  
ְמַעְצּבֵן. לש��ת לקוח לי ִהש�ַתלֵם

 
תפוחי-האדמה את לקבל שִהתַעקשתי שמח אני

אוהב. שאני כמו

אותו  זרקו שלא ַמזל הטבח, את שיגע המפונק בעלי  
זה. את לי הוא עושה גם בבית מהמסעדה.

כל   אִמתי, צ‘יפס יש בעלי של החדשה רק בִַמסעדה  
חיקויים. ֵהם רק השאר
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                                                     כותבים הוראות

צ‘יפס? מכינים איך

צ‘יפס: לֲַהכָנַת הוראות ּכִתבו  

הדרושים: הכלים הדרושים:   החומרים
  
  
  

ההכנה: אופן

אזהרה:   

הילדים: שמות את צ‘יפס. כִתבו לאכול אוהבים הם איך בכיתתכם ש�אלו ילדים  

קטשופ:  עם  
תוָספות:  בלי  
פיתה:  בתוך  

איך):  (ַהסבירו אחרת ּבְצורה
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לשון מַחדדים

ְלרבים ִמיָחיד

לרבים: מיחיד הבאים העצם שמות את ִהפכו  
 

יחיד              רבים           
מסעדה         

תפוח
לקוח
אריזה
מפעל

הפתעה
סועד
מזלג

ַמאכל
�יר נְי
טבח

ב-ות. ברבים המסתיימות בזכר המילים את ַהקיפו  

שִמסַתיימות ברבים ב-ות: שלוש מילים בזכר הוסיפו  
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חוזרים ומַסְכמים

ְּבפרק זה למדנו:

לכתוב את האירועים ּבְ�ֶצף.  .1
להבחין בין עובדה לדעה.  .2

לַחֵּבר שיחות.   .3
לכתוב הוראות לַהכנת צ‘יפס.  .4

להכיר שמות עצם בזכר שצורת הרבים שלהם   .5
ִמְסַתי�ימת ב- ות.  


