
 
 

 
 המחוגה והסרגל

   
 

 אמרה המחוגה לסרגל
 "כל ציור שאליו אתה מגיע

 מייד מתקלקל,
 -רקדנית מהוללת-ואילו אני

 ניסים ונפלאות על הדף מחוללת".
 

 נעלב הסרגל וענה
 "כל קו שאת עושה יוצא לך עקום,

 כך לא תגיעי לשום מקום.
 ואני, לעומתך, שקול ורגוע,

 עושה בקלות משולש וגם ריבוע".
 
 צחוק מתגלגל,צחקה המחוגה 

 וכך ענתה לו, לסרגל:
 "רק קווים ישרים,

 כזה שעמום!
 חוץ מזה אתה לא מסוגל לכלום!

 הבט עלי, ראה איזו קלילות רגליים!"
 אמרה והסתובבה פעמיים

 "כל נייר חלק בן רגע אמלא
 בעיגולים וגלים,

 קשתות וסלסולים".
 

 "אולי תפסיקי כבר מעצמך להתפעל!?"
 ל,גז הסרגקרא ברו

 וב סיבובים אני סחרחורת מקבל!"מר
 שנינו ייבחרבין מי, לדעתך, מ

 שתי נקודות בקו ישר לחבר?
 הן רק אני את הדרך הקצרה ביותר מכיר
 וכאן לא יעזרו נפנופי רגליים באוויר.

 לעולם לא תצליחי קו ישר בין שתי נקודות להעביר!"
 

 "קו ישר" לעגה המחוגה "קו ישר,
 דבר מכוער!" בעיני זה סתם

 
 
 



 
 

 שמע את הויכוח העפרון
 וניסה להציע לשניים פתרון:

 "אולי במקום להעיר בצעקות את המגירה כולה
 תרגעו קצת ותנסו לשתף פעולה?

 על המדף שמעלינו נמצא ספר של יעל,
 ובו תוכלו לראות ציורים עם מחוגה וגם סרגל.

 אם רק תסכימו ביחד לצייר,
 יהיו הציורים שלכם יפים יותר".

 
 "לצייר איתו?!" התפרצה המחוגה

 "הרי זה מגוחך!
 כך!"-הוא חסר דמיון, ומשעמם כל

 
 ושוב החלה המריבה מתלהטת.

 אז חמק העפרון מהמגירה בשקט,
 וכאשר חזר עם הספר והחל בין דפיו לעלעל,

 אט להסתכל.-השתתקו השניים וקרבו אט
 

 הזה:הוא הראה להם את הציור 

 
 ואת הציור הזה:

 

 
 זה:וגם את 
 



 
 
 

 "…"בשיתוף פעולה יוצאת עבודה ממש מוצלחת
 ה בליבה המחוגה.אמר

 …"אנחנו באמת יכולים לצייר ביחד"
 חשב לעצמו הסרגל.

 
 הציצה המחוגה בסרגל וחייכה,

 הציץ הסרגל במחוגה וחייך,
 אתם מנחשים מה קרה בהמשך? –נו 

 
 השניים יצאו מן המגירה,

 פסו ועלו על שולחן הכתיבה,טי
 עפרון, חברם המשותף,ועם ה

 החלו מציירים יחד על הדף:
 היא חוללה בקצב מהיר,

 הוא קווים בביטחה העביר,
 היא קשת,
 הוא רשת,

 עוד ריבוע ומלבן,
 ועוד עיגול שמן,
 –והנה הציור תם 

 !והוא ממש ממש מושלם
 
 

 לצייר את הציור שלהם( יכולים)כאן הילדים 
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