ַה ִּמּלֹון של ג ִּמי ותֹו ִּלי
ִספּור

כְ ֶש ְמסַ ְפ ִרים עַ ל ִמ ְש ַת ְת ִפים ְב ִּסּפּור ִמ ְתיַחֲ ִסים
לַ ְמאַ ְפיְנִ ים הַ ְמיֻחָ ִדים ֶשלָ הֶ םַ :מ ְראֶ הְ ,תכּונֹות,
ַמ ְח ָשבֹות ְּור ָגשֹות.

ּול ַהזְ כִ יר ְדמּויֹות בַ ִּסּפּור,
כְ ֵדי לַ ְחזֹר ְ
ִמ ְש ַת ְמ ִשים ִל ְפעָ ִמים ְבכִ ּנּויֵי ּגּוף
כּורים.
כְ מֹו :הּואִ ,היא ,אֹותֹו ,אַ ֶתם – ִאזְ ִ

ּוב ִּש ִּירים עַ ל יְלָ ִדים אֲ ַנ ְחנּו
ּפּורים ְ
ְב ִּס ִּ
ִמ ְש ַת ְמ ִשים ִל ְפעָ ִמים ְב ִמ ִלים ַמ ְק ִטינֹות
ּומפַ ּנְ קֹות.
ְ

דּו־שיחַ ְב ִּסּפּור ַמ ִביעַ ָמה
ִ
דֹוב ִרים זֶה לָ זֶהָ ,מה
אֹומ ִרים הַ ְ
ְ
ּומה הֵ ם ַמ ְרּגִ י ִשים.
חֹוש ִבים ָ
ְ
הֵ ם

ּפּורים ִמ ְש ַת ְת ִפים
ְבכָל הַ ִּס ִּ
ּגִ ב ִֹורים וְלָ הֶ ם ְתכּונֹות
ִחּודּיּות ִמ ֶשלָ הֶ ם.
י ִ

ּפּורים צָ ִריְך ְל ָתאֵ ר
כֹות ִבים ִּס ִּ
כְ ֶש ְ
אֶ ת הָ ֶר ַקע ,אֶ ת ַה ָמקֹום וְאֶ ת הַ זְ ַמן
ֶשבָ הֶ ם ִמ ְת ַרחֵ ש ַה ִספּור.

ְתמּונֹות ְב ֶרצֶ ף ַמ ְראֹות לָ נּו אֶ ת
שּובים בַ ִּסּפּור
הָ ַר ְעיֹונֹות הַ חֲ ִ
שּובים
ּומ ַר ְמזֹות עַ ל הַ ִמ ְשפָ ִטים הַ חֲ ִ
ְ
ֶשעֹוזְ ִרים לָ נּו בַ הֲ בָ ַנת הַ ִספּור.

תּובים
בַ ִּסּפּור יֵש ִשמּוש ִּבפע ִּלים הַ כְ ִ
בֶ עָ בָ רְ .פעָ ִלים אֵ לֶ ה ְמ ָתאֲ ִרים ְדבָ ִרים
רּועים ֶש ִה ְת ַרחֲ שּו.
ֶש ָקרּו אֹו ֶרצֶ ף אֵ ִ

הַ ְדמּויֹות בַ ִּסּפּור ְמתֹאָ רֹות ְבאֶ ְמצָ עּות ַמע ֲִשים,
ּותכּונֹות.
בּוריםְ ,ר ָגשֹותַ ,מ ְח ָשבֹות ְ
ִה ְתנַהֲ גּותִ ,ד ִ

הַ ִמ ְש ַת ְת ִפים בַ ִּסּפּור
ְכֹולים ִל ְהיֹות ַּגם חֲ פָ צִ ים,
י ִ
ַדֹומה.
חַ ּיֹותְ ,פ ָר ִחים ְוכ ֶ

כֹות ִבים ִּסּפּור אֶ ְפ ָשר ְל ַה ִביעַ
כְ ֶש ְ
ְר ָגשֹות כְ גֹון פַ חַ דִ ,ש ְמחָ ה וְהַ ְפ ָתעָ ה,
קֹורם.
ּול ַה ְס ִביר אֶ ת ְמ ָ
אֹותם ְ
ָ
ְל ָתאֵ ר

ֻכלָ ם ָי ִבינּו ֵמהַ ִּסּפּור ֶש ִלי אֶ ת
הָ ַר ְעיֹון הַ ֶמ ְר ָכזִ י?
דֹומה ְמאֹוד לַ ִּסּפּורְ ,ו ַגם
ָמה ֶש ָכ ַת ְב ִתי ֶ
כֹות ֶרת.
ָז ַכ ְר ִתי ִלכְ תֹב אֶ ת הַ ֶ

טֹורי ּנִ ְשעָ ן עַ ל הַ ְמקֹורֹות .הּוא
ַה ִּסּפּור ַה ִּהיס ִּ
אֹותנּו לַ אָ ֶרץ ,לַ ָדת וְלַ מ ֶֹור ֶשתְ .ב ֶמ ְרכָזֹו
ָ
קֹושר
ֵ
טֹורי נִ צָ בֹות ְדמּויֹות חֲ שּובֹות
יס ִ
ֶשל הַ ִספּור הַ ִה ְ
טֹוריָה ֶשל עַ ֵמנּו.
יס ְ
ֵמהַ ִה ְ

מֹופיעָ ה ְבר ֹאש
כֹות ֶרת ִ
הַ ֶ
הַ ִּסּפּור ו ְִל ְפעָ ִמים ְמ ֻל ָּוה
ְב ִאּיּור.

ילים ַמסַ ע ִחפּוש
ּפּורים ַר ִבים ְמכִ ִ
ִּס ִּ
אַ חַ ר חֵ פֶ ץ ְמבֻ ָקש ,אַ חַ ר אָ ָדם ֶשאֹוהֲ ִבים
אֹו אַ חַ ר בַ עַ ל חַ יִים אָ הּובְ .בסֹוף הַ ַמסָ ע
מֹוצֵ א הַ גִ בֹור ְל ִע ִתים אֶ ת ְמבֻ ָקשֹו.

כֹות ֶרת יְכֹולָ ה ְלע ֵֹורר
הַ ֶ
נּותנּו ו ְִל ְרמֹז עַ ל
אֶ ת סַ ְק ָר ֵ
ָמה יְסֻ פַ ר בַ ִּסּפּור.

אֶ ְפ ָשר ְל ִה ְש ַת ֵמש
כֹות ֶרת
תכֶן (הַ ֶ
ְב ִר ְמ ֵזי ַה ֹ
ּול ַשעֵ ר עַ ל
וְהָ ִאּיּור) ְ
ָמה יְסֻ פַ ר.

כֹות ִבים ִּסּפּור ,אֶ ְפ ָשר ְל ַה ִביעַ
כְ ֶש ְ
ְר ָגשֹותְ ,להַ ְת ִאים ִפ ְתּג ִָמיםְ ,ל ִה ְש ַת ֵמש
ּולצַ ּיֵר.
ְב ִמ ִלים יָפֹות ְוכַמּובָ ן ְל ַק ֵשט ְ
תּובים
רֹב הַ ְפעָ ִלים בַ ִּסּפּור כְ ִ
בֶ עָ בָ ר ,כִ י הֵ ם ְמ ָתאֲ ִרים
ְדבָ ִרים ֶש ָקרּו — ֶרצֶ ף
רּועים ֶש ִה ְת ַרחֲ שּו בַ ִספּור.
אֵ ִ

ִב ְשפַ ת הַ ִדבּור הַ פֹ עַ ל בָ א אַ חֲ ֵרי
נֹושא הַ ִמ ְשפָ ט ְב ֶד ֶרְך כְ לָ לִ .ב ְשפַ ת
ֵ
הַ ִּסּפּור הַ סֵ ֶדר עָ שּוי ְל ִה ְתהַ פֵ ך.

בַ ִּסּפּור יֵש ִשמּוש ְב ִדמּוּיִ ים.
ְלדֻ גְ ָמהַּ :גל ִהיא כְ מֹו סּוס ְרכִ יבָ ה.

ִשיר
הַ ִּשיר ָכתּוב בַ חֲ רּוזִ ים .הַ חֲ רּוזִ ים
ַמעֲנִ י ִקים ֶקצֶ ב לַ ִשירְ .לדֻ גְ ָמה:
ְפלַ ְס ִטיק — ַמ ְס ִטיק.

ּוב ִּש ִּירים עַ ל יְלָ ִדים אֲ ַנ ְחנּו
ּפּורים ְ
ְב ִּס ִּ
ִמ ְש ַת ְמ ִשים ִל ְפעָ ִמים ְב ִמ ִלים ַמ ְק ִטינֹות
ּומפַ ּנְ קֹות.
ְ

מד עַ ל הַ ָשפָ ה
ירי ִּמשחק אֶ ְפ ָשר ִל ְל ֹ
ְב ִּש ֵ
אֹותּה ,לַ עֲסֹ ק
ָ
הָ ִע ְב ִריתְ ,להַ ע ֲִשיר
דּודי לָ שֹון ו ְְל ֵָהנֹות ֵמהַ ִמ ְקצָ ב.
ְב ִח ֵ

ְל ִע ִתים יֵש בַ ִּשיר ִשמּוש ְבהַ אֲ ָנ ָשה .הַ אֲ ָנ ָשה —
דֹומ ִמים אֹו
ְתכּונֹות אָ ָדם ֶשאָ נּו ַמעֲנִ י ִקים לַ עֲצָ ִמים ְ
ְלבַ עֲלֵ י חַ ּיִ יםְ .לדֻ גְ ָמה :הַ ְס ָתו ְמ ַשחֵ ק וְעָ ף.

ַהאֲ נשהִ :מ ְלשֹון
אֱ נֹוש ,אֲ ָנ ִשים.

ימ ֵני הַ ְק ִריאָ ה (!)
ימ ֵני הַ ְשאֵ לָ ה (?) ו ְִס ָ
ִס ָ
יעים בַ ִּשיר ְמאַ ְפ ְש ִרים ְק ִריאָ ה ִקצְ ִבית
מֹופ ִ
הַ ִ
ּומהַ ָּנה ּו ְמבַ ְט ִאים אֶ ת הַ ְק ִלילּות ֶשל הַ ִשיר.
ְ

ּובשּורֹות.
ִּש ִּירים נִ כְ ָת ִבים ְבבָ ִתים ְ
ּוברֹב
ִל ְפעָ ִמים יֵש בָ הֶ ם ִפזְ מֹונִ יםְ ,
חֹורזִ ים חֲ רּוזִ ים.
הַ ִש ִירים ְ

בָ ֵתי הַ ִּשיר ִמ ְס ַתי ְִמים בַ חֲ רּוזִ ים.
ּומ ְדּגִ י ִשים אֶ ת
הַ חֲ רּוזִ ים יֹוצְ ִרים ִמ ְקצָ ב ָנ ִעים ַ
הַ ֶּנאֶ ָמר בַ ִּשירְ .לדֻ גְ ָמהְ :מהֻ ֶד ֶרת — מֻ כְ ֶש ֶרת.

ִירה ֶשל ְפעַ ְל ָתנּות,
בַ ִּשיר ַמ ְב ִחינִ ים בָ אֲ ו ָ
בַ חֲ ִריזָה ּובַ חֲ ָזרֹות עַ ל ִמ ִלים ִקצְ ִבּיֹות.
ְלדֻ גְ ָמה :הֹופ ,הֹופ.

הַ ַת ְפנִ ית בַ ִּשיר — הָ ֶר ַגע הֶ חָ שּוב
יֹותר ֶשבֹו ִמ ְתחֹולֵ ל ִשּנּוי.
ְב ֵ

ידע
טֶ ְק ְסט ֵמ ָ

ַמ ְט ָרתֹו ֶשל טקסט ַה ֵמידע ִהיא ִל ְמסֹ ר ע ְֻבדֹות,
ּולהַ ְס ִביר תֹופָ עֹות אֹו ַתהֲ ִליכִ ים — עַ ל
ְל ָתאֵ ר ְ
ישים וְעַ ל
ְפ ָר ִחים ,עַ ל בַ עֲלֵ י חַ ּיִ ים ,עַ ל ִא ִ
ַדֹומה.
תֹופעֹות טֶ בַ ע ְוכ ֶ
ְ
רּועים ,עַ ל
אֵ ִ

טקסט ֵמידע עֹו ֶנה עַ ל הַ ְשאֵ לָ ה " ַמהּו
ידע?".
נֹושא טֶ ְק ְסט הַ ֵמ ָ
ּומיהּו ֵ
ִ
ְלדֻ גְ ָמה :הַ טֶ ְק ְסט עֹו ֶנה עַ ל הַ ְשאֵ לָ ה
" ָמה הֵ ם ִפ ְרחֵ י הַ ְס ָתו?".

ְבטקסט ֵמידע ִמ ְש ַת ְמ ִשים ְבצִ ְמ ֵדי ִמ ִלים.
צִ ְמ ֵדי ִמ ִלים הֵ ם ֵשמֹות הַ ְסמּוכִ ים ֶזה לָ זֶה.
ְל ָמ ָשלַ :תפּוז ִסינִ י.

אֶ ְפ ָשר ִל ְמצ ֹא טקסט ֵמידע ְבאֶ נְ צִ ְיקלֹופֶ ְדיָה,
ִב ְספָ ִרים ,בָ ִעתֹון ,בָ ִאינְ טֶ ְר ֶנט וְעֹוד.

תּובים ִבזְ ַמן
רֹב הַ ְפעָ ִלים ְבטקסט ַה ֵמידע כְ ִ
ּומ ְס ִב ִירים תֹופָ עֹות
מֹוס ִרים ע ְֻבדֹות ַ
הֹ וֶהְ :
ו ְַתהֲ ִליכִ יםְ .לדֻ גְ ָמה :שֹואֵ גְ ,מבַ לֶ ה.

טקסט הַ ֵמידע ְמ ָתאֵ ר,
ידע.
ּומסַ פֵ ק ֵמ ָ
ַמ ְס ִביר ְ

ְבטקסט ַה ֵמידע
ְמתֹאָ רֹות ע ְֻבדֹות.

ְב ִמ ְב ֶנה ֶשל טקסט
ֵמידע נִ ְמצָ א ְפ ִתיחָ ה,
ֹושא ו ְִסכּום.
פֵ רּוט לַ ּנ ֵ

הֵ יכָן אֶ ְפ ָשר ִל ְמצ ֹא ֵמידע?
ְבאֶ נְ צִ ְיקלֹופֶ ְדיָה ,בָ ִאינְ ְ ֶט ְר ֶנטְ ,ב ִעתֹונִ ים
ּוב ְספָ ִרים .אּולַ י ְבמּו ֵזאֹון?
ִ
הֹורים.
אֶ ְפ ָשר ּגַם ִל ְשאֹ ל אֶ ת הַ ִ

ְב ָרכָה

כֹות ִבים אֲ ָנ ִשים שֹונִ ים – יְלָ ִדים
כֹותב ברכֹות? ְב ָרכֹות ְ
ִמי ֵ
ּוב ִסגְ נֹונֹו.
ּומבֻ ָּג ִרים – כָל אֶ חָ ד ִב ְלשֹונֹו ְ
ְ

סֹומת
ִפ ְר ֶ

ְב ִּפרסֹ מת; פֹונִ ים אֵ לֵ ינּו
ְב ֶד ֶרְך כְ לָ ל ִב ְפנִ ָיה י ְִש ָירה.

ַמ ִהי ִּּפרסֹ מת?
מֹודעָ ה אֹו סֶ ֶרט ַה ְמפַ ְר ְס ִמים
ָ
מּוצָ ר כְ ֵדי ִל ְמ ֹכר אֹותֹו.

אַ גָדֹות חֲ ַז"ל

אַ גדֹות חֲ ַז"ל (חֲ כ ֵָמינּו זִ כְ ָרם ִל ְב ָרכָה)
רּועים
ְמסַ ְפרֹות עַ ל ְדמּויֹות אֹו עַ ל אֵ ִ
ּומֹוסיפֹות לָ נּו
ִ
שּובים ִמן הַ ִמ ְק ָרא,
חֲ ִ
י ֶַדע ֶשל ֹא נִ כְ ַתב בַ ִמ ְק ָרא.

אֶ ת הָ אַ גדֹות ִס ְפרּו ְבעַ ל פֶ ה פַ ְר ָש ֵני ַה ִמ ְק ָרא אֹו חַ כְ ֵמי
יֹותר ֶנאֶ ְספּו הָ אַ ָגדֹות ְלקֹ בֶ ץ אַ ָגדֹות חֲ ַז"ל.
הַ ָדתְ .מאֻ חָ ר ֵ

אַ גדֹות חֲ ַז"ל ִמ ְתיַחֲ סֹות ִל ְדמּויֹות חֲ שּובֹות
ּומֹוסיפֹות עֲלֵ יהֶ ן י ֶַדע ֶשהָ יָה חָ סֵ ר לָ נּו.
ִ
בַ ִמ ְק ָרא

שּובים.
רּועים חֲ ִ
ּולאֵ ִ
ְבאַ גָדֹות חֲ כ ִָמים ִמ ְתיַחֲ ִסים ִל ְדמּויֹות ְ
טֹובים.
ּול ַמע ֲִשים ִ
ּולחֻ ּנַכְ נּו לָ ע ֲָרכִ ים ְ
הַ ִספּור בָ א ְללַ ְמ ֵדנּו ְ

הַ זְ ָמנָה

שֹול ִחים
ַהזמנֹות ְ
כְ ֵדי ִל ְשמֹר עַ ל ֶק ֶשר
בֵ ין אֲ ָנ ִשים.
רֹובים ַמזְ ִמינִ ים
ּוק ִ
חֲ בֵ ִרים ְ
רּועים ְמ ַש ְמ ִחים
ְלאֵ ִ
ּומעַ נְ ְינִ יםְ ,ל ָמ ָשלְ :לחֲ תֻ ָנה,
ְ
ְליֹום הֻ לֶ ֶדתְ ,ל ַה ְרצָ אָ ה.

ֶשלֶ ט
שלט הּוא טֶ ְק ְסט ַמ ְפ ִעיל
קֹורא
ֶש ַמ ְט ָרתֹו ְלגָרֹות אֶ ת הַ ֵ
ִל ְפעֹ ל ְב ֶד ֶרְך ְמסֻ ּי ֶֶמת.

צָ ִריְך של ִּטים כְ ֵדי
לָ ַדעַ ת ְל ִה ְס ַת ֵדר.

ִבשל ִּטים יֵש ְמעַ ט
ִמ ִלים אֹו ַרק ִאּיּור ,כְ ֵדי
ֶשאֶ ְפ ָשר י ְִהיֶה ְל ָה ִפיק
ידע ְב ַקלּות.
ֵמהֶ ם ֵמ ָ

כֹות ֶרת
שלט ְל ֶדלֶ ת הּוא כְ מֹו ֶ
ְל ִספּור :הַ ֶשלֶ ט ְמסַ פֵ ר לָ נּו ִמי
ָּגר בַ בַ יִת אֹו בַ חֶ ֶדר.

יֵש של ִּטים ֶש ַמזְ ִה ִירים
ִמ ְפנֵי סַ ָכנָה.

יֵש של ִּטים ֶש ְמסַ ְפ ִקים
ידע עַ ל ֵשם ָמקֹום אֹו
ֵמ ָ
עַ ל ִמי ֶש ָּגר בַ בַ יִת.

ָמ ָשל

הַ משל הּוא ִספּור בַ עַ ל אֹ ִפי ְמיֻחָ ד ִמ ֶשלֹו .הַ ִמ ְש ַת ְת ִפים
בַ ָמ ָשל הֵ ם בַ עֲלֵ י חַ ּיִ ים ֶש ִמ ְתחַ ְפ ִשים ִל ְב ֵני אָ ָדם .הַ ָדבָ ר ִמ ְתבַ טֵ א
ּוב ַמצָ ִבים ִמן הַ חַ ּיִ יםָ .ת ִמיד יֵש בַ ָמ ָשל
ִב ְתכּונֹותְ ,ב ִה ְתנַהֲ גּות ְ
מּוסַ ר הַ ְשכֵל ,אֲ בָ ל ל ֹא ָת ִמיד הּוא ֶנאֶ ָמר ִב ְמפֹ ָרש.

הַ משל הּוא ִספּור ִד ְמיֹונִ י ָקצָ ר הַ בָ א ְלחַ ּנְֵך
ּוללַ ֵמד לֶ ַקח אֹו מּוסַ ר הַ ְשכֵל.
ְ

הַ ִמ ְש ַת ְת ִפים בַ משל הֵ ם בַ עֲלֵ י חַ ּיִ ים
ְשל
ְב ַת ְחפֹ ֶשת ֶשל ְתכּונֹותֶ ,של ִה ְתנַהֲ גּות ו ֶ
ַמצָ ִבים ִמן הַ חַ ּיִ ים ֶשל ְבנֵי הָ אָ ָדם.

אֹותנּו עַ ל הַ חַ ּיִ ים
ָ
הַ משל ְמלַ ֵמד
וְעַ ל יְחָ ִסים בֵ ין ְב ֵני אָ ָדם.

הַ ְדמּויֹות בַ משל ְמשֹוחֲ חֹות בֵ י ֵניהֶ ן:
ב־שיחַ .
דּו־שיחַ אֹו ַר ִ
ִ
יֵש בֹו

ַמ ְתכֹון
ַמתּכֹון הּוא טֶ ְק ְסט ַמ ְפ ִעיל.
הַ ַמ ְתכֹון ְמלַ ֵמד ָמה לַ עֲשֹות:
ְבאֵ ילּו ִמצְ ָרכִ ים ְל ִה ְש ַת ֵמש,
ּומה הֵ ן
ְבאֵ ילּו כ ִֵליםָ ,
הֹוראֹות הֲ ָכ ָנה.
ָ

כ ַָתבָ ה
מֹופיעֹות
ּכַתבה ִהיא ִדּוּוחַ עַ ל חֲ ָדשֹות ְמעַ נְ ְינֹותַ .כ ָתבֹות ִ
כֹותב ְמ ַש ֵתף
בָ ִעתֹון ,בָ ַר ְדיֹו ,בַ טֶ לֶ ִויזְ ָיה ּובָ ִאינְ טֶ ְר ֶנט .הַ ֵ
נֹותיו.
ּוב ַמ ְס ְק ָ
ֹותיו ְ
ָיֹותיוְ ,ב ִרגְ ש ָ
אֹותנּו בַ חֲ ו ָ
ָ

ְכֹות ֶרת
אשית ְקצָ ָרה ,ו ֶ
כֹות ֶרת ָר ִ
ְבכַתבה — ֶ
יֹותר.
ִמ ְש ֶנה אֲ רֻ ָכה ֵ
ְבגּוף הַ ַכ ָתבָ ה ְמ ָתאֲ ִרים אֶ ת ָהאֵ רּועַ ֶש ָק ָרה.
ִדוּוחַ

אֵ יְך מ ַדּו ִּחים?
ִמי ֶש ְמ ַדּוֵחַ ְמ ָתאֵ ר
אֶ ת ָמה ֶש ָק ָרה.

אַ ּג ָָדה
בָ אַ גדה ִמ ְש ַת ְתפֹות ְדמּויֹות ְמנֻּגָדֹותְ :דמּויֹות
טֹובֹותְ ,דמּויֹות ָרעֹות ְּודמּות אַ חַ ת שֹופֶ טֶ ת.

אַ גדה — ִספּור ִד ְמיֹונִ י.

אַ גדה ִהיא ִספּור ִד ְמיֹונִ י .יֵש אַ ּגָדֹות הַ ְמבֻ ְססֹות עַ ל
תֹופעֹות טֶ בַ ע וְעַ ל ע ְֻבדֹות שֹונֹותְ .ל ָמ ָשל :בַ ִספּור
ְ
הַ ִד ְמיֹונִ י ֶש ְלפָ ֵנינּו ָכתּוב ֶשהַ ּנ ְַר ִקיס י ַָרד לַ ִבצָ ה .הָ ע ְֻב ָדה:
ַנ ְר ִקיס ָג ֵדל בַ ִבצָ ה ָ -מקֹום ֶשצְ פַ ְר ְד ִעים חַ ּיֹות בֹו.

ְבכָל ִספּור אַ גדה
ֲשה פֶ לֶ א.
יֵש ַמע ֵ

ְב ִספּור אַ גדה יֵש ִשלּוב
ּומצִ יאּות.
ֶשל ִד ְמיֹון ְ
הַ ִפ ְתרֹון ָקשּור ְב ֶד ֶרְך כְ לָ ל
עֲשה
ְב ֵנס ְמיֻחָ ד אֹו ְב ַמ ֶ
ִפ ְל ִאי ,הַ ְמשֻ לָ ב ְב ֵתאּור
הַ ְמצִ יאּות ּובַ ַמצָ ב הַ ַקּיָם.

ֹופיעַ ְבכָל
אַ גדה יְכֹולָ ה ְלה ִ
רּותיתְ :ב ָמ ָשל,
צּורה ִס ְפ ִ
ָ
ְב ִש ָירהְ ,ב ִספּור וְעֹוד.
שּובים.
רּועים חֲ ִ
ּולאֵ ִ
ְבאַ ָגדֹות חֲ כ ִָמים ִמ ְתיַחֲ ִסים ִל ְדמּויֹות ְ
טֹובים.
ּול ַמע ֲִשים ִ
ּולחַ ּנְ כֵנּו לָ ע ֲָרכִ ים ְ
הַ ִספּור בָ א ְללַ ְמ ֵדנּו ְ

ִפּיּוט
קֹור ִאים
ִּּפּיּוט הּוא ִשיר קֹ ֶדשְ .
אֹותם
ָ
ּיּוטים אֹו ָש ִרים
ִפ ִ
ּובחַ גִ יםְ ,ב ֶד ֶרְך כְ לָ ל.
ְב ַשבָ תֹות ְ

מֹודעָ ה
ָ
מֹודעה ִהיא טֶ ְק ְסט ַמ ְפ ִעיל
ּגֹורם לַ ק ֵֹורא ִל ְפעֹ ל
הַ ֵ
ידע ֶשבֹו.
ְבהֶ ְתאֵ ם לַ ֵמ ָ

כֹות ִבים ְב ִקצּור
ְבמֹודעה עַ ל אֲ בֵ ָדה ְ
כָל ָמה ֶשּיְ סַ ּיֵע ְל ַה ְחזִ יר אֶ ת ָהאֲ בֵ ָדה.
ְלדֻ גְ ָמה :כְ ָת ִמים בַ עֲלֵ י יִחּוד.

ִספּור עַ ם
ְב ִּסּפּור העם ְפ ִתיחָ ה ו ְִסּיּום ְשלֵ ִוים .בַ ִספּור
יֵש ִמ ְפ ָּגש בֵ ין טֹוב ְל ַרע ְּודמּות שֹופֶ טֶ תְ .בסֹוף
הַ ִספּור – הַ טֹוב ְמ ַנצֵ חַ .

ִּסּפּור עַ ם עֹובֵ ר ֵמאָ ב ְלבֵ ןָ ,דן ִב ְבעָ יֹות
ּול ָכל ָמקֹום ְויֵש
ֶש ַמ ְת ִאימֹות ְל ָכל זְ ַמן ְ
בֹו ֶמסֶ ר חֶ ְב ָר ִתי.

קֹומ ְיקס)
ע ֲִלילֹון ( ִ

עֲ ִּלילֹון הּוא ִספּור ְמ ֻצּיָר ִב ְתמּונֹות,
הַ ְמ ֻל ֶּוה ְב ִמ ִלים כְ תּובֹות.
הַ כָתּוב ַמ ְש ִלים אֶ ת הַ צִ ּיּור וְעֹו ֵזר
לָ נּו ְלהָ ִבין אֶ ת הַ ֶמסֶ ר.

תּובים
פּורים כְ ִ
ִל ְפעָ ִמים ִס ִ
צּורת עֲ ִּלילֹון.
ְב ַ

קֹומ ְיקס)?
ִמי ְמ ַדבֵ ר בַ ִשיחָ ה ֶשבַ עֲ ִּלילֹון (בַ ִ
ְב ִשיחָ ה כָז ֹאת ְמ ַד ְב ִרים ְש ַנ ִים.
בַ ִשיחָ ה ִמ ְש ַת ְת ִפים "אֲ נִ י" ְו"אַ ָתה" ְב ַת ְפ ִק ִידים
ִמ ְתחַ ְל ִפים .אֲ נִ י ְמ ַדבֵ ר ִא ָתְך ,אַ ְת עֹו ָנה ִלי.

לָ שֹון
ַהקטנֹות
נֹוסיף ֹXון ְבסֹוף הַ ִמלָ ה ֵספר,
ִאם ִ
הּוא י ְִהיֶה ִס ְפרֹון,
נֹוסיף
לֹומר סֵ פֶ ר ָקטָ ןִ .אם ִ
כְ ַ
Xיִּת ְבסֹוף הַ ִמלָ ה ַקש,
ִהיא ִת ְהיֶה ַק ִשית.

שאֵ לֹות ּותשּובֹות
ִּמּלֹות ַהשאֵ לה למה ּו ַמּדּועַ
ְמחַ ְפשֹות הֶ ְסבֵ ר ו ְִסבָ ה ,אֲ בָ ל ל ֹא ְל ָכל ָדבָ ר יֵש הֶ ְסבֵ ר
ימן ְשאֵ לָ ה [?].
ו ְִסבָ ה .אַ חֲ ֵרי ִמ ְשפַ ט ְשאֵ לָ ה בָ א ִס ַ

ימן
ָמה ִפ ְתאֹ ם?! שאֵ לַ ת ּפ ִּליאה ְמסֻ ֶמ ֶנת ְב ִס ַ
ימן ְק ִריאָ ה [?!].
ּוב ִס ַ
ְשאֵ לָ ה ְ

כֹות ִבים
כְ ֶשעֹונִ ים תשּובה ְמלֵ אָ ה — ְ
ִמ ְשפָ ט חָ ָדשְ ,לל ֹא ִמלַ ת הַ ְשאֵ לָ ה,
תכֶן הַ ְתשּובָ ה.
ּומֹוס ִרים אֶ ת ֹ
ְ

תכֶן הַ ְתשּובָ ה צָ ִריְך
מֹוס ִרים אֶ ת ֹ
כְ ֶש ְ
ֹוסיף ִל ְפעָ ִמים ִּמּלה מ ַחברת (כִ י,
ְלה ִ
ַדֹומה)ִ .ל ְפעָ ִמים צָ ִריְך
ִמ ְפ ֵני ֶשְ ...וכ ֶ
ְל ַשּנֹות אֶ ת סֵ ֶדר ַה ִמ ִלים בַ ִמ ְשפָ ט.

ּכִּ ּנּויֵי ַשּיכּות

ישהּוִ ,מ ְש ַת ְמ ִשים ְבכִּ ּנּויֵי
לֹומר ֶש ַמ ֶשהּו ַשּיְָך ְל ִמ ֶ
כְ ֶשרֹוצִ ים ַ
ַדֹומה)ִ .ב ְשפַ ת הַ ִספּור נְ אֱ ָמרֹות
ַה ַשּיכּות ( ֶשלָ ּהֶ ,שלֹו ְוכ ֶ
הַ ִמלָ ה וְכִ ּנּוי הַ ַשּיָכּות ְביַחַ ד ( ִמ ְשפַ ְחתֹו — הַ ִמ ְשפָ חָ ה ֶשלֹו).

ּפֹ עַ ל

ּפֹ עַ ל הּוא ִמלָ ה ַה ְמצַ ֶּינֶת ְפעֻלָ ה אֹו ַמצָ ב
הַ ִמ ְת ַרחֲ ִשים ִבזְ ַמן ְמסֻ ּיָם :אֶ ְתמֹול ,עַ כְ ָשו
אֹו ָמחָ רְ .ל ָמ ָשלִ :ב ְשלּוְ ,מבַ ְש ִלים ,נְ בַ ֵשל.

ְכֹולים ִל ְהיֹות פָ עֳלֵ י
ּפע ִּלים י ִ
ַדֹומה.
אֲ כִ ילָ הֵ ,ש ָנהְ ,תנּועָ ה ְוכ ֶ

עֹוס ִקים בַ אֲ כִ ילָ ה הֵ ם פָ עֳלֵ י אֲ כִ ילָ ה.
ּפע ִּלים ֶש ְ
עֹוס ִקים ְב ֵש ָנה הֵ ם פָ עֳלֵ י ֵש ָנה.
ְפעָ ִלים ֶש ְ

תאַ ר
ֹ
ַת ְפ ִקיד ֶשל ִמ ִלים כְ גֹון יָפֶ ה ,מֻ צְ לָ ח,
שֹובָ בָ הְ ,קטַ ּנִ ים ְ -ל ָתאֵ ר אֶ ת הַ ֵשמֹות.

הַ ִמ ִלים הַ ְמ ָתאֲ רֹות נִ ְק ָראֹות תא ִּרים.

ידע
ֹוסיף ֵמ ָ
תאַ ר הּוא ְלה ִ
ַת ְפ ִקיד הַ ֹ
עַ ל ֵשם הָ עֶ צֶ םְ ,ל ָמ ָשל :עַ ל יֹ ִפי,
עַ ל ּגֹ ֶדל ,עַ ל צֶ בַ ע ,עַ ל הַ ְר ָג ָשה.

הַ תא ִּרים עֹוזְ ִרים לָ נּו ְלהַ ְב ִדיל
דֹומיםְ .ל ָמ ָשל:
בֵ ין ְדבָ ִרים ִ
ְמכֹונִ ית צְ הֻ בָ ה אֹו יְרֻ ָקה.

מֹוסיף ְפ ָר ִטים עַ ל
תאַ ר ִ
ֹ
צּורה ,עַ ל
ֵשם הָ עֶ צֶ ם :עַ ל ָ
יֹ ִפי ,עַ ל ּגֹ ֶדל ,עַ ל צֶ בַ ע ,עַ ל
ָשה וְעֹוד.
ְתכּונָה ,עַ ל הַ ְרּג ָ

ִּסימנֵי ִּּפסּוק

בֹוד ֶקת ִאם ל ֹא
כֹותבֶ ת אֲ נִ י ֶ
אַ חֲ ֵרי ֶשאֲ נִ י ֶ
ימים.
ָשכ ְַח ִתי ְלסַ ֵמן ִּסימ ֵני ִּּפסּוק ַמ ְת ִא ִ
אֹותּה ִמ ְשפָ חָ ה
ְל ִמ ִלים ֵמ ָ
אֹותּיֹות ְמשֻ ָתפֹות.
יֵש ִ
יתה.
ּוש ִב ָ
ְל ָמ ָשלַ :שבָ ת ְ

ֵה''א ַהּיִּ ּדּועַ

כַאֲ ֶשר ֵשם הָ עֶ צֶ ם ְמ ַקבֵ ל אֶ ת ֵה''א
ַהּיִּ ּדּועַ ַּ ,גם ֵשם הַ תֹאַ ר ֶש ִאתֹו ְמ ַקבֵ ל אֶ ת
הֵ ''א הַ ּיִ דּועַ ְ .לדֻ גְ ָמה :הַ ַכ ְלבָ ה ַה ְקטַ ָּנה.

ִּמבנֵה ס ִּמיכּות

צֶ ֶמד ֵשמֹות הַ ְסמּוכִ ים ֶזה
לָ זֶהְ ,לל ֹא חֲ צִ יצָ ה בֵ י ֵניהֶ ם,
יֹוצְ ִרים יַחַ ד ִּמב ֵנה ס ִּמיכּות.

אֹונֹומטֹוּפֵ אה

אֹונֹומטֹוּפֵ אֹות —
ִבטּויִים הַ ְמחַ ִקים קֹולֹות
בַ ְמצִ יאּותְ ,ל ָמ ָשל :זּום־זּום
ִטיף־טַ ף ,בּום ְט ַרח!

ז ַמּנִּ ים
קֹורה עַ כְ ָשו הּוא הַ הֹ וה
ָמה ֶש ֶ
ּומה ֶש ָק ָרה אֶ ְתמֹול הּוא הֶ עבר.
ָ

ִּמסּפ ִּרים

יפים
מֹוס ִ
ְצּורת נְ ֵקבָ הְ .ב ָז ָכר ִ
צּורת ָז ָכר ו ַ
לַ ִּמסּפ ִּרים ב ִּעב ִּרית יֵש ַ
סֹופיתְ ,לדֻ גְ ָמה:
לֹושהִ .בנְ ֵקבָ ה אֵ ין ִ
סֹופית הְ ,לדֻ גְ ָמהְ :ש ָ
אֶ ת הַ ִ
ָשלֹוש.

אֹומ ִרים 'ש ֵתי בָ נֹות'.
עַ ל בָ נֹות ְ
אֹומ ִרים 'ש ֵני בָ נִ ים'.
עַ ל בָ נִ ים ְ

ִשימּו לֵ ב :יֵש ֵשמֹות ֶש ִסּיֹ ֶמת הָ ַר ִבים אֹו הָ ַרבֹות ֶשלָ הֶ ם יֹוצֵ את
נְ ָמלָ ה (נְ ֵקבָ ה) — ְב ַר ִבים :נְ ָמ ִלים
דֹפֶ ןְ .ל ָמ ָשל:
אַ ְרמֹון ( ָז ָכר) — ְב ַר ִבים :אַ ְרמֹונֹות

סלנג
ִב ְשפַ ת הַ ְסלֶ נְ ג ִמ ְש ַת ְמ ִשים ְב ָשפָ ה ֶש ִה ְתפַ ְתחָ ה בָ ְרחֹוב,
בַ צָ בָ א ,בַ ְשכּו ָנה וְעֹודְ .לדֻ גְ ָמה" :סַ בָ בָ ה"" ,בַ ְקטַ ּנָה".

ֵשם ִּקבּוצִּ י

בּוצי? ַמ ְקהֵ לָ הְ ,לדֻ גְ ָמהִ ,היא ֵשם ִקבּוצִ י — ְקבּוצָ ה
ַמהּו ֵשם ִּק ִּ
בַ עֲלַ ת ַמ ֶשהּו ְמ ֻש ָתףַ .מ ְקהֵ לָ ה ִהיא ְקבּוצָ ה ֶשל אֲ ָנ ִשים ֶש ָש ִרים.

חֲ רּוזִּ ים
דֹומים,
כַאֲ ֶשר ִמ ִלים ִמ ְס ַתּיְ מֹות ְבאֹותֹו הַ צְ ִליל אֹו ִבצְ ִל ִילים ִ
שֹומ ִעים חֲ רּוזִּ ים.
ְ

ּדּו־שיחַ
ִּ
יח הּוא ִשיחָ ה בֵ ין ְשנֵי ִמ ְש ַת ְת ִפים.
ּדּו־ש ַ
ִּ

