מר ֲע ַראי וגברת ֶק ַבע
הדס לאור אשור

 תשס"ד

ציורים תלמידי בי"ס היובל
בהנחיית חוה לוי שלגי תשע"א
איילה ונגרוביץ פלר סוכות תשע"ב |
עיצוב מצגת
ת"א

2011

סיפור לסוכות – החג של קורות הגג הזמניות

זהו סיפור על אין-ספֹור בתים בעולמנו,
בהם אפשר להתגורר,
ועל בית אחד בתוכו אפשר באמת להרגיש בבית.

ממה הוא עשוי?

1

ּוג ֶב ֶרת ֶק ַבע
ַמר ֲע ַראי ְ
עֹוררּו ֶא ְתמֹול ְב ֶש ַבע
ִה ְת ְ
ְג ֶב ֶרת ֶק ַבע ִפ ֲה ָקה...
ָק ָשה ָלּה ָלקּום ִמ ֵּׁשנָה ֲע ֻמ ָקה.
ַמר ֲע ַראי ִק ֵּׁפץ ְבא ֶֹשר
יֵּׁש לֹו ֶמ ֶרץ ,הּוא ְבכ ֶֹשר.
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עלמה ק' | כיתה ד'
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ֵּׁאיפֹה ִנ ְפ ְגשּו ֵּׁהם?
יתּה ֶשל ְג ֶב ֶרת ֶק ַבע,
ְב ֵּׁב ָ
ֶבע.
ַארמֹון ֶבטֹון ָבנּוי ַעל ג ַ
ְ
ַח ָדו ִס ְכמּו ִל ְבנֹות ֻס ָכה
יְ
ֻקה.
מּוא ֶרת וִ יר ָ
ָפהֶ ,
יָ
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יאיר ברוך | כיתה ו'
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ָאמרֵּׁ " :ב ְינ ַתיִ ם,
ַמר ֲע ַראי ַ
יֹוצא ִל ְש ָע ַתיִ ם".
ֲא ִני ֵּׁ
נּוע?
בֹוער ְל ָך ָל ַ
ְג ֶב ֶרת ֶק ַבע ִה ְת ַפ ְלָאהַ " :מה ֵּׁ
בּוע!"
ַהלֹא ֶא ְפ ָשר ָל ֶש ֶבת ָכאן ָש ַ
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אלה בוטנרו | כיתה ו'

ַארמֹון ִמ ֶבטֹון???"
בּוע ָש ֵּׁלם ָב ְ
ָ " -ש ַ( ַמר ֲע ַראי ַמ ֲע ִדיף ְמלּונָה ִמ ַק ְרטֹון)...
הֹותר !
ילי זֶהַ ...די וְ ֵּׁ
בּוע ִב ְש ִב ִ
ָ " -ש ַַתר.
ַכ ִנ ְר ֶאה ֶש ָע ַלי ִת ְצ ָט ְר ִכי ְלו ֵּׁ
ֲא ִני ָפשּוט ַמ ְר ִגיש ֲא ִני
ַרק ִעם גַג ְמאֹוד זְ ַמ ִני!"
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נויה ויס | כיתה ו'
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 "גַג ְמאֹוד זְ ַמ ִני?" ְג ֶב ֶרת ֶק ַבע לֹא ֵּׁה ִבינָה,ֻג ָמא וְ ָכ ְך ֲא ִבינָה!"
" ַתן ד ְ
ַאחרְ ,מאֹוד ְמ ַמ ֵּׁהר
 "ָאהֲ ...א ִני ְכ ָבר ְמ ֵּׁדֹוהר:
ילי הּוא ְכמֹו סּוס ֶש ֵּׁ
זְ ַמן ִב ְש ִב ִ
מֹוניַ ,הגַגֹות ֲה ִכי י ִָפים
ַל ֲא ָר ִעי ָכ ִ
ָפים,
ֵּׁהם גַגֹות ִמ ַב ִדיםֵּׁ ,מ ָע ִליםֵּׁ ,מ ֲענ ִ
גַגֹות ִמ ַקשִ ,מ ַפח אֹו ִמ ְצ ָד ִפים --
ַרק לֹא גַגֹות ֵּׁמ ְר ָע ִפים!"
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לוקה | כיתה 'i
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אֹוהב גַגֹות ֶש ֶא ְפ ָשר ַד ְר ָכם
" ֲא ִני ֵּׁ
ִל ְראֹות ֶאת ַה ָש ַמיִם
ָכ ֵּׁא ֶלה ֶש ֶא ְפ ָשר ִל ְבנֹות ִעם ֲח ֵּׁב ִרים,
ָדיִם.
ִב ְש ֵּׁתי י ַ
ִמ ַת ַחת ְלגַגֹות ָכ ֵּׁא ֶלה
ַאה ָבה.
ֲא ִני ַמ ְר ִגיש ָש ֵּׁמ ַחָ ,מ ֵּׁלאֲ -
ִמ ַת ַחת ְלגַגֹות ָכ ֵּׁא ֶלה
טֹובה.
רּוח ָ
שֹורה ָע ַלי ַ
ָ
ְב ִקצּורַ ,ביִת ִעם גַג ֲא ָר ִעי,
רֹואה ָכל יֹום ְכ ֶש ֲא ִני ַמ ִביט ָב ְר ִאי".
ֲא ִני ֶ
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מיכל שביו | כיתה 'i
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ְג ֶב ֶרת ֶק ַבע ִה ְת ַפ ְלָאה
ּוצחֹוק ָק ָטן ַב ֶפה ָכ ְלָאה...
ְ
קֹולּה
ימה ֶאת ָ
ַבּסֹוף ֵּׁה ִר ָ
וְ ָש ֲא ָלה עֹוד ְש ֵּׁא ָלה:
לֹומר זְ ַמ ִני?
ֲ " -א ָר ִעיְ ,כ ְַל ָמ ָשלַ ,הּיֹום ֲא ִני ָכאן,
ּומ ָחר ֲא ִניֵּׁ ...א ִיני?!"
ָ
7

עילאי גלילי | כיתה ו'
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ָאמר ֲע ַראי,
" ְב ִדּיּוק!" ַ
תּוח
וְ ִש ְר ֵּׁבב רֹאשֹו ִמ ַב ַעד ַל ַחלֹון ַה ָפ ַ
רּוח,
חֹולף ִעם ָה ַ
נֹודדֲ ,א ִני ֵּׁ
עֹוברֲ ,א ִני ֵּׁ
" ֲא ִני ֵּׁ
טּוח.
ַרק ָכ ְך ֲא ִני ַמ ְר ִגיש ָב ַ
בּוע
ְב ַביִת ָק ַ
קּוע
ֲא ִני ַמ ְר ִגיש ָת ַ
גּוע...
לֹא ָר ַ
יע,
אֹוהב ְל ַשנֹותְ ,ל ַח ֵּׁדשְ ,ל ַה ְפ ִת ַ
ֲא ִני ֵּׁ
ַאת ְמ ִבינָה ְל ַמה ֲא ִני ִמ ְת ַכּוֵּׁן?"
ְל ָגוֶן ְ ...
8

יעל סיטון | כיתה ג'
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ֶק ַבע שּובַ -פ ַעם ִה ְת ַפ ְלָאה,
ֶאת ְלשֹונָּה ִכ ְמ ַעט ָב ְל ָעה,
וְ ָאז ְלַאט ִהיא ָש ֲא ָלהַ " :ת ִגידְ ,בתֹור ֲא ָרִ -עי,
ַר ָת ֵּׁאיַ -פ ַעם ְבא ֶֹהל ַעלִ ...אי?"
ַה ִאם ג ְ
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נטשה סברדלו | כיתה ו'
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ָאמר ֲע ַראי,
ַדאי"ַ ,
 "הֹו ,ו ַ "א ֶֹהל הּוא ַביִת ֲא ָר ִעי ְל ִת ְפ ֶא ֶרת,ֶרת.
בֹורה ַב ַכּו ֶ
ָהיָה ִלי ָמתֹוק ָשם ְכמֹו ַל ְד ָ
יתי גַם ָלגּור ְב ֵּׁתל-חֹולְ ,כמֹו ְנ ָמ ָלה אֹו ֲח ַפ ְר ֶפ ֶרת,
ִנ ִּס ִ
נֹוח ֶרת,
ֹש ְך ָש ַמ ְע ִתי ֶאת ַה ֲח ַפ ְר ֶפ ֶרת ֶ
ּובח ֶ
נֹוראַ ,
ֵּׁרד ִלי ָ
ֲא ָבל ג ֵּׁ
ָאביבְ ,ל ָק ָרוָן ֶשל ֵּׁאיזֹו ְג ֶב ֶרת,
ָאז ָע ַב ְר ִתי ְל ֵּׁתלִ -
ַר ִתי ַפ ַעם גַם ִב ְצ ִריף ַעל ָה ֵּׁעץ,
וְ ג ְ
לֹוצץ!
ֶב ָח ֵּׁצרְ ,ב ַחּיַיֲ ,א ִני לֹא ִמ ְת ֵּׁ
תֹוך ֳא ִנּיָה
ּוביתֲ -ע ַראי ָהיָה ִלי גַם ְב ְ
ֵּׁ
ַש ְטנּו ַבּיָםֵּׁ ...איזֶה ֵּׁכיף זֶה ָהיָה!"
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מאיה פלדמן | כיתה ג'
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ַפן
" -וְ לֹא ַת ֲא ִמ ִיניְ ,ג ֶב ֶרת ֶק ַבעָ ,ש ַמ ְע ִתי ֶש ְבי ָיֵּׁש ַה ְר ֵּׁבה ְר ִעידֹות ֲא ָד ָמה,
ֲא ָבל ַמה?
נֹופ ִלים ֵּׁמ ָה ָהר
רֹוע ֶדת ,וְ ַה ָב ִתים ְ
ְכ ֶש ָה ֲא ָד ָמה ֶ
ָפ ִנים לֹא ִנ ְש ַבר שּום ָד ָבר,
ַל ַדּי ִָרים ַהּי ָ
בֹונים ָב ִתים זְ ַמ ִנּיִים ִמְ ...ניָר!"
ִכי ֵּׁהם ִ
ְ " -ב ִקצּור"ִ ,ה ְת ָפ ְר ָצה ְג ֶב ֶרת ֶק ַבע:ֶצח
ַאתה ִמ ְת ַכּוֵּׁן ֶש ֲא ָר ִעי ֵּׁאינֹו ִנ ְשָאר ָלנ ַ
" ָ
וְ הּוא ְכמֹוְ ...כמֹו ַל ָמ ָשל...
ִפ ְצעֹון ַעל ַה ֵּׁמ ַצח?!"
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רון | כיתה ד'
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ּוב ֶד ֶלת ִנ ָּסה ַל ֲעבֹר,
" -נָכֹון"ִ ,חּי ְֵּׁך ֲע ַראיַ ,ֲ " -א ָר ִעי הּוא ְכמֹוֵּׁ ...קן ֶשל ִצפֹור,פּוח ַעל ֵּׁעץְ ,כמֹו ַש ָבתְ ,כמֹו ַח ִגים,
ְכמֹו ַת ַ
ְכמֹו ֲחלֹוםְ ,כמֹו ְפ ָר ִחיםְ ,כמֹו עֹונֹות ַה ָשנָה...
ֶרגַע ֵּׁהם ָכאן ,וְ ָאז ֵּׁהם...
עֹוב ִרים ַת ֲחנָה,
ְ
ַאחר
ימים ֵּׁמ ָח ָדש ַביִ ת ֵּׁ
ְמ ִק ִ
ַאח ֶרת,
ַאחרַ ,ב ֲא ָד ָמה ֶ
ִבזְ ַמן ֵּׁ
ירים ָלנּו ַמזְ ֶכ ֶרת:
וְ ָת ִמיד ֵּׁהם ַמ ְש ִא ִ
גּוע,
ַע ַ
יחַ ,ר ְעיֹון ,ג ְ
נֹוצהָ ,ע ֶלהֵּׁ ,ר ַ
ָ
ִשיר"...
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לוקה | כיתה ו'
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ָ" -אז ָל ָמה ְב ָכל זֹאת?"ַאפ ָקה)...
( ְג ֶב ֶרת ֶק ַבע לֹא ִה ְת ְ
ֻכה
" ָל ָמה ִד ַב ְר ָת ָש ָעה ֲאר ָ
אֹותי ִמ ֵּׁשנָה ֲע ֻמ ָקה?
וְ ֵּׁה ַע ְר ָת ִ
יך ָכל ַמה ֶש ִּס ַפ ְר ָת ִלי ָקשּור ל...
ֵּׁא ְ
ֻס ָכה???
ַה ִאם לֹא ִה ְס ַכ ְמנּו ְשנֵּׁינּו ַעל ָכ ְך
ֶש ִנ ָפגֵּׁש ְכ ֵּׁדי ִל ְבנֹות ֻס ָכה
ִעם ְס ָכ ְך?"
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נעמה גילת | כיתה ג'
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" -הֹו-הֹו-הֹו"ַ ,מר ֲע ַראי ִק ֵּׁפץ וְ ָר ַקדֻחד,
" ַה ֻּס ָכה ִהיא ֵּׁביתֲ -ע ַראי ָאהּוב ָע ַלי ִב ְמי ָ
יב ְך:
יטי ְס ִב ֵּׁ
ּוב ֶע ֶצם ,לֹא ַרק ָע ַליַ ,ה ִב ִ
ְ
ָשים ַר ִבים,
ֲאנ ִ
ּוק ַט ִנים,
דֹולים ְ
ְג ִ
ַע ִנּיִים
ירים ו ֲ
ֲע ִש ִ
ּור ִצ ִינּיִים --
שֹוב ִבים ְ
ָ
בֹונים ָב ִתים ִעם גַגֹות זְ ַמ ִנּיִים!
ִ
ָרים ְב ֻס ָכה,
בּוע ָש ֵּׁלם ֵּׁהם ג ִ
ָש ַ
תּוקה".
ּומ ָ
ֻקה ְ
ְמ ַקּוִ ים ְל ָשנָה יְ ר ָ
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מור פלג | כיתה ג'
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" -אההְ ,"...ג ֶב ֶרת ֶק ַבע ִפ ֲה ָקהוְ ָש ְק ָעה ֵּׁמ ָח ָדש ְב ֵּׁשנָה ֲע ֻמ ָקה...
אּולי,
ָאמ ָרה ְל ֲע ָראי ֶש ַ
וְ ְ
סּוקה
ִאם ִהיא לֹא ִת ְהיֶה ֲע ָ
בֹוד ָדה
וְ לֹא ֵּׁ
בֹודה...
ִהיא ָת ִביא עֹוד ְמ ַעט ַכ ָמה ְכ ֵּׁלי ֲע ָ
ִכי ַהּיֹום ְכ ָבר ִנ ְג ַמר ,וְ ַע ְכ ָשו ְמ ֻא ָחר,
יכן ֵּׁהם יָגּורּו ָמ ָחר...
יֹוד ַע ֵּׁה ָ
ִמי ֵּׁ
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אור שפיגל | כיתה ו'
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ַארמֹון ִמ ֶבטֹון?
ְב ְ

ִב ְמלּונָה ִמ ַק ְרטֹון?

ְב ֻא ְרוָה ִעם ָאתֹון?

ְב ַמ ָש ִאית ֵּׁמָאה טֹון?

ָק ְינטֹון?
תֹוך י ִ
ְב ְ

עֹולם ַה ַת ְחתֹון?
ָב ָ
ְב ֶח ֶדר ָקטֹון ?

תֹוך ְניַר ִעתֹון?
ְב ְ
ַעל ֵּׁכס ַה ִש ְלטֹון
16

ַבּיָם ַעל ִש ְרטֹון?
מאיה אלון | כיתה ד'

1

ֵּׁיהם
ִ ...אם ִת ְהיֶה ֵּׁבינ ֶ
ֲה ָבנָה ֶד ֶר ְך ֶק ַבע,
ְב ִלי ֶה ְב ֵּׁדל ֵּׁד ָעה אֹו ֶצ ַבע,
ִאם יָגּורּו ִא ָתם
ָכבֹוד
וְ ִש ְמ ָחה
וְ ָשלֹום --
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תומר דנאל | כיתה ד'

ֵּׁהם י ְַר ִגישּו ַב ַביִת
ְב ָכל ָמקֹום!

תודה
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