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 ַמר ֲעַראי ּוְגֶבֶרת ֶקַבע 
 ִהְתעֹוְררּו ֶאְתמֹול ְבֶשַבע

 ... ִפֲהָקהְגֶבֶרת ֶקַבע 
ָנה ֲעֻמָקה  .ָקָשה ָלּה ָלקּום ִמשֵּׁ

 
ץ ְבאֶֹשר  ַמר ֲעַראי ִקפֵּׁ

 .הּוא ְבכֶֹשר, יֵּׁש לֹו ֶמֶרץ

 'כיתה ד |' עלמה ק
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ם יפֹה ִנְפְגשּו הֵּׁ  ?  אֵּׁ
יָתּה ֶשל ְגֶבֶרת ֶקַבע  ,  ְבבֵּׁ

 .ַאְרמֹון ֶבטֹון ָבנּוי ַעל ֶגַבע
 ַיְחָדו ִסְכמּו ִלְבנֹות ֻסָכה  

 .מּוֶאֶרת ִויֻרָקה, ָיָפה

 'כיתה ו |יאיר ברוך 
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יְנַתִים: "ַמר ֲעַראי ָאַמר  ,בֵּׁ
א   ."ִלְשָעַתִיםֲאִני יֹוצֵּׁ

 
ר ְלָך ָלנּועַ : "ְגֶבֶרת ֶקַבע ִהְתַפְלָאה  ?  ַמה בֹועֵּׁ

 !"ַהלֹא ֶאְפָשר ָלֶשֶבת ָכאן ָשבּועַ 
 

 'כיתה ו |אלה בוטנרו 
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ם ָבַאְרמֹון ִמֶבטֹון" --  "???ָשבּוַע ָשלֵּׁ
 ...(ַמר ֲעַראי ַמֲעִדיף ְמלּוָנה ִמַקְרטֹון)
ר ... ָשבּוַע ִבְשִביִלי ֶזה" --  !  ַדי ְוהֹותֵּׁ

ר  .ַכִנְרֶאה ֶשָעַלי ִתְצָטְרִכי ְלַותֵּׁ
 ֲאִני ָפשּוט ַמְרִגיש ֲאִני  
 !"ַרק ִעם ַגג ְמאֹוד ְזַמִני

 4 'כיתה ו |נויה ויס 



ִביָנה" ?ַגג ְמאֹוד ְזַמִני" -  ,ְגֶבֶרת ֶקַבע לֹא הֵּׁ
 !"ְוָכְך ֲאִביָנה ֻדְגָמאַתן "
ר... ָאה" - ר  , ֲאִני ְכָבר ְמַאחֵּׁ  ְמאֹוד ְמַמהֵּׁ

ר  :  ְזַמן ִבְשִביִלי הּוא ְכמֹו סּוס ֶשדֹוהֵּׁ
 ַהַגגֹות ֲהִכי ָיִפים  , ַלֲאָרִעי ָכמֹוִני

ם ַגגֹות ִמַבִדים ָעִלים, הֵּׁ ֲעָנִפים, מֵּׁ  ,מֵּׁ
   --ִמַפח אֹו ִמְצָדִפים , ַגגֹות ִמַקש

ְרָעִפים  !"ַרק לֹא ַגגֹות מֵּׁ

 'iכיתה  |לוקה 
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ב ַגגֹות ֶשֶאְפָשר ַדְרָכם  "  ֲאִני אֹוהֵּׁ
 ִלְראֹות ֶאת ַהָשַמִים  

ִרים ֶלה ֶשֶאְפָשר ִלְבנֹות ִעם ֲחבֵּׁ  , ָכאֵּׁ
י   .ָיַדִיםִבְשתֵּׁ

ֶלה    ִמַתַחת ְלַגגֹות ָכאֵּׁ
חַ  א, ֲאִני ַמְרִגיש ָשמֵּׁ  .  ַאֲהָבה-ָמלֵּׁ

ֶלה  ִמַתַחת ְלַגגֹות ָכאֵּׁ
 .שֹוָרה ָעַלי רּוַח טֹוָבה

 ,  ַבִית ִעם ַגג ֲאָרִעי, ְבִקצּור
 ."ֲאִני רֹוֶאה ָכל יֹום ְכֶשֲאִני ַמִביט ָבְרִאי

 'iכיתה  |מיכל שביו 
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 ְגֶבֶרת ֶקַבע ִהְתַפְלָאה 
 ...ּוְצחֹוק ָקָטן ַבֶפה ָכְלָאה

ִריָמה ֶאת קֹוָלּה    ַבּסֹוף הֵּׁ
ָלה ְוָשֲאָלה  :עֹוד ְשאֵּׁ

 
 ?ְכלֹוַמר ְזַמִני, ֲאָרִעי" --

 ,  ַהּיֹום ֲאִני ָכאן, ְלָמָשל
יִני... ּוָמָחר ֲאִני  !"?אֵּׁ

 ' כיתה ו| עילאי גלילי 
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 ,  ָאַמר ֲעַראי!" ְבִדּיּוק"
ב רֹאשֹו ִמַבַעד ַלַחלֹון ַהָפתּוַח    ְוִשְרבֵּׁ

ר" ד, ֲאִני עֹובֵּׁ ף ִעם ָהרּוחַ , ֲאִני נֹודֵּׁ , ֲאִני חֹולֵּׁ
 .ַרק ָכְך ֲאִני ַמְרִגיש ָבטּוחַ 

 ְבַבִית ָקבּוַע 
 ֲאִני ַמְרִגיש ָתקּוַע  

 ...לֹא ָרגּועַ 
ב ְלַשנֹות ש, ֲאִני אֹוהֵּׁ  ,  ְלַהְפִתיעַ , ְלַחדֵּׁ

 "?ַאְת ְמִביָנה ְלַמה ֲאִני ִמְתַכּוֵּׁן... ְלָגֶון 

 '  כיתה ג| יעל סיטון 
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 , ַפַעם ִהְתַפְלָאה-ֶקַבע שּוב
 ,ֶאת ְלשֹוָנּה ִכְמַעט ָבְלָעה

 , ִעי-ְבתֹור ֲארָ , ַתִגיד: "ְוָאז ְלַאט ִהיא ָשֲאָלה
י  "?ִאי... ַפַעם ְבאֶֹהל ַעל-ַהִאם ַגְרָת אֵּׁ

 '  כיתה ו| נטשה סברדלו 
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 ,  ָאַמר ֲעַראי, "ַוַדאי, הֹו" -
 ,  אֶֹהל הּוא ַבִית ֲאָרִעי ְלִתְפֶאֶרת" -

 .ָהָיה ִלי ָמתֹוק ָשם ְכמֹו ַלְדבֹוָרה ַבַכֶּוֶרת
ל ִנִּסיִתי  ,ְכמֹו ְנָמָלה אֹו ֲחַפְרֶפֶרת, חֹול-ַגם ָלגּור ְבתֵּׁ

ד ִלי נֹוָרא  ,  ּוַבחֶֹשְך ָשַמְעִתי ֶאת ַהֲחַפְרֶפֶרת נֹוֶחֶרת, ֲאָבל גֵּׁרֵּׁ
ל יזֹו ְגֶבֶרת, ָאִביב-ָאז ָעַבְרִתי ְלתֵּׁ  ,ְלָקָרָון ֶשל אֵּׁ

ץ   ,  ְוַגְרִתי ַפַעם ַגם ִבְצִריף ַעל ָהעֵּׁ
ר ץ, ְבַחַּיי, ֶבָחצֵּׁ  !ֲאִני לֹא ִמְתלֹוצֵּׁ

 
ית    ֳאִנָּיהֲעַראי ָהָיה ִלי ַגם ְבתֹוְך -ּובֵּׁ

יף ֶזה ָהָיה... ַשְטנּו ַבָּים יֶזה כֵּׁ  !"אֵּׁ

 '  כיתה ג| מאיה פלדמן 
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 ָשַמְעִתי ֶשְבַיָפן, ְגֶבֶרת ֶקַבע, ְולֹא ַתֲאִמיִני" --
ה ְרִעידֹות ֲאָדָמה  ,  יֵּׁש ַהְרבֵּׁ

 ?ֲאָבל ַמה
ָהָהר  , ְכֶשָהֲאָדָמה רֹוֶעֶדת  ְוַהָבִתים נֹוְפִלים מֵּׁ

 ,  ַלַדָּיִרים ַהָּיָפִנים לֹא ִנְשַבר שּום ָדָבר
ם בֹוִנים ָבִתים ְזַמִנִּיים ִמ   !"ְנָיר... ִכי הֵּׁ

 
 :  ִהְתָפְרָצה ְגֶבֶרת ֶקַבע, "ְבִקצּור" --
ינֹו ִנְשָאר ָלֶנַצח"  ַאָתה ִמְתַכּוֵּׁן ֶשֲאָרִעי אֵּׁ

 ...  ְכמֹו ַלָמָשל... ְוהּוא ְכמֹו
ַצח  !"?ִפְצעֹון ַעל ַהמֵּׁ

 '  כיתה ד| רון 
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 ,ּוַבֶדֶלת ִנָּסה ַלֲעבֹר,  ֲעַראיִחּיֵּׁךְ , "ָנכֹון" --
ן ֶשל ִצפֹור... ֲאָרִעי הּוא ְכמֹו" --  ,  קֵּׁ

ץ  ,  ְכמֹו ַחִגים, ְכמֹו ַשָבת, ְכמֹו ַתפּוַח ַעל עֵּׁ
 ...ְכמֹו עֹונֹות ַהָשָנה, ְכמֹו ְפָרִחים, ְכמֹו ֲחלֹום

ם ָכאן ם, ֶרַגע הֵּׁ  ...  ְוָאז הֵּׁ
 ,  עֹוְבִרים ַתֲחָנה

ר ָחָדש ַבִית ַאחֵּׁ  ְמִקיִמים מֵּׁ
ר  ,  ַבֲאָדָמה ַאֶחֶרת, ִבְזַמן ַאחֵּׁ

ם ַמְשִאיִרים ָלנּו ַמְזֶכֶרת  :  ְוָתִמיד הֵּׁ
יחַ , ָעֶלה, נֹוָצה  ,  ַגְעגּועַ , ַרְעיֹון, רֵּׁ
 ..."ִשיר

 'כיתה ו| לוקה 
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 "  ?ָאז ָלָמה ְבָכל זֹאת" --
 ...(  ְגֶבֶרת ֶקַבע לֹא ִהְתַאְפָקה) 

 ָלָמה ִדַבְרָת ָשָעה ֲאֻרָכה"
ָנה ֲעֻמָקה ַעְרָת אֹוִתי ִמשֵּׁ  ?ְוהֵּׁ

יְך ָכל ַמה ֶשִּסַפְרָת ִלי ָקשּור ל  ...  אֵּׁ
 ???ֻסָכה

 ַהִאם לֹא ִהְסַכְמנּו ְשנֵּׁינּו ַעל ָכְך 
י ִלְבנֹות ֻסָכה    ֶשִנָפגֵּׁש ְכדֵּׁ

 "?ִעם ְסָכךְ 
 

 'כיתה ג| נעמה גילת 
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ץ ְוָרַקד, "הֹו-הֹו-הֹו" --  ַמר ֲעַראי ִקפֵּׁ
ית"  ,ִבְמֻיָחדֲעַראי ָאהּוב ָעַלי -ַהֻּסָכה ִהיא בֵּׁ

ךְ , לֹא ַרק ָעַלי, ּוְבֶעֶצם  :ַהִביִטי ְסִביבֵּׁ
 ,  ֲאָנִשים ַרִבים

 ,ְגדֹוִלים ּוְקַטִנים
 ֲעִשיִרים ַוֲעִנִּיים

 --שֹוָבִבים ּוְרִציִנִּיים 
 !בֹוִנים ָבִתים ִעם ַגגֹות ְזַמִנִּיים
ם ָגִרים ְבֻסָכה ם הֵּׁ  ,ָשבּוַע ָשלֵּׁ
 ."ְמַקִּוים ְלָשָנה ְיֻרָקה ּוְמתּוָקה

 'כיתה ג| מור פלג 
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   ִפֲהָקהְגֶבֶרת ֶקַבע , ..."אהה" --
ָנה ֲעֻמָקה ָחָדש ְבשֵּׁ  ...ְוָשְקָעה מֵּׁ

 , ְוָאְמָרה ְלֲעָראי ֶשאּוַלי
 ִאם ִהיא לֹא ִתְהֶיה ֲעסּוָקה

ָדה  ְולֹא בֹודֵּׁ
י ֲעבֹוָדה  ...ִהיא ָתִביא עֹוד ְמַעט ַכָמה ְכלֵּׁ

 'כיתה ו| אור שפיגל 
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 ,  ְמֻאָחר ְוַעְכָשו, ִכי ַהּיֹום ְכָבר ִנְגַמר
ם ָיגּורּו יָכן הֵּׁ ַע הֵּׁ  ...ָמָחר ִמי יֹודֵּׁ



 'כיתה ד| מאיה אלון 

1 

 ?ְבַאְרמֹון ִמֶבטֹון

 ?ְבֻאְרָוה ִעם ָאתֹון        

ָאה טֹון   ?ְבַמָשִאית מֵּׁ

 ?ְבֶחֶדר ָקטֹון 

ס ַהִשְלטֹון  ַעל כֵּׁ

 ?ִבְמלּוָנה  ִמַקְרטֹון

 ?ָיִקיְנטֹוןְבתֹוְך 

  ?ָבעֹוָלם ַהַתְחתֹון

 ?ִעתֹוןְבתֹוְך ְנַיר 

  ?ַבָּים ַעל ִשְרטֹון
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ינֵּׁיֶהם  ...   ִאם ִתְהֶיה בֵּׁ
 ,  ֲהָבָנה ֶדֶרְך ֶקַבע

ָעה אֹו ֶצַבע ל דֵּׁ  ,ְבִלי ֶהְבדֵּׁ
 

 ִאם ָיגּורּו ִאָתם  
 ָכבֹוד 

 ְוִשְמָחה  
   --ְוָשלֹום 

 
 'כיתה ד| תומר דנאל   

1 

17 



    תודה
על שהפגישה בין הסיפור לבין , מורה לאמנות, לחוה

 .  ועשתה זאת בעומק ובהתלהבות, ילדי בית הספר
,  על הנכונות לשלב עבודה, מורה ואמנית ,לאיילה

 .יצירה וחברות
 

 הדס, שלכן
 

 

ם ַיְרִגישּו ַבַבִית   הֵּׁ
  !ְבָכל ָמקֹום
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