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ִלפעּולות  ֶנחָלקים  עולם  ּבָ שלנו  הַמעׂשים  ִלכאורה, 
שאינן  ְמאּולָתרות,  וִלפעּולות  ֵמֹראש  ְמתּוכָננות 
כל  ּבְ וָלעומק  ֵהיטב  ִנתּבונן  ִאם  אָבל  מתּוכָננות. 
וחד־ המצאה  של  ֵמַמד  יש  כּולן  שּבְ נַגלה  ּפעּולוֵתינו, 

הוא  ֵמרֹאש  וָקבוע  מתּוכנן  לנו  שִנרֶאה  מה  וגם  ַפעִמיּות, 
ֵמִאלתּורים,  בים  מּורּכָ ַחֵיינו  ִאלתּור.  דבר  של  ַלאמיתו 

כך. כל  יפים  אותם  ה  שעוׂשֶ מה  זה  ואוַלי 

ַהַּפְנָדה ִאיש 
קֹוִמיְקס

ָראּוֶנר ָתִמיר  ָּכַתב: 
ָנָדב ֹנַעם  ִציֵיר: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

14

ְּבַהְרֵּבה  ִׂשיָחה 
ֵעיַנִיים

ַּבנֹוֵׂשא  ְיָלִדים  ִעם  ִׂשיָחה 
'ִאְלתּור'

ַהְיָלִדים: ִעם   ׂשֹוֲחָחה 
ֵלב־ַרן ְשלֹוִמית 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

11

ִציּור ִלי  ַצֵייר 
מּוְזָמִנים  'ֵעיַנִיים'  קֹוְרֵאי 

ִמילּוִלי ֵתיאּור  ְלִפי  ִציּור  ְלַצֵייר 
ֵקיָנן ַטְלָיה  ָּכְתָבה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

18

ְמַאְלְתִרים  ָּכָכה 
ֶעֶרב  ֲארּוַחת 
ְּבַקֵלי־ַקלּוִלי

קֹוִמיְקס ִסיּפּור 
ֶאְנֶגְלָמאֵיר ְזֵאב  ְוִציֵיר:  ִסיֵּפר 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

20
ֶשל  ָהִראשֹון  ַהחֹוק 

ָהִאְלתּור
ִסיּפּור

ִאיְּבִגי ָדִוד  ָּכַתב: 
רֹון־ִגְלֹּבַע ִאיַתי  ִאיֵיר: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

22

ַהָמקֹום ַעל 
ְּכֵדי  תֹוך  ַמֶשהּו  ֶשל  ַהְמָצָאה 

ֲעִׂשיָיתֹו
ִהיְרְשֵפְלד ֲאִריֵאל  ָּכַתב: 

ָּבָׁשִרי דֹור  ִאיֵיר: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

24
ְּברֹוֶטב  ְסָּפֵגִטי 

ַעְגָבִניֹות
עֹוַלם  נֹוֵבַע  ֶשִמֶמנּו  ַהַמֲעָיין 

ַהִּבישּול
ַאְנְסִקי ֵשִרי  ָּכְתָבה: 
ְטַרְייִנין ָעִמית  ִאיֵיר: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

27

טּור   – טּור  ִאְלתּור 
ִאְלתּור

ֲחרּוִזים ֶשל  טּור 
ָקנֹו רֹוִנית  ָּכְתָבה: 

ְפִריְדָמן ִמיָרה  ִאיְיָרה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

30

טֹוִבים ֲהִכי  ַהֲחֵבִרים 
ִחיּפּוִשיר

הֹוֶפר ִריַנת  ְוִאיְיָרה:  ָּכְתָבה 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

32

ְכרֹוָמִטית ַפְנַטְזָיה 
ֶשלֹו ַלְּכלי  ַהַנָגן  ֵּבין  ַאֲהָבה  ִסיּפּור 

ְזֵאב ֶּבן  ֹנַעם  ָּכַתב: 
ֶּפֶלד ִהיָלה  ִאיְיָרה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

34

ֶשִלי ַהַתְצלּום 
מּוְזָמִנים  'ֵעיַנִיים'  קֹוְרֵאי 

ַהַמְתִאיִמים  ַתְצלּוִמים  ְלַצֵלם 
ַהִגיָליֹון ְלנֹוֵׂשא 

קֹוֵצר  צּור  ָּכַתב: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

16

ְגִריּפ
ַהִצילּוִמים  ִּבְשַעת  ְּבָעיות  ְּכֶשִמְתעֹוְררֹות 

ְיִציָרִתי ִּפְתרון  ָלֶהן  מֹוֵצא  ַהְגִריּפ 
ַאְלְטשּוֵלר  ַגל  ָּכַתב: 

מֹוָרד ַגְיא  ִאיֵיר: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

48

ִהיָראֵמִקי
ִמְּכָתִמים ִציּוִרים  ְלַאְלֵתר  ֵאיְך 

ְסִמיט ֹשַהם  ָּכְתָבה: 
קֹוֵצר צּור  ִציֵלם: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

51
ַהַּבְייָשן ַהסֹוֵפר 

ִסיּפּור
ְקָרִביץ ָאֵשר  ָּכַתב: 

ַּבר־ֵלב ֵמיַרב  ִאיְיָרה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

40

ִאְלתּור ֲחֵקי  ִמְשׂ
ִמְׂשָחק  ְּכֵדי  תֹוְך  ְלַאְלֵתר 

אֹוִזיְליֹו  ֶּבן  ָיִעיש  ֲאִמיַתי  ָּכְתבּו: 
גֹוָלן ּוְזֵאב 

קֹוֵצר צּור  ִציֵלם: 
נֹוַעם ִהיָלה  ִאיְיָרה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

42

ֵג‘אז
ֵמֹראש ָקבּוַע  ֵאינֹו  ָדָבר  שּום 

קּוְטֵנר יֹוָאב  ָּכַתב: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

36

ִלְׂשרֹוד ְּכֵדי  ְלַאְלֵתר 
ֵמַהֶטַבע ֵמחֹוָמִרים  ֶחֶבל  ִלְשזֹור 

ָסרּוִסי ַגְיא  ְוִציֵלם:  ָּכַתב 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

46

ִנְגָמר ֶשֵאינֹו  ַהִסיּפּור 
ִסיּפּור ְלַהְמִשיְך  מּוְזָמִנים  'ֵעיַנִיים'  קֹוְרֵאי 

ַוְיְסֶּבְרֵגר ָעִמית  ָּכַתב: 
גֹוְלְדֶּבְרֵגר  ַיֲעָרה  ִאיְיָרה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

60

ֶשִלי ֵעיַנִיים 
ַהִסיּפּוִרים,  ַהִציּוִרים,  ַהְשֵאלֹות, 

ֶשָלֶכם ְוַהִשיִרים 
ִיְׂשְרֵאִלי ַנְפָתִלי  ֵהִשיב: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

57

ַהּדֹב! ְלַחֵּיי  הֹו  הֹו  הֹו 
ִמיְלן א"א  ֵמֵאת: 

גֹוָלן ֲאִביָרָמה  ִתְרְגָמה: 
ְשֶטְרְנֵּבְרג ִליאֹור  ַהִשיר:  ַעל  ָּכַתב 

ֶשֵּפְרד ֵאְרְנְסט  ִאיֵיר: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

56
ָראּוֶנר ָתִמיר 

ִנְפָגִשים  ְורֹוְפָאה  חֹוֶלה 
ַלָיֵרַח ֶשָטָסה  ַּבֲחָלִלית 

ַּבֵתיַאְטרֹון ִאְלתּור 
קֹוֵרן אֹוֵדָיה  ָּכְתָבה: 
ַטְלִשיר ַאָיה  ִאיְיָרה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

54

ִנְגָמר ֶשֵאינֹו  ַהקֹוִמיְקס 
מּוְזָמִנים 'ֵעיַנִיים'   קֹוְרֵאי 

קֹוִמיְקס ְלַהְמִשיְך 
ִקיְׁשָקה ִמיֵׁשל  ְוִציֵיר:  ָּכַתב 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

62

ֲעצּומֹות ְּבֵעיַנִיים 
ֶעֶׂשר ְשֵאלֹות ֶשַהְתשּובֹות ֲעֵליֶהן 

ִמְסַתְתרֹות ַּבִגיָליֹון ַהֶזה ֶשל 'ֵעיַנִיים'
ּוְשלֹוִמית  הֹוִניג  ַאָיה  ָּכְתבו: 

ֵלב־ַרן

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

10

ִחידֹות ִלי  ֵיׁש 
ִקיְשָקה, ִמיֵשל  ְוִאיְירּו:  ָּכְתבּו 

ִמיְנִצי,  ַוִלי  ֲעָרד־ַּכִּביִרי,  ַגל 
ָמָיה  ֶאְדִרי,  צֹור  ָגנֹור,  ָאְסַנת 

ְשנּוְרָמֵכר ְוִלימֹור  ְקִליְנֵגר 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

4

ַהְּפַסְנֵתר  ֶאל  ָלֶשֶבת 
ְלַנֵגן ּוָפשּוט 

ְמַסֵּפר  ִפישֹוף  ֹאַהד  ְוַהמּוִזיַקאי  ָהאֹוָמן 
ְמַאְלֵתר  הּוא  ֵאיְך 

ִפישֹוף  ֹאַהד  ָּכַתב: 
ְגֵרָצ'אִניק ָמִריָנה  ִאיְיָרה: 

ַעמּוד 
ר ִמְסָּפּ

38
ֶהְמֵׁשְךְקָרא

ָּבַעמּוד ַהָּבא
ַּכָתָבה סֹוף 

ִאיּור ַהַשַער: ַאָיה גֹוְרדֹון־נֹוי
ַהִגיְליֹונֹות ַהָּבִאים: 'ֶעֶצם' ו'ִמְפָלצֹות'



ָּכאלה,  חָפצים  ארבעה  ַזהו  אש.  לַהדליק  ֶאפשר  ֵמהם  שישה  ֶעזרת  ּבְ חָפצים.  ר  עׂשָ ארבעה  ְמתֹוארים  ִאיּורים  ּבָ
נכונה. ֵתיחשב  ּותשּוַבתכם 

ִחיָדה ִמְסָּפר 1: ַסָּכַנת ַהָצָתה!
ֲעָרד־ַּכִּביִרי ַגל  ִאיְיָרה: 

ִחיָדה ִמְסָּפר 2: ִּבְרצֹות ֱאלֹוִהים ֲאִפילּו ַמְטֲאֵטא יֹוֶרה
ְשנּוְרָמֵכר ִלימֹור  ִאיְיָרה: 

ְמַאלְתרים!  ִייעּודי?  חפץ  שֵאין  ּכְ עוׂשים  מה  מסּוָים.  ְלשימּוש  הְמיֹועדים  חָפצים  לומר  ּכְ ִייעּוִדִיים,  חָפצים  יש 
ְלאוִתיות(. מסּפרים  )ַהתאימו  ַמטרה  ְלאותה  הְמַשמשים  חָפצים  שֵני  כל  בין  ַהתאימו 
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ההגרלה ִתתַקֵיים ב–13 בספטמבר 2020.

ּוִבדברים  בו  וִהשַתמשו  ִאלתרו  הם  אך  מּוכן,  ִציּוד  מעט  רק  להם  היה  ֶטבע.  ּבַ ַמחנה  ֵהקימו  ילדים  של  חבּורה 
שָּכֵאלה. ִאלתּורים  שמוָנה  ָּבִאיּור  ִמצאו  זַמנם.  ֶאת  לַהנעים  ְסביבם  שהיו 

ִחיָדה ִמְסָּפר 4: ִמְסַתְדִרים ִעם ָמה ֶשֵיש
ִקיְשָקה ִמיֵשל  ִאיֵיר: 

עמוד 
6מספר

ִחיָדה ִמְסָּפר 3: ְצָבִעים ִמן ַהִמְטָּבח
ָגנֹור ָאְסַנת  ָיְצָרה:  ִמיְנִצי ַוִלי  ָּכְתָבה: 

וִאלְתרה  ַלִמטּבח  ִנכְנסה  היא  הספר.  ֵבית  ּבְ שלה  הְצבעים  ֶאת  ָשכחה  היא  אָבל  לַצֵייר,  מאוד  אוהבת  ַנֲעָמה 
סֹוָיה. ורוטב  חמּוציֹות  סירֹוּפ  ריָקה,  ּפְ ּפַ ּכּורּכּום,  ָקָקאֹו,  ְמבּושל,  סלק  ָשם:  שָמצאה  ֵמַהחומרים  צבעים 

נכונה. ֵתיָחשב  ּותשּוַבתכם  ַהתאמות  ארבע  ִמצאו  שלה?  ַּבציור  פרט  כל  ַנֲעָמה  צבעה  חומר  בֵאיזה 
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ִחיָדה ִמְסָּפר 5: עּוד ְועֹוד
ֶאְדִרי צֹור  ְוִאיֵיר:  ָּכַתב 

ִחיָדה ִמְסָּפר 6: ְלָמה ִהְתַחַּפְׂשִתי?
ְקִליְנֵגר ָמָיה  ְוִאיְיָרה:  ָּכְתָבה 

שזו  להם  רר  ִהתּבָ האחרון  רגע  ּבָ אך  השֵכנה,  של  ההּוֶלדת  יום  ִלמסיּבת  לֵצאת  עמדו  ַאְבִני  חת  ִמשּפַ ַילֵדי 
ַּבחפצים   ִהתּבוְננו  ית.  ּבַ ּבַ להם  שהיו  ֵמהחָפצים  ַתחּפוׂשות  מהירּות  ּבִ וִאלתרו  ִהתָייאשו  לא  הם  ַתחּפוׂשות.  מסיבת 
נכונה. ֵתיָחשב  ּותשּוַבתכם  תחפוׂשות  שלוש  ַזהו  ֵמהאחים.  אחד  כל  ִהתחֵּפׂש  ְלמה  וגלו  ַתחּפוׂשת  כל  המרכיבים 

סּולם  בֹוחר  תורו,  ּבְ אחד  כל  מַנֶגנת,  ַנגנים  ֶשקבּוצת  ּכְ הְקָלסית:  הִמזָרחית  מּוזיקה  ּבַ חשּוב  ְיסוד  הוא  ִאלתּור 
שאר  עמית.  וחד־ּפַ ִייחּודית  ַמנגינה  בהם  ּוְמַאלתר  ְמסּוָימים  ָתִווים  בוחר  הוא  ִמתוכו  'ַמַקאם'(,  )הִנקָרא  כלֶשהו 

ַמַקאם.  אותו  ּבְ הְקבּועה  הַמנגינה  נגינת  ּבִ אותם  מַלִווים  הַנגנים 
ָסאז,  עּוד,  הְקָלסית:  הִמזָרחית  ַלמּוזיקה  אוְפָייִנִיים  נגינה  ּכֵלי  ושישה  ַמנגינה  מַאלְתרות  ַנָגניות  חמש  ִאיּור  ּבָ

ַלַנָגִניֹות. הֵּכלים  ֶאת  ַהתאימו  ָקַמְנֶצ'ה.  כינור  ַנאי,  חליל  ָדאף,  תֹוף 

חידה מספר 1: א-2; ב-6; ג-4; ד-8; ה-1; ו-3; ז-5; ח-7. 
על ִּפְתרון חידה זֹו זכו ִּבפרסים ָעְפִרי ֵקָדר מְלָהִבים, ִליִּבי ְגָרנֹות 

ַאבַרהְמס מְירּוָשַלִים, ָגאָיה ָסלֹומֹון מַמְזֶּכֶרת ַּבְתָיה, ִליִּבי ֵהְכט 
מְרחֹובֹות, רֹוָנה אָייִלי מַיְבְנֵאל.

חידה מספר 2: זה ֵסדר הַמחָשבות: א-ה-ג-ח-ב-ט-ד-ו-ז. על 
ִּפְתרון חידה זֹו זכו ִּבפרסים ַגל פרי מֵתל ָאִביב, רֹוִני גוְטקין מצֹוָרן, 

אורָיה גוְלד מַּפְרֵדס ַחָנה, ֱאִליאֹור ִליְפִשיץ מֲהָרִרית, ָאִבי רֹוֶזְנֵּבְרג 
מִראשֹון ְלִציֹון.

חידה מספר 3: א-10; ב-8; ג-7; ד-9; ה-2; ו-1; ז-4; ח-3; 
ט-6; י-5. על ִּפְתרון חידה זֹו זכו ִּבפרסים ִעְנָּבר גרומן ממֹוִדיִעין־
ַמַּכִּבים־ֵרעּות, ִיְזָהר יקִרי מְירּוָשַלִים, נֹוָיה ְשִּפיֵלר מֶּפַתח ִתְקָווה, 

ָנאֹור גֹוְלְדֵּבְרג רֹוֵזן מְירּוָשַלִים, ִמיָכֵאל ַדָיין ממֹוָשב ָשרֹוָנה.

ָליֹון  ּפֹוְתֵרי ַהִחידֹות ַּבִגי
ַהקֹוֵדם ֶשָזכּו ִּבְפָרִסים

חידה מספר 4: 1—ו; 2—ג; 3—ז; 4—ב; 5—ח; 6—א; 7—ד; 8—ה.
על ִּפְתרון חידה זֹו זכו ִּבפרסים ַיֲעָרה ַאלֹון ִּביטֹון מָנָטף, ָנָדב סלבסט 

ְגרוְדִזיְנְסִקי מָרַמת ַהָשרֹון, עֹוְפִרי שין גּוְטָמן מקיבוץ ַהסֹוְלִלים, ַטל 
ִפיְשֵלר מִסְתִריָיה, עֹוֶמר ַשִּפיָרא ָשרֹון מֵעיַנת.

חידה מספר 5: ַמחָשבות טובות: ג; ה; ז; ט; י; יא. ַמחָשבות רעות: 
א; ב; ד; ו; ח; יב. על ִּפְתרון חידה זֹו זכו ִּבפרסים ִמיָכֵאל אוברלנדר 

מְּכַפר ָסָבא, עטר הראש מְירּוָשַלִים, עֹוֶמר מענית מְשַכְנָיה, ֹנַגּה הר 
לבן מֵנס ָהִרים, ֲחִניָנא ְקַלְייָמן מְתקֹוַע.

חידה מספר 6: ֵאלו הם ֵצירּוֵפי הלשון: חֹוֵשב ֶאת ַעְצמֹו, ֲחִשיָבה 
ִמחּוץ ַלקּוְפָסה, חּוט ַמְחָשָבה, ַמְחָשָבה מּוְפֶשֶטת, ַמְחָשָבה ִלְטָווח 

ָארֹוך, ֲחִשיָבה ִּביקֹוְרִתית. על ִּפְתרון חידה זֹו זכו ִּבפרסים:  ָנָטִלי ֶסַלע 
מָרַמת ַהּכֹוֵבש, ַשי אלקלעי מְּבֵאר ִמיְלָּכה, אוִרי ָדִוד מְשָפִיים, ַנֲעָמה 

דֹורֹון מְמַבֶׂשֶרת ִציֹון, ֹנַעם קנֹול מְירֹוָחם.

עמוד 
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 מה זה, ְּבעצם, ִאלתּור?
המקום.  על  ַממציא  שאתה  ַמשהו  ֲאִריֵאל: 
אתה  לעׂשות,  מה  יוֵדע  לא  אתה  ִאם 

הרגע. אותו  ּבְ ְתרון  ּפִ ַממציא 
לחשוב  בלי  משהו  לעׂשות  זה  ִאלתּור  רֹון: 

ֵמֹראש. עָליו 
בלי  משהו  לעׂשות  זה  ִאלתּור  עֹוֶמר: 

ָאָסף ֶטְלָיאס, בן 12 מַאְשדֹוד  2 2

ֶאת  ושוֵכח  הצגה  ּבְ חק  מׂשַ אתה  ִאם  ֹנָעה: 
המילים  ֶאת  לַהמציא  צריך  אתה  הֵטְקְסט, 

ה. הרּבֵ לחשוב  בלי  המקום,  על  ַעצמך,  ּבְ
בלי  משהו  לעׂשות  זה  'לַאלֵתר'  ָאָסף: 

אָליו.  לִהתּכוֵנן 

מֵמך  מַבקשים  למשל,  כך.  כל  לחשוב 
פשוט  וַאת  ריקוד,  איזה  לרקוד  תאום  ּפִ
עוׂשה. ַאת  מה  ִדיּוק  ּבְ לחשוב  בלי  רוקדת 
אתה  ּכלֶשהי,  עָיה  ּבְ לָך  יש  ִאם  רֹוָנה: 
בלי  ְסביבָך,  שֵיש  ֵמהחומרים  אותה  פותר 

חנּות. ּבַ אותם  לקנות  ללכת 

ֵלב־ַרן ְשלֹוִמית  ַהְיָלִדים:  ִעם  ׂשֹוֲחָחה 

ְלִהְשַתֵתף  ּוְמעּוְנָייִנים  'ֵעיַנִיים'  ַעל  ַהְמנּוִיים  ְיָלִדים   — 'ִאְלתּור'  ַּבנֹוֵׂשא  ְיָלִדים  ִעם  ִׂשיָחה 
ֵאֵלינּו ְלִהְתַקֵשר  אֹו  ִלְכתֹוב  מּוְזָמִנים  ֵעיַנִיים'  ְּבַהְרֵּבה  ְּב'ִׂשיָחה 
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ַהְלִלי חֹוִדיר, בת ½12 מְירּוָשַלִיםֲאִריֵאל סּוְלָטן, בת 10 משֹוָבל

ׂשיחקתי 
קלף,  חסר  והיה  ְּבמֹונֹוּפֹול 

וִציַירתי  דף  ָלקחתי  אז 
הקלף ֶאת  עָליו 

ממש  אני 
נותן  זה  לאלֵתר.  אוהב 

טובה ְתחּושה 

ַׂשחקן  ִלפעמים 
הֵטְקְסט  ֶאת  יוֵדע  ַּבֵתיַאטרון 

שכח  השני  הַׂשחקן  אָבל  שלו, 
וִאלתר

'ֵעיַנִיים' ֶשל  ַהֶזה  ַּבִגיָליֹון  ִמְסַתְתרֹות  ֲעֵליֶהן  ַהְתשּובֹות  ְשֵאלֹות.  ֶעֶׂשר  ִלְפֵניֶכם 
ּבֹו( ִנְמֵצאת  ֶשַהְתשּוָבה  ַהָמקֹום  ַעל  רֹוֵמז  ְשֵאָלה  ָּכל  ֶשֵמַעל  ַהִצְבעֹוִני  )ַהַּפס 

ֵעיַנִיים ֲעצּומֹות ּבְ

ִּפְתרון ַהִחיָדה מהִגיָליֹון ַהקֹוֵדם: 
1 - א / 2 - א / 3 - ב / 4 - ג / 5 - ג / 6 - א / 7 - ג / 8 - ג / 9 - ב / 10 - ג

הזוכים ִּבְפָרִסים: ַאָייָלה קֹוֵרן מִקְרַיית אֹונֹו, ֲעִדי רֹוֶזְנָטל מֶהְרְצִליָיה, ָדִוד ַאְרֵיה לוְרָיא מִאיָתָמר, ַגל 
ָסלֹומֹון מקיבוץ ַּבַחן, ֱאִליַעז לה גנק מַלַהב.

4. מה ְמיּוחד ַּבֵספר 'ַהסֹוֵפר ַהַּבְייָשן' ֵמאת 
הסופר הֵצ'כי הנודע ַקְּפְסלֹוק ְסֶּפְלֵצ'ק? 

א. הסופר כתב אותו תוך ּכֵדי הליכה אחוַרנית 
של  ִאלתּור  ֶזהו  אמת,  ּבֶ ַקָיים  לא  הֵספר  ב. 

ְדִביר הֶילד 
ָלבן  תּובים  ּכְ שלו  העמּודים  שּכל  ֵספר  זה  ג. 

ָשחור י  ַגּבֵ על 

5. ְּבמה ִמתַהֶדרת אוָמנּות הִאלתּור 
ְּבמּוזיקה?

הַנגנים  כל  של  ְממּוֶשכת  יַדִיים  ּבאחיַזת  א. 
רּבות  ּוְבקידות 
מּוחלט  ֶשקט  ּבְ ב. 

ּוְבִוויְרטּואֹוִזיּות ְמהירה  ַמבריקה,  נגינה  ּבִ ג. 
 

6. ַמהו ַהְרכיב הסודי של ֵשִרי ַאְנְסִקי 
ְלַּפְסטה ְּברוֶטב ַעגָבִניות?

ֶקְטשוּפ  א. 
יער  ׂשֵ ך  מַרּכֵ ב. 

ֶחמאה של  קטנה  יָיה  קּוּבִ ג. 

שלחו ֶאת הִפתרֹונֹות באמצעּות
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ֵלב־ַרן ּוְשלֹוִמית  הֹוִניג  ַאָיה  ָּכְתבו: 

1. ֵאיך ְמַׂשחקים ְּב'ֵטִניס נֹוֵׂשא'? 
ִדְמיוני,  ט  ַמחּבֵ ָידו  ּבְ ַמחזיק  ִמשתֵתף  כל  א. 
הִדְמיוני  דור  ּכַ ּבַ חובט  שהוא  פעם  ּוְבכל 
א שִנבחר  ַלנוׂשֵ ַהקשּורה  לומר מילה  עָליו 
ִמׂשחק ֵטניס אמיתי, אָבל הִמשַתתפים  מו ּבְ ב. ּכְ

ַתחּפוׂשות לובשים 
ִדְמיון.  ּבַ דור  ּכַ ּבַ וחובטים  ֵעיַנִיים  עוְצמים  ג. 

2. מי בא ְלֶעזָרתו של ַּפְנָטלֹוֶנה, הזֵקן 
הְמרּושע, ַּבקֹוֶמְדָיה ֵדל ַאְרֶטה?

ְסָפַרדית( ּבִ ְגִביָנה'  לומר, 'ֹראש  דֹו )ּכְ א.  טֹוְרּפֵ
השּוָמה( בעל  לומר,  )ּכְ ידֹו  יּפִ ִדי־ּפִ י  אּפִ ּפַ ב. 

איַטלקית(  לומר, 'דֹוְקטֹור' ּבְ ג. דֹוטֹוֶרה )ּכְ

3. ֶאת מי פגש האיש שִנכנס ַלּכֵנִסיָיה 
ְּבֶגרַמנָיה לפֵני 300 שנה?
אְך  ּבָ ְסִטָיאן  סּבַ יֹוָהן  ֶאת  א. 

הׂשטן ֶאת  ב. 
ְלָמֵתמטיקה שלו  המוֶרה  ֶאת  ג. 

7. ַמהי הְמׂשימה של ה'ְגִריּפ'?
מו  ּכְ ִייָשמע  שזה  כך  כל  חזק  קול  ּבְ לַגֵהק  א. 

ְדָרקֹון של  קול 
'תֹוֶפֶסת' ִמׂשחק  ּבְ כולם  ֶאת  ִלתּפוס  ב. 

ַמאי  מקום ֶשְיַאפשר ַלּבַ ג. לַהציב ֶאת הַמצֵלמה ּבְ
ִדְמיונם  וַלַצָלם לצֵלם ֶאת מה שהם רואים ּבְ

8. ַמהו החוק הִראשֹון של הִאלתּור?
א. ַאל ַתהרוס דבר אחד ּכֵדי לתקן ֶאת האֵחר

ב. ַאל ַתתחיל לַאלֵתר ִאם אתה מַאֵחר לארּוחת 
ֶערב 

ָלִאלתּור  תן   — הִאלתּור  אַחר  ִתרדוף  ַאל  ג. 
אחֶריָך לרדוף 

9. מה אפשר ַלעׂשות ְּבִגבעוֵלי ֶחְלִמית 
ְמצּוָיה?

א. ֶלאפות עוגיות ֶחמאה
תם  מְקליּפָ חבלים  ִלקלוע  ב. 

כמה  א  ּולנּבֵ ָחבר  של  הבגדים  על  ִלזרוק  ג. 
לו יהיו  ילדים 

10. ְּבֵאילו ֵּכלים ֶאפשר לִהשתֵמש ּכֵדי 
ליצור ִהיָראֵמִקי?

פם של חתול ִג'יְנִג'י, שֵני ַמבְרגים  ערה ִמׂשָ א. ׂשַ
ְמַכֵשפה של  וַעִין 

ריקה ְפּ ּוּפַ ֶמלח  יצים,  ּבֵ שלוש  ב. 
ִמְכחול,  ְנָייר,  ְדיֹו,  או  נוזִלִיים  ַמִים  ִצבֵעי  ג. 

וֵעט דק  ע  ַמצּבֵ
einayim@einayim.com :או בדוא"ל www.einayim.com :'אתר 'עיניים

או בדואר: 'ֵעיַנִיים' — ְּבֵעיַנִיים ֲעצּומֹות, ת"ד 34096, ְירּוָׁשַלִים 9134002. בין הפותרים יוגרלו 
חמישה ְּפָרִסים. ההגרלה ִתתַקֵיים ב־13 בספטמבר 2020.
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רֹון ָשאֵער, בן 8 מְירּוָשַלִים

ֹנָעה ַנְחָמִני, בת 10 מֵתל ָאִביברֹוָנה ָמעֹוז, בת 10 מָרַמת ַהָשרֹון

רֹוןָאָסף

ֹנָעה עֹוֶמר נֹוַעם

ַהְלִלי

רֹוָנה ֲאִריֵאל

נֹוַעם ֶטְלָיאס, בן ½13 מַאְשדֹוד

לַאלֵתר? ֶאפשר  ְתחּומים  ְּבֵאילו   
ֵתיַאְטרון או  תחּום הִמׂשחק. למשל בַּ ָאָסף: בִּ

סרטים, ִאם אתה שוֵכח ֶאת המילים. בִּ
 ַּבֵתיַאְטרון מַאלְתרים רק 

ְּכֶששוְכחים ֶאת המילים?
ממך  מַבקשים  גם  ִלפעמים  רק,  לא  ָאָסף: 

לַאלֵתר.

ֵמהסיּבה  דבר  כל  ּבְ לאלֵתר  ֶאפשר  נֹוַעם: 
ֵאיזוֶשהי  לך  תהיה  תחּום  כל  שּבְ שוטה  הּפְ
שיעּורים  הַכנָת  ִאם  ְלדּוגמה,  לאלֵתר.  סיבה 
מאלֵתר  אתה  ית,  ּבַ ּבַ טעות  ּבְ אותם  וָשכחָת 

ֵמחדש. אותם  ר  ּומסּפֵ

למשל,  ַמתּכונים.  ּבְ לאלֵתר  ֶאפשר  רֹוָנה: 
לא  אתה  ִאם  או  חסר  הְרכיבים  אחד  ִאם 

ַמתּכון.  מוֵצא 
המוֶרה  וִלפעמים  תּוּפים,  חּוג  ּבְ אני  עֹוֶמר: 
זוכרת  לא  ואני  משהו  לנֵגן  מֶמני  מבקש 

מַאלֶתרת. אני  אז  ֵאיך, 
לַאלֵתר,  ְצריכים  דין  עורֵכי  ִלפעמים  ֹנָעה: 
הדין  שעוֵרך  ְלמה  לָהגיב  צריכים  הם  כי 
הוא  מה  ֵמֹראש  לדעת  בלי  אמר  השני 

להגיד. עומד 
ֶאת  יוֵדע  ֵתיַאטרון  ּבַ חקן  ׂשַ ִלפעמים  ַהְלִלי: 
שכח  השני  חקן  הׂשַ אָבל  שלו,  הֵטְקְסט 
צריך  הִראשון  חקן  הׂשַ גם  ואז  וִאלתר, 

אמר. שהשני  מה  לפי  לאלֵתר 
 ַסְּפרו לנו על ִאלתּור שלכם.

ָסבתא  ִעם  ׂשיחקתי  ֶאתמול  ֲאִריֵאל: 
אחד  של  קלף  חסר  והיה  מֹונֹוּפֹול  ּבְ שלי 
ֶאת  עָליו  וִציַירתי  דף  ָלקחתי  אז  הְנָכסים, 

הקלף.
מוֶרה  ִהגיע  ַקְייָטנה  ּבַ ִשלשֹום  עֹוֶמר: 
לנֵגן,  מֶמני  ביקש  הוא  הגּוף.  על  ְלתיפּוף 
לא  זה  כי  לעׂשות  מה  ידעתי  לא  אָבל 
משהו. ִאלַתרתי  פשוט  אז  רגיל,  תוף  היה 

שלי.  חתּולה  על  שיר  תבתי  ּכָ פעם  ֹנָעה: 

ּוְבֶאמצע  ֵטלפון,  ַבּ השיר  ֶאת  ִהקַלטתי 
וִאלַתרתי  המילים  ֶאת  ָשכחתי  הַהקָלטה 

חדשות. מילים 
אוהבת  יותר  ַאת  מילים  ֵאילו   
החָדשות? ֶאת  או  הְמקוִריֹות  ֶאת   —

הנּוָסחים.  שֵני  ֶאת  ֹנָעה: 
ורציתי  ית  ּבַ ּבַ לבד  הייתי  פעם  רֹון: 
שאּוכל  ּכֵדי  ְמכונית  של  ִציּור  לַהדּפיס 
מכונית  ֵאיזו  ֵמֹראש  חשבתי  לא  לצּבוע. 
שָמצאתי  ִממה  ִאלַתרתי  פשוט   — ֶאבחר 

מחשב. ּבַ
ְנֶקְייִקים  ּפַ ִאלַתרתי  מה  ְזמן  לפֵני  רֹוָנה: 
לי  עלה  ַמתּכון.  בלי  שּועל  משיּבוֶלת 

אותו. ֵהכנתי  ופשוט  ֹראש,  ּבָ ַמתּכון 
ָיצא? ֵאיך   

סּבּבה. רֹוָנה: 
ֵמַאנְגלית  ְספרים  מַתרגם  אני  נֹוַעם: 
לא  ָעמים  ֵמהּפְ אחת  ּבְ ִאינֶטרֵנט.  ּבָ ְלִעברית 
אז  כלשהי,  מילה  של  הַתרגּום  מה  ָמצאתי 
ַעצמי. ּבְ ֶהְגיוני  ֶהסּבר  וִהמֵצאתי לה  ִאלַתרתי 

ִית ורציתי להכין  ּבַ ּבַ ַהְלִלי: פעם הייתי לבד 
שֵאִריֹות  מיֵני  כל  ָלקחתי  צוהַרִיים.  ארּוחת 
טעים. ָיצא  הצוהַרִיים.  לארּוחת  ְבתי  וִערּבַ

וִלפעמים  ֵלגֹו,  ּבְ בונים  וחברים  אני  ָאָסף: 
הוָראות,  בלי  ִמְבנים.  מַאלְתרים  אנחנו 

ֵמהֹראש. ַממציאים  פשוט 
לַתכֵנן   — יותר  אוהבים  אתם  מה   
ו'ִלזרום'? לאלֵתר  או  ֵמראש  ּולִהתּכוֵנן 

הֲחָווָיה  כי  לאלֵתר,  אוהבת  אני  ֲאִריֵאל: 
לנו  ועוזרת  יפית  ּכֵ היא  הִאלתּור  של 

ַחִיים. ּבַ מָצבים  מיֵני  כל  ּבְ לַתפֵקד 
ֶאת  אוהבת  אישי  אוֶפן  ּבְ אני  עֹוֶמר: 
לת  ִמסַתּכֶ שאני  ּכְ הִאלתּור,  של  ַהתחּושה 
ֶאפשר  "ַוואְללה,  ואומרת:  שֵיש  מה  על 

ַמשהו!" ִמזה  לעׂשות 
ִלבחור,  מה  יודעת  כך  כל  לא  אני  ֹנָעה: 
יף,  ּכֵ זה  לאלֵתר  שֵניהם.  ֶאת  אוהבת  אני 
אוהבת  גם  אני  אָבל  אמרה,  שעֹוֶמר  כמו 

ֵמֹראש. מּוכן  שהכול 
שמַתכְננים  ּכְ אחד,  מצד  וגם.  גם  רֹוָנה: 

זֹאת. ְּבכל  לזּכור  ֵאיך  ִּפְתרון  ַאלְתרו 
לקֵשר  גם  וֶאפשר  הָיד.  על  לכתוב  עֹוֶמר: 
דברים  מיֵני  ְלכל  לזּכור  שרוצים  מה  ֶאת 
לַהזּכיר  ּכֵדי  למשל,  זה.  ֶאת  לנו  שַיזּכירו 
נוגעת בהם,  אני  לַהרּכיב משקַפִיים,  ְלעצמי 

וַכדוֶמה. הֵעיַנִיים  ֶאת  מַשפֶשפת 
ַלציּפורַנִיים. ה  ַלּכָ ּבְ לכתוב  ֶאפשר  רֹון: 

כל  ּבְ וָלׂשים  ָתקים  ּפְ לקחת  ֶאפשר  ֲאִריֵאל: 
כמו  פעם,  מֵדי  שּפותחים  ְמקומות  מיֵני 
רים. ִנזָכּ ֶשּפותחים  ּכְ ואז  ַקלמר,  או  יומן 

שֵיש  משהו  ּבְ ִמשתֵמש  הייתי  אני  ָאָסף: 
למשל  ִצבעוִנִיים,  נוזלים  לו  ושֵיש  מקֵרר  ּבַ

ה. הִרצּפָ על  לכתוב  ּכֵדי  ֶסלק, 
ֶאפשר  לכתוב,  מה  על  אין  אם  ַהְלִלי: 

טּוָאֵלט. ְנַייר  על  או  מּפית  על  לכתוב 
לכתוב  ֶאפשר  נֹוַעם: 
זה. ֶאת  ולזכור  ֹראש  ּבָ
ָאָסף: אני רוֶצה להוסיף 
לזּכור  מקום  ּבִ ְלנֹוַעם: 
לַסּפר  ֶאפשר  ֹראש,  ּבָ
ושהוא  אחר  ְלמישהו 

זה.  ֶאת  יזּכור 

דין  עורֵכי  ִלפעמים 
הם  כי  לַאלֵתר,  ְצריכים 

ְלמה  לָהגיב  צריכים 
אמר השני  הדין  שעוֵרך 

ְּבעָיה  לָך  יש  ִאם 
אותה  פותר  אתה  ּכלֶשהי, 
ְסביבָך,  שֵיש  ֵמהחומרים 
אותם  לקנות  ללכת  בלי 

ַּבחנּות

ִאלתּור 
משהו  לעׂשות  זה 
עָליו  לחשוב  בלי 

ֵמרֹאש

ִלפעמים 
מבקש  המוֶרה 

ואני  משהו  לנֵגן  מֶמני 
אני  אז  ֵאיך,  זוכרת  לא 

מַאלֶתרת
לאלֵתר  ֶאפשר 

שְּבכל  ִמּפֵני  דבר  ְּבכל 
ֵאיזוֶשהי  לך  תהיה  תחּום 

לאלֵתר סיבה 

אחד  כל  סיפור:  נַאלֵתר  בואו   
אותו. ַממשיך  והשני  ִמשָּפט,  אומר 

הייתה  אחת  פעם 
עִניָיה ַילדה 

לרקוד שאהבה 

הייתה  היא 
ַהרֵּבה רוקדת 

לה  והיה 
ְדָרקֹון והְדָרקון חבר 

לאלֵתר אהב 

היה  שהוא  וֵמרוב 
לו  קוראים  היו  מאלֵתר, 

'ְמַאְלֵתִרי'

הייתה  לְמַאְלֵתִרי  אָבל 
רעב  היה  הוא  ְּבעָיה, 

הזמן. כל 

ש....  הוא  הסיפור  וסוף 
ַרֲעיֹון. לי  אין 

ֵאיזה  יוֵדע  אתה  מסּודר,  יותר  הכול 
ִמצד  ב.  ִמתַעּכֵ לא  ואתה  להכין  חוָמרים 
ִדיּוק  ּבְ יודעים  לא  כי  יף  ּכֵ זה  לאלֵתר  שני, 

הפָתעה. ֹזאת  ואז  סוף,  ּבַ ֵיֵצא  ֵאיך 
ִאם  נגיד,  כי,  לִהתּכונן  ַמעדיף  אני  רֹון: 
טעּות  ּבְ ֶאפשר  ומַאלְתרים,  חּוץ  ּבַ קר  ממש 
קר. לך  יהיה  ואז  חם  ְליום  בגדים  לקחת 
אני  הזמן  רוב  כי  ִאלתּור,  אוהב  אני  נֹוַעם: 
שאני  ְתחּום  כל  ּבְ ַתרגּום.  ּבְ ֵלגֹו,  ּבְ מאלֵתר: 
יכול. שאני  כמה  מַאלתר  אני  לאלֵתר  יכול 
נותן  זה  לאלֵתר.  אוהב  ממש  אני  ָאָסף: 

טובה. ְתחּושה 
ַמעדיפה.  אני  מה  יודעת  לא  אני  ַהְלִלי: 
ִיְתרונות  יש  שֵניהם  ּבִ שאמרו,  כמו 

וֶחְסרונות.
אתה  ִאלתּור  שּבְ להוסיף  רוָצה  אני  רֹוָנה: 
חופשי  אתה  שלָך  ַמתּכון  ּבְ חופשי.  ַמרגיש 
ַמתּכון  ּבְ גם  אומָנם  רוֶצה.  מה שאתה  לׂשים 
שאתה  מה  להוסיף  יכול  אתה  ְמתּוכנן 
טוב. ֵיֵצא  שזה  בטוח  לא  אז  אָבל  רוצה, 
משהו  לזּכור  רוצים  שאתם  נניח   
ֵטלפון.  או  ְּכתיבה  ְּכלי  לכם  אין  אָבל 
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נֹוֵׂשא ַהִצילּום ַלִגיָליֹון 
ֶשַאֲחָריו: 'ִמְפָלצֹות'

מפחידים  ְיצּורים  הן  ִמפָלצות 
מערות,  ּבִ לִהסתֵתר  ּומסּוּכנים, שאוהבים 
ַלמיטה.  מתחת  או  עתיקות  טירות  ּבְ

ְדיוִנִיים. ּבִ ְיצּורים  אלה  כלל  דרך  ּבְ
)לא  אנושית  דמּות  לצֵלם  ַנסו 
או  חברים  ִמשּפחה,  ּבֵני   — בובה( 
הָדגש  ִמפָלצות.  תור  ּבְ  — ַעצמכם  ֶאת 
רצּוי  ַהתאּורה:  על  יהיה  צילום  ּבַ
אור  ּבְ ּולֵהיָעזר  חשּוך  מקום  ּבְ לצֵלם 
ַמבֵזק  או  זהירּות(  )ּבִ נרות  נסים,  ּפָ של 
הצילּום  ָזִווית  ֶאת  ַחּפׂשו  הַמצלמה. 
הפחד  ֶאת  שַידגישו  ַהתאּורה  ּכיוּון  וֶאת 
ֵמאחור.  או  ֵמהצד  ִמְלמטה,   — והסּכנה 

ּובהצלחה. זהירּות  ּבִ
תאריך אחרון למשלוח: 1 באוקטובר 2020

נֹוֵׂשא ַהִצילּום ַלִגיָליֹון 
ַהָקרֹוב: 'ֶעֶצם'

יש  הַחִיים  עֵלי  ּבַ ושל  שלנו  גוף  ּבַ
לו  שמַאפְשרות  והן  רבות,  עָצמות 
ֶאת  לראות  קֶשה  ּותנּועה.  ְתמיכה 
ָלעור  ִמתחת  ִנמָצאות  הן  כי  העָצמות 
גוף  ּבַ ְמקומות  יש  אָבל  וַלשרירים, 
ֶעזרת  ּבְ העצמות  ֶאת  לַהרגיש  שֶאפשר 
הָיַדִיים  כּפות  ּבְ ָיַדִיים:  ּבַ למשל  מישּוש, 
שְמַאפשרות  קטנות  עצמות  ה  הרּבֵ יש 
הְמׂשימה  מאוד.  רבים  דברים  לעׂשות 
ּולַהראות  הָיד  כף  ּבְ לִהתַמֵקד  היא  הפעם 
ִלתּפוס,  אמָצעּותּה:  ּבְ לעׂשות  ֶאפשר  מה 
כל  או  לַצֵייר  לַהצּביע,  לַמשש,  לדחוף, 
לַדמֵיין  ַנסו  הצילּום  זמן  ּבִ אחר.  דבר 
הָיד  כף  תוך  ּבְ שִנמָצאות  העצמות  ֶאת 

בהצלחה. ַהתנּועות.  ֶאת  ּומַאפְשרות 
תאריך אחרון למשלוח: 9 בספטמבר 2020

ַאָייָלה ֵלִביְנֵגר, בת 10 מקיבוץ ַנַען
הִאלתּור שָלך מּוצלח ִּבְמיּוחד — ְּבֶאמָצעּות 
סידּור חכם של הָרהיטים וַהתמּונות וסיבוב 

ַהתמּונה יצרְת ַאשלָיה שהקיר הוא הִרצּפה, 
והִרצּפה היא ַהִתקרה, וכך אחוֵתך הקטנה 

ִנרֵאית ְמעוֶפפת על כיסא ָּבֲאִוויר. כל הכבוד.

ַהַתְצלּום ֶשִלי

קֹוֵצר צּור  ָּכַתב: 

ַתְצלּוִמים  ְנַפְרֵסם  ְוָאנּו  ַהָּבא,  ַהִגיָליֹון  ְּבנֹוֵׂשא  ֶשִציַלְמֶתם  ֶאָחד  ַתְצלּום  ִלְשלֹוַח  מּוְזָמִנים  ַאֶתם 
ּוְבַרְעיֹונֹות ְּבֵעצֹות  ְּבֶהָערֹות,  ַתְצלּום  ָּכל  ּוְנַלֶווה  ִנְבָחִרים 

שלכם  ַתצלּומים  ּבַ ְצַלְחֶתם 
שאינן  ִהתַרחשּויֹות  ִלתּפוס 
ּכיְסאות   — הֶטבע  ֶדרך  ּכְ
ְמעופפים  ילדים  מַרחפים, 
ַלגינה...  שִהזַדמנה  ְקסּומה  ֵפָיה  ואפילו 
צילּום,  ָזִוויֹות  שקּופים,  חּוטים  ֶעזרת  ּבְ
ַהמָצאה  ִויכוֶלת  מּוצָלחים  ַרעיונות 
ַאשלָיה  ִויַצרתם  ַמפתיעים  ַמצבים  ִאלַתרתם 

הכבוד! כל  קסם.  של  ִנפלאה 

ִה
ֹנַגּה ָסדֹוב, בת 11 מֵנס ִציֹוָנה

ְּבֶעזרת חוט שקוף וִכמעט ִּבלתי ִנרֶאה ִהצלחְת 
לגרום ַלֵפָיה ְלעופף. הְּבחירה ָּברקע הָירוק 

מּוצלחת מאוד. הֵפָיה ַהְירוקה מַרֶחפת, 
ְמעוֶפפת, ַּבגן הקסּום, ממש כמו ָּבאגדות. יֶפה 

מאוד.

ַעְלָמה ָּבַלָּבן, בת ½5 מְּכַפר ֶנֶטר
ציַלמְת בובה של סוס ּפֹוני שִנרֶאה ְמעוֵפף ָגבוה 

ֵמעל ַצְמרות הְּברושים. הֶצבע ַהָוורוד הַעז ַמבליט 
אותו על רקע העצים והשַמִיים ּומושך ֶאת 

המּבט ְלַמעלה. הֶהסּבר שָלך ְלַתהליך הצילּום 
יֶפה ְּבֵעיַניי: ניסיְת לַאלֵתר ְּבכל מיֵני דרכים ולא 

ויַתרְת עד שִהצַלחְת. יֶפה מאוד.
"בחרתי לצֵלם סוס ּפֹוני. ַּבַהתחלה ניסיתי לזרוק 

אותו ולצֵלם, ולא ִהצַלחתי. אחר כך ניסיתי 
ַלעמוד על כיסא, ָזרקתי, ולא ִהצלחתי. אחֵרי זה 

היה לי ַרֲעיון טוב: עליתי על הַמדֵרגות ואימא 
צילמה, אָבל גם זה לא עבד. אז ָקראנו ְלאּבא 
שַיעמוד על הַמדרגות, ואבא הושיט ֶאת הָיד 

ֵמֵעבר ַלמדֵרגות, וככה צילמתי ֶאת הצילום, וזה 
ִהצליח. אז ָּבחרתי ֶאת ַהתמּונה שהכי ִהצליחה."

ְנבֹו ִניר, בן 8 מקיבוץ ְּכַפר ִגְלָעִדי
׳ָּבָרק, התינוק הְמעוֵפף׳. הסברָת שאימא ֶהחזיקה ֶאת התינוק ָגבוה, ואתה צילמָת מְלַמטה כך שֹלא 
יראו ֶאת הָיַדיים שלה. ַהתוצאה ממש מקסימה. הוא ִנרֶאה כמו סּוֶּפְרֵמן קטן וׂשֵמח, ֶשיוֵצא ִלמׂשימה 

על רקע השַמִיים ַהּכחּולים. יֶפה.

ַשְלֶהֶבת־ָיה ֶּבְנֵדל, בת 14 וִהיָלה ֶּבְנֵדל, 
בת 12 ֵמֹראש ָהַעִין

ִנרֶאה שַלַילדה ַּבתצלום יש כוחות ְמיּוחדים: ְּבֶעזרת 
ְתנּועת הָיד וכוח הַמחָשבה היא מצליחה להעיף 

ֶאת כיסא הְּפַלסטיק ָּבֲאִוויר וגורמת לו לַרחף. 
אני לא יודע ֵאיך ִהצַלחתן לעׂשות ֶאת זה, אָבל 

ַהתוצאה מַשכַנעת מאוד. חלּוקת הצילום יָפה, 
וֶהבֵזק האור מוסיף ִלתחּושת הקסם. יֶפה מאוד.
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ִמְבָחר  ְנַפְרֵסם  'ֵעיַנִיים'  ֶשל  ַהָּבא  ַּבִגיָליֹון  ְּכתּובֹות.  הֹוָראֹות  ִּפי  ַעל  ִציּור  ְלַצֵייר  מּוְזָמִנים  ַאֶתם 
ּוְבַרְעיֹונֹות ְּבֵעצֹות  ְּבֶהָערֹות,  ִציּור  ָּכל  ּוְנַלֶווה  ֶׁשָלֶכם  ֵמַהִציּוִרים 

ַהִציּוִרים ָהֵאֶלה צּוְירּו ִּבְמיּוָחד ַלִגיָליֹון 
'ִאְלתּור' ְלִפי ַהֵתיאּור ַהֶזה:

לַאלֵתר  ֶנאלץ  הוא  הבודד  האי  על  ְקרּוזֹו  יְנזֹון  רֹוּבִ ֶשִנתקע  ּכְ
שגם  ַדמְיינו  סביבתו.  ּבִ שמצא  ֵמחוָמרים  וסירה  ִית  ּבַ לו  וִלבנות 
וסירה  ִית  ּבַ לכם  לַאלֵתר  ושעֵליכם  בודד  אי  על  ִנתַקעתם  אתם 
ַלדרך  ְקחו  ִית,  ַלּבַ ִמחוץ  ְלַטייל  ְצאו  סביַבתֶכם:  שּבִ ֵמחומרים 
שתּוכלו  ְקַטנטנים  דברים  וִאספו  ַסלסילה  או  קטנה  קּופסה 
פיסות  פרחים,  ָקקים,  ּפְ קטנים,  עָנפים  עלים,  דף:  על  לַהדּביק 

ועוד. קטנות  ְנָייר 
ַהדּביקו  ֶדבק.  ּובה  קטנה  וַקֲערית  ְנָייר  דף  ִמְכחול,  ָהכינו 
סירה  ֶעזָרתם  ּבְ ּוְצרּו  שאַספתם  המַענְיינים  הדברים  ֶאת  הַדף  על 
האי. על  לכם  ֶשיהיו  רוצים  שהייתם  אחרים  דברים  או  ית  ּבַ או 

ַגְלָיה ָּברּוְך, בת 11 מֶהְרְצִליָיה
ֵּפיַרקְת ֶאת הפרחים והָעלים לעֵלי ַהּכוֶתרת ולעָנפים קטנים. עׂשיְת שימּוש 
ַּבצּורה ּוַבצבע שלהם ְּבתוך הקֹוְמּפֹוִזיְצָיה. הַשער ִנרֶאה כמו כניסה חגיגית 

ְמפֹוֶארת וִסיֶמְטִרית ְלעולם שִאלַתרְת ִמדָברים יום־יוִמִיים אך ְמיּוָחדים 
שִנמָצאים ְּבִקרָבֵתך. יֶפה ּוַבעדינּות ָידעְת לִהסַתֵּכל על הצּורות שְלָיֵדך, 

לַהראות אותן כפי שהן וגם ְּכֵחלק מָמקום. הִציּור מעורר ַסקָרנּות ַלעבור 
ַּבשער ּולַגלות מה יש ָּבֵעבר השני.

אֹוְרָלן ֶּבן־ָאֵשר הּוְין, בת 9 מֵתל ָאִביב
ִציּור ַמקסים. יש בו הרֵּבה ִדְמיון וַהמָצאה. אם לא הייְת כותבת על כל דבר 

מה הוא, מַענֵיין מה הייתי מַדמֶיינת ְּבעצמי. 
ִאלַתרְת יֶפה ֶאת הדברים: ְנַייר טּוָאֵלט קרּוע הופך ְלִמפרׂש, הפרח ַנעֶׂשה 

דגל, ְרצּועת הַמדֵּבקות היא סולם ְשָמשות יֶפה, הַּפטיש והַמסְמרים גם הם 
ַהמָצאות יפות, שַמתאימות ַּבגודל ּוַבמקום ַלסולם הָגבוה. עיַצבְת ֶאת הכול 
ֵמחתיכות קטנות ּומַקרֵעי דברים, ּובכך יצרְת ְתחּושה של אי ִּפראי. הרושם 

הוא של ֶטבע גדול, שְּכשם שהוא ִהתַחּבר ִמְּפָרטים רבים כך הוא גם עלּול 
ְּבכל רגע לִהתָּפרק ָּברוח. טוב שחיזקְת ֶאת הדברים ִּבְנָייר דבק )ֵסלֹוֵטְייפ(!

ֵאִמיִלי ְשִמילֹוִביץ, בת 6 מְּכַפר ָסָבא
הִציּור שָלך עשיר ְּבִאלתּורים ּובַהמָצאות ְיצירִתיֹות. הְּפקק הכתום יוצר שמש 
ְיֵפהִפיָיה ששולחת ַקרַנִיים ֶאל הְסֵצנה שָיצרְת: הִציּור מעורר ְתחּושה שאנחנו 

ִמסַתּכלים ְּבעולם שִנמצא ְּבתוך ַּבקּבוק, שזה ִמיְקרֹוקֹוְסמֹוס — עולם זעיר 
ַּבעל ִהיָגיון ְּפנימי מֶשלו. הקֹוְמּפֹוִזיְצָיה של ֶהָעשן השחור שעוֶלה ֵמהְמדּורה 
ֶאל בין ַקרֵני האור יוצרת רגע יֶפה ּומרגש מאוד. רֹוִּביְנזֹון ְקרּוזֹו לבּוש ְּבעֶלה 

הולך ְלִכיוּון הַמחֶסה הָצנוע שָּבניְת ְּבתּוִשיָיה מּכמה חתיכות של עץ.

ִשיר אֹוֶרן, בת ½8 מֶהְרְצִליָיה
ִעם הדברים שָמצאְת ִהצַלחת לַאלֵתר עולם ַּבעל עושר צּוָרני. יש שלושה 

סּוֵגי עצים ַּבִציּור שָלך, ּוְלכל אחד ֵמהם אופי אחר. יֶפה לראות ֵאיך חתיכת 
עץ קטנה יכולה לֵהיָראות כמו העץ הגדול שִמֶמנו ִנלְקחה. ִאלַתרְת גם 
עץ קֹוקּוס, יֶפה ָיצרְת אותו ֵמחתיכות של עץ אחר. ֵחלק מהקֹוקּוסים 

נפלו וִהתַּפזרו על האדמה. דאגְת ְלאוכל וגם ְלאש ְלבישּול. הַהמָצאה של 
הַרְפסודה יָפה מאוד, ִנרֶאה שאם תוציאי אותה ֵמהִציּור היא אכן ָתשּוט.

אין לי סֵפק שאם תיָתקעי על אי בודד ֵתדעי לַאלֵתר ּולִהסתֵדר עם מה שֵיש 
ָשם.

ַנֲעָמה ְצִביֵאִלי, בת ½6 מקיבוץ ַעִמיַעד
הקֹוְמּפֹוִזיְצָיה יָפה: הִציּור ִמתרוֵמם ֵמהַדף, כמו ְּבִספֵרי ּפֹוּפ־ַאּפ, וֶנהפך ְלֶפסל 

ִמיְנָיאטּוִרי. הסירה עוֶגנת ְלַיד הַּבִית, צּורת העֶלה אכן דומה מאוד ְלצּורתּה 
של סירה קטנה. גם ֶלָעֶלה וגם ַלסירה יש יכולת לצּוף. ִהתּבוַננת יֶפה וָלעומק 

ְּבצּורתו של העֶלה. הִמפָרׂש ִנרֶאה ְסחּוף רּוחות וקרּוע, ַּכצפוי ְּבאי בודד ּוִפראי. 
ֵּכיף לַטֵייל ַּבִדְמיון על האבנים, לעמוד מול הפרח הגדול ּולהיָּכנס ַלַמחֶסה.

ֵקיָנן ַטְלָיה  ָּכְתָבה: 

עמוד 
18מספר

ֵתיאּור ַהִציּור ַלִגיָליֹון ַהָקרֹוב: 'ֶעֶצם'
רובו  או  כולו  הלבן  שהַדף  עד  ְלציּור  ֶפחם  ּבְ דף  ַהְשִחירו 

שחור.  יהיה 
ַאְרֵכאֹולֹוגים ושאתם חופרים באדמה. ִמְשטח  ַדְמְיינו שאתם 
ַמחק  ּבְ מהפחם  ִגְרעּו  שלכם.  האדמה  הוא  השחור  הּפחם 

ָלאדמה.  ִמתַחת  שִמסתתר  הֶשלד  ַעְצמות  ֶאת  פּו  וִחׂשְ
של  גם  אדם?  של  חיה?  של  האֶלה?  העצמות  מי  של 
ֵאינכם  שעדיין  משהו  של  אולי  או  חיה?  של  וגם  אדם 

ְלַזהֹות?   יכולים 
של  ְגָוונים  ִליצֹור  ֶאפשר  המחיקה  ֶעזרת  שּבְ לב  ׂשימו   
רוצים. ִאם  הַדף,  של  הּבֹוֵהק  הלָבן  ֶאת  גם  ְוַלחׂשוף  אפור 

לחֵדש  וכך  אותו  ָללּוש  ֶאפשר  ְלֶפחם.  מיוחד  מחק  יש   
העובי  וֶאת  הצורה  ֶאת  לעצב  כדי  בו  לִהשתמש  אותו  וגם 

ַלמׂשימה.  יתאים  רגיל  מחק  גם  הפחם.  ִשְכבת  של 
תאריך אחרון למשלוח: 9 בספטמבר 2020  

ֵתיאּור ַהִציּור ַלִגיָליֹון ֶשַאֲחָריו: 'ִמְפָלצֹות'
קיבל  הוא  שפעם  ְמסוּפר  ִויְנִצ׳י  ָדה  ֵליאֹוַנְרדֹו  של  יֹוָמָניו  ּבְ
מֶמנו  ביקשו  הָמגינים  ועל  ְלִמלָחמה,  ָמגינים  לָהכין  הזמנה 
מָטרות:  שֵתי  היו  הִמפָלצות  ְלִציּור  ַמפחידים.  יצּורים  לַצֵייר 
חשב  ִויְנִצ׳י  ָדה  האוֵיב.  ֶאת  ּולהפחיד  הָמגינים  ֶאת  לַקשט 
כל  מפחיד  יהיה  אָחדות  ַחיות  של  ֵמחלקים  ב  המּורּכָ שְיצּור 

ַנפשו. על  וָינּוס  הל  ִייּבָ האוֵיב  שְלַמרֵאהּו  כך 
ַצְיירו  לאחת  זו.  ְלַיד  זו  עומדות  ִמפָלצות  שֵתי  ַצְיירו 
חוׂשף  גדול  פה  כלב,  של  אף  חתּול,  ֵעיֵני  יצה,  ּבֵ ְדמּוי  ֹראש 
ֹראשּה,  על  ִמתנוְססות  ַתִיש  של  ַקרַנִיים  ַערּפד,  של  ניבים 
של  ַצָוואר  ּכְ ארוך  ַצָווארּה  ַסנטרּה.  ֶאת  מַעטר  קטן  ּוזַקנקן 
של  ְלגוף  דוֶמה  וגּופּה  ּכנַפִיים,  זוג  תֶפיָה  ּכְ על  אציל,  סוס 
הניָצבות  רגֶליָה  וחמשת  ִמַישָבנּה,  צוֵמח  ארנב  של  זנב  פר. 
של  ּכְ מחּודדות  ציפורַנִיים  ּבְ ִמסַתְיימות  הַקרקע  על  ִבטחה  ּבְ
ִדְמיונכם,  ּבְ העוֶלה  כל  ּכְ ַצְיירו  השִניָיה  הִמפלצת  ֶאת  הנמר. 

ַחיות. של  ֵמֵאיברים  ב  תּורּכַ היא  שגם  ּוִבלבד 
תאריך אחרון למשלוח: 1 באוקטובר 2020  
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לַאלֵתר.  ללמוד  ֶאפשר  ִאם  יודע  לא  ִני 
יודע  אני  שלי  הִאלתּור  חּוש  ֶאת  אבל 
לא  אבי  ֵמאבי.  שקיּבלתי  ַווָדאּות  ּבְ
ֶחבָרתי,  מַתקן  ולא  עֹוָלם'  'ְמַתֵקן  היה 
ֵחפץ,  היה  לא  דברים.  לתקן  אהב  הוא 
יָדיו  הּבוחנות,  ֵעיָניו  פֵני  ּבִ שעמד  ַתקין,  או  ְמקּולקל 
ְלכל  ִהשתֵמש  שּבו  ָקבוע,  אחד  ּוַמברג  הְמיּוָמנות 
פוֵרׂש  היה  יצד  ּכֵ ּולִהתּבונן  ְלָידו  ָלשבת  אהבתי  דבר. 
ַמבריג  מַחלץ,  מָפרק,  ּומניח,  הִמטּבח  שולחן  על  ַמֶגבת 
ַמבריג  ַמרּכיב,  מַשֵייף,  ַמחליף,  ַמדּביק,  מַשמן,  החּוצה, 
ַמנעּול  ֶאת  הקיר,  ְשעון  ֶאת  הָיָשן,  הַרְדיו  ֶאת  נימה  ּפְ

לא.  ּומה  הדלת 
שזה  ּכְ ית.  ּבַ ּבַ הַחשַמלי  הֶקצר  חגיגות  ֶאת  אהבתי  הכי 
כלל  ּוְבדרך  ְתכּופות,  ְלעיתים  קרה  )וזה  קוֶרה  היה 
ֶאת  ּומאירה  נר  ַמדליקה  אימי  הייתה  ְמחתי(  לׂשִ ערב,  ּבָ
קרא  )הוא  הָנתיך  ֶאת  ֵמסיר  היה  אבי  הַחשמל;  ארון 
הנר  ּוְלאור  הִמטּבח,  ְלשולחן  אותו  א  נוׂשֵ 'ְפיּוז'(,  לזה 
עת  ּכָ המנּותק;  הַדק  הַתִיל  חוט  ֶאת  החּוצה  ף  מַלּפֵ הדל 

ִאיְּבִגי ָדִוד  ָּכַתב: 

ִסיּפּור

ַהחֹוק ָהִראשֹון 
ֶשל ָהִאְלתּור

ֲא
רֹון־ִגְלֹּבַע ִאיַתי  ִאיֵיר: 

ֵהיטב.  זוכר  אני  שלי  הִראשון  הִאלתּור  ֶאת  גם 
ֶאת  שַמחזיר  ַהקִפיץ  ִהתַקלקל:  שלי  האוַפַנִיים  עמון  ּפַ
נקי  ְצליל  ּוִבמקום  ְגמישּותו,  ֶאת  איבד  הַהפָעלה  ָידית 
ִענָיין  ֵמבין  של  ּבאֶרשת  רפה.  חריקה  ִנשמעה  וָצלול 
תחתי,  ּפָ הַמֶגבת,  על  והנחתי  עמון  הּפַ ֶאת  ירקתי  ּפֵ
וָכעת,  שימנתי...  רׂשתי,  ּפָ החּוצה,  ִהברגתי  חילצתי, 
כל  ֶאת  בוחנות  ֵעיַנִיים  ּבְ ָסרקתי  ַהקִפיץ?  יבוא  ֵמַאִין 
הֲחלּופי  ַהקִפיץ  אותו:  ראיתי  וָשם  הַצעצּועים,  אזור 
ַמחזיק  הקטנה,  אחותי  של  הבובה  תוך  ּבְ מובן  ּכַ ִהסַתתר 
קל  חיש  ְתנּועה.  להן  ּומַאפשר  שלה  הזרֹועות  שֵתי  ֶאת 
עמון,  הַפּ ֶאל  ַהְיישר  קפץ  ַהקִפיץ  הבובה,  גם  ּפֹורקה 

הִמטּבח.  ֶאת  מיֵלא  צלּול  ּוצליל 
רוח  קוצר  ּבְ וִהמַתנתי  עצמי  ּבְ מאוד  גֶאה  הייתי 
תח  ֶפּ ּבַ עוד  ְגאונּותי.  ֶאת  לו  לַהראות  אבי,  של  ְלשּובו 
עמון  הּפַ ֶאת  ַמציג  מָתֵאר,  ר,  מַסּפֵ עָליו,  לתי  ִהתַנּפַ
וִלראות  ִלפתוח  ּוביקש  ּבהָנאה  ִחיֵיך  אבי  בו.  ּומַצלצל 
ִהתַרגשּות,  ּבְ הִמכֶסה  ֶאת  ֵהסרתי  ֵעיָניו.  מו  ּבְ עבודתי  ֶאת 
ְקפיץ  מצאָת  ֵאיֹפה  "אָבל  ושאל:  ִענָיין  ּבְ ִהתּבונן  אבי 

כזה?" 
עניתי  שָזזות,"  הָיַדִיים  ִעם  זו  ִסימֹון,  של  ּבּוּבה  "ּבַ

ַגאָווה.  ּבְ
וֵקירב  ִחיּוך  ּבְ בי  ל  ִהסַתּכֵ ְגִביָניו,  ֶאת  קימט  אבי 
עת?"  ּכָ הבובה  של  הָיַדִיים  ֶאת  מחזיק  "ּומה  אָליו:  אותי 

שקט.  ּבְ שאל 
גם  נתקן  ָעָיה,  ּבְ אין  "אָבל  ִמלַמלתי,  "כלום..." 

הוספתי. אותה..." 
שהיה  ִמזה  יותר  ַמתאים  ְקפיץ  לה  נביא  "ּוֵמַאִין 
עמון  מּפַ "אוַלי  ִחיּוך,  אותו  ּבְ ושאל  ִהמשיך  לה?" 

שלָך?" האוַפַנִיים 
ֶאת  ראיתי  לא  לל  ֶשּכְ קפיץ,  ּבַ כך  כל  שרציתי  ֵהבנתי 
גם  למדתי:  הֶלקח  וֶאת  הקטנה.  אחותי  ֶאת  או  הבובה 
ַתהרוס  'ַאל  הוא  הִראשון  והחוק  חוקים,  יש  לִאלתּור 

האחר'.  ֶאת  לתקן  ּכֵדי  אחד  דבר 

עמוד 
22מספר

ַמֶתכת  חוט  רוף  הׂשָ החוט  מקום  ּבִ לַהרּכיב  צריך  היה 
ּפֵני  על  ְמשוטטות  היו  אבי  של  ֵעיָניו  מותו.  ּכְ דק  אחר, 
כל  אַחר  לא־נראים  גלים  ּבְ סורקות  כמו  ֶהָחשוך,  ִית  הּבַ
לו  ִמתַגלה  היה  תמיד  ּולַבסוף  הִנסתרים,  הַתִיל  חּוֵטי 
ּוגמישה  ארּוּכה  סיכה  זו  הייתה  פעם   — חוט  ֵאיזשהו 
ֵמעטיפת  כסף  ְנַייר  ּופעם  ֹראש(,  )סיּכת  ָנה  ַמְכּבֵ של 
לי  הְזכּורה  הפעם  אך  דק־דק.  ִגלֵגל  שאבי  שוקולד 
תמּונה  ּבַ ֶנעצרות  ֵעיָניו  ֶאת  ראיתי  אשר  ּכַ הייתה  יותר  ּבְ
אותה  הפך  אֶליָה,  ניגש  הוא  הקיר:  ֶשעל  חתית  הִמשּפַ
שֶהחזיק  וארוך  דק  ַתִיל   — היה  הוא  וָשם  ֶניָה,  ּפָ על 
ְשָייֵרי  הנכון.  עובי  ּבָ ִדיּוק  ּבְ הַמסֵמר.  על  ַהתמּונה  ֶאת 
להם  ֶשִייָמֵצא  ָלרגע  חיכו  כאילו  שִהשַתלשלו  החוט, 
ית  והּבַ הָנתיך,  ְלתוך  קל  חיש  ִהשַתחלו  ראּוי,  שימוש 
ֵעיָניו  אבי:  של  פָניו  ּבְ ִהסַתּכלתי  אֹורה.  וִהתמֵלא  שב 
נימה.  ּפְ תוכם  ֶאל  ָחדר  מּבטו  חפצים,  ּבַ ִהתּבוננו  לא 
רבות  שנים  יום,  ּכַ גם  ֶרְנְטֵגן?  ֵעיֵני  שְלאבי  ִייתכן  הִאם 
אני  הזו  תמּונה  ּבַ ִמתּבונן  שאני  ּכְ ִמקֶרה,  אותו  אחֵרי 

ּומַחֵייך. ִנזּכר 



ִמׂשיחות  ְמַלקטים  חקנים  הׂשַ היו  הסיפורים 
ֶאת  ַמחזות  ּבַ צו  שיּבְ ואז  ַהתוָשבים,  עם 
ְירּושה  על   — שָשמעו  הַאחרונה  הְרכילּות 
י  ַמעׂשֵ על  מישהו,  שקיבל  ּוִפתאומית  גדולה 

וַכדוֶמה.  פר,  הּכְ ַשליֵטי  של  ְשחיתּות 
'ֵיש  של  יצירה  אינו  ְלעולם  הִאלתּור  אבל 
ז,  כיתה  ּבְ שִאלַתרתי  חיבור  אותו  מו  ּכְ ֵמַאִין'. 

הְדמּויֹות,  ִעם  ולחֵבַריי  לי  שהייתה  רּות  הֶהיּכֵ זכּות  ּבִ שִהצליח 
שהיה  מּוקדם  ֶידע  על  ססו  ִהתּבַ ַאְרֶטה  ֵדל  הקֹוֶמְדָיה  ַמחזות  גם 
ְקבּועה  סיפור  ַתבנית  הייתה  הַמחזות  ְלכל  הְדמּויֹות.  על  ַלקהל 
זֵקן  ואיש  זה,  ּבָ זה  ִמתַאהבים  צעירים  זוג  קבועות:  ּודמּויֹות 
רוצה  הוא  כי  )למשל,  דרּכם  ּבְ אותם  לַהכשיל  מַנסה  ּומרּושע 
זֵקן  דין  עורך  ּבְ או  רוֵפא  ּבְ קשור  הזֵקן  ַעצמו(.  ּבְ הַנערה  ֶאת  את  ָלׂשֵ
הֶנאהבים.  של  ַדרּכם  ּבְ ִמכשול  יחד  ַמציבים  והם  מותו,  ּכְ ּומרּושע 
ַמקסים  ּומָשרת  ַערמּומית  מָשֶרתת  באים  הצעירים  ְלֶעזרת  אָבל 
ְמזימת  על  ר  לִהתַגּבֵ דבר  של  סופו  ּבְ ַמצליחים  והם  ִויציָרתי, 
וִתלּבושות  ְקבּועים  ֵשמות  היו  הָקבוע  סיפור  ּבַ ַלדמּויֹות  הזֵקנים. 
וכך  ֵניהם,  ּפְ על  קבּועות  מֵסכות  גם  היו  הְדמּויֹות  ּוְלרוב  קבּועות, 
המֵסכות  העלילה.  סיס  ּבְ וֶאת  הְדמּויֹות  ֶאת  קלּות  ּבְ הקהל  זיהה 

חקנים. הׂשַ של  האף  וֶאת  הֵעיַנִיים  ֶאת  רק  כיסו 
הם  לל.  ּכְ מֵסכה  בלי  מופיעים  היו  האוהבים  הצעירים  זוג 
)לָפחות  ֶנהדרים  ֵשמות  ּבְ וִנקראו  ואציִלִיים  יפים  מובן,  ּכַ היו, 
וַאְנֵג'ִליָקה  ְפלֹוִריְנדֹו  כמו  הֵרֵנַסְנסיים(,  האיַטְלקים  של  ְלַטעמם 

ָלה.  וִאיַזּבֵ ְטִריְסָטנֹו  או 
מאוד,  ועקּום  ארוך  אף  עלת  ּבַ מֵסכה  עטה  המרּושע  הזֵקן 
וכיעּורו  ְרזֹונֹו  ֶאת  ַלחׂשוף  ּכֵדי  ממיָדתו  גדולים  ִמכנַסִיים  לבש 

של  ָחריט  תלּוי  היה  מוְתָניו  על  שחורה.  גלימה  ּבִ וִהתַעֵטף 

ִהיְרְשֵפְלד ֲאִריֵאל  ָּכַתב: 

ַמֶשהּו ֶשל  ַהְמָצָאה  הּוא  ָהִאלתּור 
ֲעִׂשיָיתֹו ְּכֵדי  תֹוך 
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ַעל ַהָמקֹום
עמוד 
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ַּפ
ָּבָׁשִרי דֹור  ִאיֵיר: 

הייתי  אני  הֵריק.  הַדף  ֶאת  ראה  הוא  כי  ִמצחוק  ִהתּפוצץ  מעט  ּכִ
עָליו  לַסּפר  לא  דתי  ִהקּפַ אָבל  הזה,  הֶהיׂשג  על  ֵגֶאה  קצת 
ֵעיניו  ּבְ ָיעיב  נים  הּפָ ַהעָמדת  ֶשּבְ שהשקר  חששתי  שלי.  ְלאבא 
הְמַרגשים'  ָרטים  ש'הּפְ ֵמבין  אני  ַהיום  שגיליתי.  התּוִשיָיה  על 
לַהמציא,  קל  הכי  לי  החָלקים שהיה  ַדְווקא  הם  המּומָצא  סיפור  שּבַ
הייתי  שאני  חד  ּפַ ַבּ שְקשּורה  עוְרמה  מין  ִמתוך  אותם  ושִהכַנסתי 
הזה.  חד  ֵמהּפַ ַמשהו  ֶאמָצעּותם  ּבְ ּביֵטאתי  אפילו  אוַלי  בו.  ָשרּוי 
יָפה  'ִאְלתּור'  הִעברית  המילה  ִאלתּור.  היה  הזה  החיבור 
ֲאָתר',  'ַעל  ֲאָרִמית,  ּבַ מילים  ִמשֵתי  בת  מּורּכֶ היא  ְמיּוחד:  ּבִ
ּולִהתּכוֵנן'.  לָהכין  בלי  'ִמיָיד,  לומר  ּכְ המקום',  'ַעל  ירּושן  שּפֵ
ַהיום־יום  ַחֵיי  יָיתו.  עׂשִ ּכֵדי  תוך  משהו  של  ַהמָצאה  הוא  הִאלתּור 
חביתות  מַאלְתרים  אנחנו  יום  מֵדי  מעט  ּכִ ִאלתּורים.  מֵלאים  שלנו 
וכמה  מָקרר,  ּבַ מוצאים  שאנחנו  מִמצָרכים  ִצבעוִניֹות  וַשקשּוקות 
ִאלתּור. ִמתוך  נוצרו  עולם  ּבָ יותר  ּבְ הְמפּורָסמים  הַמאָכלים  מן 

שואלים  ועונים,  ְמגיבים  אנחנו  ִאלתּור:  היא  ׂשיחה  גם 
'על  הַרֲעיונות  וֶאת  המילים  ֶאת  מוְצאים  ואנחנו  רים,  ּומַסּפְ
ולא־חשּובה  יום־יומית  ְלׂשיחה  ֵוון  ִמתּכַ שאיני  רור  ּבָ ממש.  המקום' 
ְלׂשיחה  ֵוון  ִמתּכַ אני  לַהרגיש,  בלי  כמעט  בה  רים  מַדּבְ שאנחנו 
דומים  אנחנו  הם  שּבָ מוחות,  ְלסיעּור  או  ְלריב  או  ְלִוויּכּוַח  ממש, 

ֵריק. ַדף  ִמתוך  וגֹוְלָיית  ָדִוד  על  חיבור  שקוֵרא  ְלמי 
ּוְבאוָמנּות,  ַהנָדסה  ּבְ ֵטא  ִמתּבַ ִאלתּור  ּבְ יותר  ּבְ הָיֶפה  השימוש 
היא  וההמָצאה  ַהמָצאות,  על  ְמבּוססים  אלה  שְתחּומים  ִמשּום 
כי  אותנו  שַמפתיע  תאומי,  ּפִ ַרֲעיון  ַמעלה  הַהמָצאה  ִאלתּור:  תמיד 
האנושית  הְיכוֶלת  ֶאת  תּוִשיָיה,  מַבֵטא  הִאלתּור  לו.  ִהתּכוַננּו  לא 
ְלָפֵנינו.  שניצבים  ְלֶאתָגר  או  ִלבָעָיה  חדש  ְתרון  ּפִ לַארֵגן  המּופלאה 
מאוד  חשוב  דבר  כאן  להוסיף  עֵלינו  שַנמשיך  לפֵני  אָבל 
ְסתם.  ה  ַמעׂשֶ איננו  ִאלתּור  'ִאְלתּור':  המכּוֶנה  ה  הַמעׂשֶ של  להָבנה 
ֶאת  רתי  ִהּכַ לּוֵלא  וגֹוְלָיית  ָדִוד  על  חיבור  לַאלֵתר  יכול  הייתי  לא 
ַהְילדים  ְשאר  גם  אותו  ִהּכירו  ולּוֵלא  ְשמּוֵאל  ספר  שּבְ הסיפור 
וֶאת  'הׂשפה'  ֶאת  ֵהיטב  לדעת  צריך  לַאלֵתר  ּכֵדי  לי.  שִהקשיבו 
והׂשפה  הַחִיים,  הוא  הסיפור  ִאם  גם   — 'הסיפור'  של  'החוָמרים' 

ַהתעּופה. של  או  נּות  הַסּפָ של  הֶטְכנֹולֹוְגָיה  היא 
ְלִאלתּור  יותר  ּבְ והחשּובות  הְמַאלפות  הדּוגָמאות  אחת 
ַאְרֶטה'.  ֵדל  'קֹוֶמְדָיה  המכּוֶנה  הֵתיַאטרון  היא  האוָמנּות  תוְלדות  ּבְ
נוְדדים  ֵתיַאטרונים  של  ָמסוֶרת  הייתה  ַאְרֶטה  ֵדל  הקֹוֶמְדָיה 
ֶעׂשרה.  הְשמוֶנה  המאה  ְועד  הֵרֵנַסְנס  ִמתקּופת  ִאיַטלָיה  ּבְ עלו  שּפָ
ַמציבות  פרים,  וַהּכְ ֶהערים  בין  נוְדדות  היו  חָקנים  ׂשַ של  ְלָהקות 
שִהתאֵסף  הקהל  לפֵני  ַמחזות  ּוַמציגות  במה  ּכְ השּוק  כיּכר  ּבְ עָגלה 
מאּולָתרות,  היו  האלה  הְלָהקות  של  הַהצגות  כל  העָגלה.  סביב 
היו  חקנים  והׂשַ ֵמֹראש,  מּוכנים  מחזות  להן  היו  לא  לומר:  ּכְ
ֶאת  מקום.  אותו  ּבְ הקשּורים  סיפורים  ּוכפר  עיר  כל  ּבְ ַממציאים 

שיעּוֵרי  ֶאת  ֵהכנתי  לא  ז,  כיתה  ּבְ ֶשהייתי  ּכְ ַעם, 
קצר  חיבור  לכתוב  הייתה  הַמָטלה  תנ"ך.  ּבְ ִית  הּבַ
שעמד  ּכְ ָדִוד  של  ְתחּושוָתיו  היו  'מה  א  הנוׂשֵ על 
לא  ַמדוע  מובן,  ּכַ כבר,  זוכר  אינני  גֹוְלָיית'.  מול 
דרך  שּבְ ְלִהְתַוודות  ַחָייב  אני  אָבל  שיעורים,  ֵהכנתי 
אַליי  פנתה  הבא  התנ"ך  שיעור  ּבְ ּובכן,  שיעורים.  הכנתי  לא  לל  ּכְ
מה  ֶאת  ְקרא  "ֲאִריֵאל,  ואמרה:  ְרג  ִהיְרְשּבֵ ֵלָאה  המוָרה  תאום  ּפִ
ִנבהלתי  גֹוְלָיית".  עם  ִמפגש  ּבַ ָדִוד  של  ְתחּושוָתיו  על  תבָת  שּכָ
ֶאת  ֵהכנתי  שֹלא  בושה  ּבְ לומר  חשבתי  ַעִין  ְלֶהֶרף  מובן.  ּכַ קצת, 
לא  "וָלמה  הבאה:  השֵאלה  ֶאת  ֹראשי  ּבְ שמעתי  ּוכבר  השיעּורים, 
כמו  משהו  לחש  ּבְ עוֶנה  עצמי  ֶאת  שמעתי  ּוכבר  הפעם?",  הכנָת 
אותי  אוֵפף  שתמיד  ֵמעיק  חום  מין  בי  עלה  ּוכבר  "שכחתי", 
תאום,  ְלֶפתע־ּפִ ממש  תאום,  ּפִ אָבל  ּובושה.  ִאי־ְנעימּות  ִרגֵעי  ּבְ
מלוָאם.  ּבִ השיעּורים  ֶאת  הכנתי  אילו  ּכְ נים  ּפָ לַהעמיד  ֶהחלטתי 
החיּבּור  להיות  אמּור  היה  שּבו  מקום  ּבַ רת  הַמחּבֶ ֶאת  פתחתי 
ָדִוד.  של  מֹונֹולֹוג  מֵעין  הֵריק  הַדף  ִמתוך  'לקרוא'  וִהתַחלתי 
הקטנה  הֶאבן  על  חושב  פחד,  מֵלא  עומד  ָדִוד  יצד  ּכֵ ֵתיַארתי 
ְלאיש"  ולא  ְלַטנק  "הדוֶמה  גֹוְלָיית  של  הענקי  הגּוף  מּול  ָידו  שּבְ
גֹוְלָיית.  לפֵני  הגדול  הָמגן  ֶאת  שַמחזיק  ַהִציָנה"  א  "נֹוׂשֵ ומּול 
רגע  ּבְ וִסיַימתי  שַתִיים  או  דקה  משך  ּבְ לקרוא  ִהמַשכתי  וכך 
ָדִוד  של  הלה  הּבֶ ֶאת  ֵתיארתי  שּבו  מַרגש, 
ֶאת  ּוְבעיקר  אימו,  ֶאת  עוד  ִיראה  לא  ֶשָמא 
ַהטָעמה  ּבְ קראתי  ֵעדר.  ּבָ עָליו  האהּוב  הְגדי 
עצמי  ֶאת  עׂשיתי  אף  ְמקומות  ּוְבכמה  יָפה, 

הָיד. תב  ּכְ ֶאת  ְלַפעֵנַח  ִמתאֵמץ 
החיבור  על  אותי  חה  שיּבְ ֵלָאה  המוָרה 
ְלָידי,  שָישב  הטוב  חֵברי  ִאיָלן,  ואילו  הֶנהדר, 



ּושמו  קטנה,  נת  גיּבֶ לו  הייתה  שלו.  צע  הּבֶ ְלַתאַוות  ֶרמז  כסף, 
'ִמכָנַסִיים'(.  לומר  )ּכְ ְנָטלֹוֶנה  ּפָ תמיד  היה 

ְמכּונה  הזֵקן  ְנָטלֹוֶנה  ּפַ של  ְלֶעזָרתו  תמיד  שבאה  הדמּות 
הוא  ְלמה  ברור  תמיד  לא  איַטלקית.  ּבְ 'דֹוְקטֹור'  לומר  ּכְ דֹוטֹוֶרה, 

ַצע.  ּבֶ ּוְתֵאב  ֵמחשיבּות  ָנפּוח  אדם  שהוא  ברור  אָבל  דוְקטור, 
יָטן'  'הַקּפִ שּכּונה  צבא,  ְקצין  מחֶזה  ּבַ ִהשתֵתף  תמיד  מעט  ּכִ
ַשחָצן  היה  הוא  אָבל  מּוגדר,  ַתפקיד  לו  היה  לא  ְסָפרדית.  ודיבר 

עָליו.  לַהערים  מאוד  קל  והיה  ן,  מַעצּבֵ )ְשִוויֵצר( 
הּפיֵקח  וַלמָשרת  יָנה,  קֹולֹוְמּבִ קראו  הַערמּומית  ַלמָשֶרתת 
סיּפוֵרי  ּבְ יותר  ּבְ הְמפּורָסמים  השמות  הם  אלה  שֵני  ַאְרֵלִקינֹו. 
ּוְבַתעלּולים  זה,  ּבָ זה  ְמאוהבים  היו  הם  גם  ַאְרֶטה.  ֵדל  הקֹוֶמְדָיה 

ריתו.  ּבְ ּובֵני  ְנָטלֹוֶנה  ּפַ על  ְלַהערים  ושוב  שוב  ִהצליחו  רבים 
הָראשית  הדמּות  תמיד  היה  יֵקח,  הּפִ המָשרת  ַאְרֵלִקינֹו, 

חקנים  הׂשַ ִהתַנׂשאּות:  ּבְ ַאְרֶטה'  ֵדל  'ַהקֹוֶמְדָיה  חקֵני  ְלׂשַ ִהתַייחסו 
הֵתיַאְטרון שלהם  ִנקרא  )ולכן  הִמׂשחק  ִמִמקצוַע  רְנסו  ִהתּפַ הנוְדדים 
ואילו  איַטְלקית(,  ּבְ ִמְקצֹוִעי'  'ֵתיַאְטרֹון  לומר  ּכְ ַאְרֶטה',  ֵדל  'קֹוֶמְדָיה 
נוֵבע  אינו  ּוִמׂשחקם  לבד  ּבִ 'חוְבבים'  שהם  ִהתַהְדרו  האצילים 
לַגֲאָווה  הָמקור  ָידוע,  ּכַ ַהיום,  כסף.  ּולַהְרִוויַח  לעבוד  ֵמהצורך 

הִמקצֹוִעיּות. מן  פחות  מּועֶרכת  והחובָבנּות  ִהשַתנה, 
הוא  כולם  ּבְ אך  רבים,  תחּומים  ּבִ ֵטא  ִמתּבַ הִאלתּור  אומנם 
אומן  להיות  ַחָייב  המַאלֵתר  אחד:  מּורּכב  עיָקרון  על  מבּוסס 
ֶאת  לומר  ּכְ הסיפור',  'ַתְבנית  ֶאת  ֵהיטב  ּולהּכיר  מאוד  ְמיּומן 
'סיפור',  ּבַ שלו  ֶחלקו  ַמהו  ִדיּוק  ּבְ לדעת  צריך  הוא  שלו;  הֶשלד 
הזה.  תחום  ּבַ לִהצַטֵיין  ועָליו  מַגלם;  שהוא  ה'ְדמּות'  ַמהי  לומר  ּכְ
הִאלתּור.  אוָמנּות  צוַמחת  ַקָיימות  האלה  ַהתכּונות  שּכל  ּכְ רק 
רק  לא  יוֵדע  מַנגן  כל  ִאלתּור,  ְמַנֶגנת  ֵג'אז  ֶשַלהקת  ּכְ למשל, 
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הִאלתּור,  א  נוׂשֵ ֶאת  גם  ַמּכיר  אָלא  שלו,  לי  ּכְ ּבַ ֵהיטב  לנגן 
שבו  ַהַהְרמֹוִני  ָהֶרֶצף  ֶאת  וגם  סיסית,  הּבְ הַמנגינה  ֶאת  לומר  ּכְ
ֵצירּוֵפי  ין  שּבֵ ַהתנּועה  ֶאת  לומר,  )ּכְ סיסית  הּבְ הַמנגינה  זורמת 
ַאְרֶטה,  ֵדל  קֹוֶמְדָיה  ַבּ דמּות  כמו  ממש  הֵג'אז,  נגן  הְצלילים(. 
ֵצירּוֵפי  ֶאת  שלו,  לי  ַלּכְ האוְפָייִניֹות  המּוִזיָקִליֹות  הֶמְחוֹות  ֶאת  ַמּכיר 
אותו  ּבְ הְמַנגנים  הַנָגנים  בין  שעוברים  הַמנגינות  וִקטֵעי  הְצלילים 
ּומַגלם  האלה  ִסיִסיֹות  הּבְ הַמנגינות  ֶאת  מַבֵצע  הוא  ואז  לי,  ּכְ
הוא  אילו  ּכְ ַסְקסֹופֹוִניְסט  ּכְ או  ִסיְסט  ּבָ ּכְ ַתפקידו  ֶאת  ֶאמָצעּותן  ּבְ
אָבל  הְקבּועות,  וַהִתלּבוֶשת  המֵסכה  הוא  לי  הּכְ ַמחזה.  ּבְ דמּות 
כן. לפֵני  ך  ּכָ הּוצגה  לא  ּוֵמעולם  לַגמֵרי,  חדשה  ַעצמה  הַהצגה 

ִרגֵעי  ּבְ עצם,  ּבְ עצמו.  ֶאת  גם  ַמּביע  המַנגן  הִאלתּור  ִקטֵעי  ּבְ
הִאלתּור  רגע  ּבְ כי  הגיבור,  הוא   — העיקר  ה  ַנעׂשֶ המַבֵצע  הִאלתּור 

המקום'. 'על  המּוזיקה  ֶאת  שַממציא  הַמלחין,  הוא 

גם  היו  הֹזאת  המרֶתקת  ַלדמּות  ַאְרֶטה.  ֵדל  הקֹוֶמְדָיה  ַמחזות  ּבְ
של  הַאְרֵלִקינֹו   — ּפּוְלִצ'יֵנָלה  כמו  מַענְיינות,  ְמקוִמיֹות  צּורות 
לל  ּכְ דרך  ּבְ ריז.  ּפָ של  הַאְרֵלִקינֹו   — ֵיירֹו  ּפְ או  ַנּפֹוִלי,  ָהעיר 
ַערמּוִמי  היה  גם  הוא  ַבד  ּבְ ד  ּבַ אך  ועצוב,  גיּבן  היה  ַאְרֵלִקינֹו 
לּוְלָיין  להיות  חקן  הׂשַ ֶאת  ִחיֵיב  ַאְרֵלִקינֹו  ַתפקיד  מאוד.  וזריז 
ַתעלּולים  מיֵני  כל  לַבֵצע  ְיכוֶלת  ּוַבעל  ְמיּומן  ְנטֹוִמיַמאי  ּפַ ְמעּוֶלה, 
ַאְרֵלִקינֹו  היה  ַל'ּבמה'  כניסתו  ּבִ חָפצים.  עם 
ֶאמָצעּותם  ּבְ ְויוצר  חלּולים  ַמקלות  שֵני  אוחז 
המילה  ְמקור  הם  הללו  הַמקלות  גדול.  רעש 
ְסֵצנות  ַהיום  ַעד  המַסֶמנת  ְסִטיק',  'ְסֶלּפְ
ְמטֹורפים  ּומָצבים  חָפצים  של  ַמצחיקות 

ְסִטיק=ַמקל(. ְסֵלּפ=לַהּכות,  )ֵמַאנְגלית: 
ַמחזות,  להציג  אהבו  הם  שגם  האצילים, 

ַהִּבישּול עֹוַלם  נֹוֵבַע  ֶשִמֶמנּו  ַהַמֲעָיין  הּוא  ָהִאְלתּור 

ְסָּפֵגִטי 
ְּברֹוֶטב ַעְגָבִניֹות
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שִמֶמנו ָה הַמֲעָיין  הוא  ִאְלתּור 
הבישול.  עולם  כל  נוֵבע 
תוָצאה  רק  אינם  ַמאָכלים 
הם  ֶלאכול,  ַהּכורח  של 
ַדרֵכי  של  ֵצירּופים  גם 
ַמאכל  אין  ַחִיים.  חוכמת  ושל  ַחִיים 
שלא  ָעתיד  ּבֶ שתּכירו  או  ַמּכירים  שאתם 
ַתהליך  ִנדרש  ִלפָעמים  ֵמִאלתּור.  נולד 
שִמתַגּבש  ַעד  ִאלתור  על  ִאלתּור  של 
ְלכל  רור  שָבּ ַהמתּכון  המּושלם,  הַמתּכון 
מַשנים  ולא  עוד  בו  נוגעים  שלא  אדם 
ע,  ּוִמתַקּבֵ ִמשָתֵרש  כזה  ַמאכל  דבר.  בו 
ִמשתֵרש  הוא  וטעים,  מּוצלח  הוא  וִאם 
ַלּבֹולֹוֵנז,  קרה  כך  הּוַלדתו.  ִלגבּולות  ֵמעבר 
יָצה...  ַלּפִ ַלחּומּוס,  ס,  ַלִצ'יּפְ ַלֶקְטשֹוּפ, 
שאתם  הַמאָכלים  לכל  קרה  כך  ה,  ּולַמעׂשֶ
עולם  ֶאת  שָהפכו  אחרים,  ּולרּבים  ַמּכירים 
ִל'ְכָפר  ְלאוכל  האנֹושית  הִהשתוקקּות 
על  ּבַ גדול  ְלעולם  לומר,  )ּכְ אחד  ִלי'  ְגלֹוּבָ

קטן(.  כפר  ּבִ כמו  ְמשּוֶתפת  ַתרּבּות 
ַמציעה  אני  קדּום.  עולם  נַדמֵיין  בואו 
איַטְלָיה  ּבְ או  ַאסָיה  שּבְ סין  ּבְ לִהתַמֵקם 
רבים  ְמפּורָסמים  ַמאכלים  כי  ֵאירוּפה  שּבְ
אישה  נַדמֵיין  שות.  הַיּבָ שֵתי  ּבִ ַמקּביל  ּבְ נולדו 
חכמה שִאלְתרה ּוָמצאה דרך לַהאכיל ֶאת ּבֵני 
הקודם:  ֵמַהיום  הָמזון  שֵאִריֹות  ּבִ חתּה  ִמשּפַ
והוסיפה  מּבֵצק  קטנים  חּוטים  ָגזרה  היא 

ַאְנְסִקי ֵשִרי  ְטַרְייִניןָּכְתָבה:  ָעִמית  ִאיֵיר: 

הסיר.  ַתחתית  ּבְ שנותר  ָלרוטב  אותם 
עלּות  ִהתּפַ ועוררה  טעימה  הייתה  התוָצאה 
השֵכנים  ָלמדו  ּוִמֶמנה  משּפחה,  אותה  ֶקרב  ּבְ
ָנפוצו  כך  וָהרחוקים.  ַהקרובים  ּוקרוֵביהם 
רבים  ַמאָכלים  ועוד  עולם,  ּבָ האיְטִריֹות 
עוני  לות.  ּוִמגּבָ אילּוצים  גלל  ּבִ שנוְצרו 
ַהְיציָרִתיּות  ְיסודות  ועוָדם  היו  טוב  ורצון 
סיס  ּבָ הוא  שֵאִריֹות  בישול  האוכל.  עולם  ּבְ
)'ַגְסְטרֹונֹוְמָיה'  מאוד.  ְמפֹואר  ַגְסְטרֹונֹוִמי 
מעט  נשאר  ִלפָעמים  הּבישּול.(  אוָמנּות  היא 
אותו  ְמרוְקנים  פשוט  ואנחנו  סיר,  ּבַ מאוד 
הסמיך  הרוטב  ַדְווקא  אָבל   — ה  הַאשּפָ ֶאל 
יתי.  הּבֵ הּבישּול  אוָמנּות  סיס של  הּבָ הזה הוא 
לַהעשיר  שָיכול  אוָצר  היא  רוטב  שֵארית של 

אֵחרים. ּוַמאכלים  ְמָרקים  ַתבשילים, 
ֵגִטי  ְסָפּ של  ַמתּכון  לכם  לַהציע  חרתי  ּבָ
ש  שִהתַגּבֵ אהוב  ַמאכל  ַעְגָבִניֹות,  רֹוֶטב  ּבְ
כולו.  ָהעולם  ְלַנחַלת  ה  וַנעׂשָ איַטלָיה  ּבְ
ֶאת  שֶהחליף  ִאלתּור  הוא  הַעְגָבִניֹות  רוטב 
הסיר',  ַתחתית  ּבְ ֵמֶאתמול  שִנשַאר  'הרוֶטב 
אחֵרי  רק  האיַטְלקי  ֵגטי  ַלְסּפָ ִהצָטרף  והוא 
מָשם  וֵהביא  ָאֵמריקה  ֶאת  גילה  שקֹולֹוְמּבּוס 
שאני  ְסָטה  הּפַ גם  זו  ְלֵאירוּפה.  ַעגָבִניֹות 
ממש  ּוכֶשאין  ֶשרֵעבים  ּכְ להכין  אוהבת  הכי 
'ִאטִריות',  ִעברית צריך להגיד  ּבְ ית.  ּבַ ּבַ אוכל 
כמו  סָטה',  'ּפַ לומר  אוהבים  אנחנו  אָבל 

האיַטלקים.



ָמה ָצִריְך?
ַהַמתּכון ַמתאים ְלַארָּבעה סועדים, אָבל ֶאפשר 

ַּכמּובן לָהכין חצי ֵמהַּכמּות. 

ַלַּפְסָטה
• חבילת ַּפסָטה )ְסָּפֵגִטי או ִאְטִריֹות אחרות(  

• ֶשמן ַזִית
• 4—6 שיֵני שּום ְקלּופות ּופרּוסות, קצּוצות 

או ְּכתּושות; או בצל קצּוץ ְלקּוִּביות ִּבמקום 
השּום 

• מלח
• ִּפלּפל שחור 

ָלרֹוֶטב   
 • ַעגָבִניֹות ְמשּוָמרות או ְטִריות 

ַעְגָבִניֹות ְמשּוָמרֹות: ִצנֶצנת או קּופסה 
קטנה )400 גרם( של ַעגבִניֹות ְמקּולפות )לא 

ֵמַעגבִניות ְמרּוסקות(, או חצי ִצנֶצנת ָּפָסאָטה 
או ִצנצנת קטנה של רוטב ַעגבִניות ֵשִרי, או 
 2—3 ַּכּפות ֶרסק ַעגבִניות )רצוי מְשפוֶפרת(

ַעְגָבִניֹות ְטִריֹות: 4—8 ַעגבִניות ְטִריות או 4—5 
חוָפנים של ַעגבִניות ֵשִרי )ֶאפשר לִהסתֵּפק 

גם ִּבשַתִיים או ְּבשלוש ַעגבִניות — אומָנם ֶצבע 
הרוטב יהיה ִחיֵוור, אך ִעם השּום וֶשמן הַזִית הן 

ַיעניקו ָלרוטב טעם ֶנהדר
• מלח 

• ִּפלּפל שחור  
• ַּכּפית אֹוֵרָגנֹו יֵבש או ַארּבעה ִגבעולים ְטִרִיים 

)לא ֶהכֵרחי( 
• חוֶפן עֵלי ָּבִזיִליקּום ְקצּוצים, ְלֹלא הִגבעולים 

)לא ֶהכֵרחי( 
• 20—30 ְגרם ֶחמאה ְלִפיזּור ֵמַעל ַלַּפְסָטה

• ְגבינת ַּפרֵמָזן או כל גבינה קשה אחרת 
שֶאפשר לפוֵרר או לָגרר על ּפּוְמִּפיָיה או ֵּפירּוֵרי 

לחם ְקלּוִיים — לא ֵּפירּוֵרי זהב ְמעּוָּבדים אָלא 
ֵּפירּורים ִטבִעִיים, למשל ֵּפירּוֵרי ַלחָמִניָיה.
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ְסָּפֵגִטי ְּברֹוֶטב ַעְגָבִניֹות 
לַאלֵתר  ֶאפשר  שתמיד  ַתבשיל  ִהיֵנה 
למצוא  קֶשה  ִית.  ּבַ ּבַ שֵיש  ִמִמְצָרכים  ּולהכין 
או  שּום  ְסָטה,  ּפַ חבילת  בו  שאין  ִית  ּבַ יום  ּכַ
 3—2 או  ְמשּוָמרות  ַעגָבִניֹות  וקּופַסת  צל  ּבָ
ַתסּפיק(.  אחת  )אפילו  ְטִריֹות  ַעגָבִניֹות 
אַדמַדם  ִצְבעו  ִאם  גם  טעים  הזה  הַמאָכל 
ִית  ּבַ ּבַ ְרֵמָזן  ּפַ גבינת  אין  ִאם  וגם  ִחיֵוור 
ֶלחם  ירּוֵרי  ּפֵ ְסטה  הּפַ על  ִלזרות  ֶאפשר  )כי 
ִסיִציְלָיה,  ּבְ ים  עֹוִשׂ כך  לים.  ּומתּוּבָ ריכים  ּפְ

מאוד(.  טעים  וזה 
ֵגטי  ְסּפָ על  ֵאין־סוִפִיים  ִאלתּורים  ֵמרוב 
שְמקורו  סוד  ָלמדתי  ַעגָבִניֹות  רוטב  ּבְ
חֵברה.  של  חֵברה  של  איַטְלִקיָיה  ַסבָתא  ּבְ
רק  שלי  ַלְילדים  גיליתי  הזה   הסוד  ֶאת 
שלהם  ֵגטי  ַלסּפָ ָלמה  ֶשָשאלו  ּכְ ָלאחרונה, 
וַעכָשיו  שלי,  ֵגטי  ִמַלסּפָ שוֶנה  טעם  יש 
לכם:  גם  הסוד  ֶאת  לַגלות  עוֶמדת  אני 
הרוטב  ְלתוך  ְלָהֵמס  צריך  הּבישּול  סוף  ּבְ
כת  מַרּכֶ הֶחמאה  ֶחמאה.  של  קטנה  יָיה  קּוִבּ
ֶאת  רת  ּומַחּבֶ הַעגָבִניֹות  של  החמיצּות  ֶאת 

תבינו!  ֶשתַנסו  ּכְ רק  הרוֶטב.  ְרכיֵבי 

ֵאיְך ְמִכיִנים?
ָהרֹוֶטב 

פותחים ֶאת הקּופסה או חוצים ֶאת הַעגבִניֹות 
ּומָגררים אותן ְּבפּוְמִּפיָיה.  

ְמַחממים ְּבַמחבת גדולה ִּכשליש כוס ֶשמן 
על אש ְגבוהה ַעד שהֶשמן ַמתחיל לַבעֵּבַע. 

מוסיפים ֶאת השּום )או ֶאת הבצל( ּוַממשיכים 
לַטגן ַעד שֵייָעֶׂשה שקּוף ּומָצרפים ִמיָיד 

ֶאת הַעגבִניות. ִאם הַעְגָבִניֹות ְמשּוָמרֹות — 
שופכים ֶאת הַעגבִניות ַלַמחבת ּומַבשלים 

ְּבֵאש ְגבוהה עׂשרים דקות. ְּבַמהלך הבישול 
בוחשים ֶאת הַעגבִניות ּומועכים אותן ְּבכף. 

ִאם הַעְגָבִניֹות ְטִריֹות ּוְמגֹוָררֹות — מַבשלים 
אותן ְּבֵאש ְגבוהה 10—15 דקות. ַעגבִניות 
ֵשִרי ֶאפשר לַטגן שֵלמות ְּבַמחבת וִלמעוך 

אותן ְּבֵעת הּבישּול ְּבכף ֵמעץ. ִאם הַעגבִניות 
ַמתחילות להיָׂשֵרף, ְמַדללים ֶאת הרוטב בחצי 

כוס ַמִים.
ִלקַראת ִסיּום הבישול מוסיפים ָלרוטב מלח 

ּוִפלּפל שחור, אֹוֵרָגנֹו ּוָּבִזיִליקּום, ּוממש ְלִסיּום 
ְממיסים ְלתוך הרוטב קּוִּביַית ֶחמאה. 

טועמים ּוַמחליטים ִאם לתקן ֶאת הטעם — 
להוסיף ֶשמן ַזִית, להוסיף מלח או אוַלי להוסיף 

טיפת סּוּכר )לא יותר ִמשמינית ַּכּפית!(.

ַהְסָּפֵגִטי
מַבשלים ֶאת הְסָּפֵגטי על פי הַהנָחיֹות ֶשעל 

האריזה. ְּבתום הבישול מַסננים ֶאת הִאְטִריֹות 
מֵמי הבישול, ַמעבירים ַלמחבת ִעם הרוטב 
ּומַערְּבבים ֵהיטב. ִאם הַמחבת קטנה ואינה 
ְמכילה ֶאת כל הַּפְסטה, ַמעבירים אֶליָה רק 
ֵחלק מהַּפְסטה, מַערְּבבים ֵהיטב ּוַמעבירים 

ֶאת הכול ְלסיר הבישול. מַערְּבבים ֶאת כל 
 הִאְטִריות יחד עד שכולן ְמצּוּפות ְּברוטב. 

ְמחלקים ְלַצְלחות הסועדים ּומַפזרים ֵמעל 
גבינה מגֹוֶררת או ֵּפירּוֵרי לחם.

ֵּפירּוֵרי ַהֶלֶחם
קולים ֵּפירּוֵרי לחם ְּבַמחבת חמה ִויֵבשה, ותוך 

ּכֵדי בחישה מוסיפים שֵתי כפות ֶשמן ַזִית 
ורבע ַּכּפית מלח. ְּכשהֵּפירּורים ַמזהיבים הם 
מּוכנים ְלַהָגשה. ֶאפשר לַתֵּבל ֶאת הֵּפירּורים 

ְּברבע כפית ַּפְּפִריָקה ורבע כפית ִּפלּפל, 
ּומי שאוהב מאכלים חריפים יכול ִלזרות על 

הֵּפירּורים ַקמצּוץ ְשָבֵבי ִצ'יִלי או ַּפְּפריקה 
חריפה.

ֵתיָאבון. ּבְ

ִסְגנֹונֹות ֶשל ְרָטִבים
ְסָטה  ְלּפַ ַעגָבִניֹות  רוטב  להכין  ֶאפשר 

ִסגנֹונֹות.   מיֵני  כל  ּבְ
משך  ּבְ לבשל  היא  אחת  ֶאפָשרּות 
ַעגבִניֹות  של  גדולות  חתיכות  שעות  כמה 
ּולאַחר  ִזיִליקּום,  ּוּבָ שּום  בצל,  גזר,  תוֶספת  ּבְ
רוטב  לקּבל  ּכֵדי  הַתבשיל  ֶאת  לַסנן  ִמּכן 
ִמשַתמשים  האיַטְלקים  וסמיך.  עשיר  ָחלק, 
שְמסוֶבבת  ָידית  עלת  ּבַ ְמיּוֶחדת,  ְמַסֶננת  ּבִ
הקליּפות  ֶאת  ַמפרידה  וכך  הְמַסֶננת  ֶאת 

הַעגבִניֹות.  ׂשר  ִמּבְ והַגרעינים 
ֶאת  לבשל  היא  אחרת  ֶאפָשרּות 
ָלרוטב  יש  וכך  קצר,  בישול  הַעגבִניֹות 
ְטִריות  ַעגבִניֹות  של  וִטבעי  קל  טעם 
ְמַקלפים  כזה  רוטב  להכנת  לא־מבּוָשלות. 
או  ִלרצּועות  אותן  חותכים  הַעגבִניֹות,  ֶאת 
וִעׂשֵבי  ֶמלח  ַזִית,  ֶשמן  ּבְ ּוַמשרים  יות  ְלקּוּבִ
של  והַטעם  הֶצבע  ֶאת  לַהדגיש  ּכֵדי  תיּבּול. 
ַעגבִניֹות  ֶרסק  לו  להוסיף  ֶאפשר  הרוטב 

מידה(.  ּבְ בו  שִמשַתמשים  תַנאי  )ּבִ
ֵמרסק  ָסביר  רוטב  גם  להכין  ֶאפשר 
תוֶספת  ּבְ ַמִים  מעט  ּבִ ְמדּולל  ַעגבִניֹות 
ִזיִליקּום.  ּבָ או  ואֹוֵרָגנֹו  שּום  ַזִית,  ֶשמן 
ְסָטה  ְלּפַ רוטב  תכינו  ַאל  אוֶפן  שום  ּבְ אָבל 

הּוזַהרתם! ְראו,  ֶקְטשֹוּפ!  תוֶספת  ּבְ



ֲחרּוִזים ֶשל  טּור 
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ִאְלתּור ֶשל ַהֲחתּוָלה ֶשִלי
הַמדֵרגות  חַדר  ּבַ לַטֵייל  לֵצאת  רצתה  שלי  ַהֲחתּוָלה 

חצות. לאַחר  שַתִיים  ּבִ
ִהתעוַררתי, ולא  ִייְללה  היא 

ִהתעוַררתי, ולא  ַסנתר  הּפְ על  הלכה  היא 
התעוררתי, ולא  ִמטּבח  ּבַ כוס  ָשברה  היא 

התעוררתי, ולא  שלי  הֵמצח  ֶאת  ליְקקה  היא 
התעו...  ולא  שלי  הַילדה  של  המצח  ֶאת  ליקקה  היא 
)ְמלּוֶקקת  ִהתעוְררה  ֶשַילָדתי  יָוון  ּכֵ ִהתעוררתי  כן,  ָאה... 

וצוֶחקת(.
הְמפּוֶנקת. שלי  ַלחתּולה  הדלת  ֶאת  תחתי  ּפָ אז 

שּוב! הַלְילה  אותי  ניצחה  היא  אּוף, 
סיבּוב. עוד  יש  מחר  נּו... 

ִאְלתּור   ִויכֹוֶלת  תּוִשיָיה  ְלִעְנְייֵני  ָהַאְרִצית  ַהַווֲעָדה  ְתגּוַבת 
ליקּוק,  יכולת  ניתּור,  יכוֶלת  ִאלתּור,  ְיכוֶלת  ֶהראתה  ַהחתּולה 
ְּבִתזמּון  זה  וכל   — ִניג'ּוס  יכולת  טיּפּוס,  יכולת  איּפּוק,  יכולת 

ִהצַטְיינּות. ְתעּודת  לה  תּוענק  ּוִבְמיּוָמנות.  יֶפה 

ִאְלתּור ֶשל ַּפְרעֹוש 
חתּולה.  על  ָישב  אחד  ְרעֹוש  ּפַ

ְרעוש. הּפַ ֶאת  וֵהעיפה  ִמקַלחת  עׂשתה  החתולה 
הֹראש. על  לה  וִהתַיישב  ּבחזרה  אֶליָה  קפץ  רעוש  הּפַ

שוב. אותו  וֵהעיפה  ִמקַלחת  עׂשתה  החתולה 
חשוב(. )לא  ה...  ְלַיד  לה  וִהתַיישב  חזר  רעוש  הּפַ

וַדי. ַאחרונה  וֵהעיפה אותו פעם  ִמקלחת  החתולה עׂשתה 
הוא  אומרת,  )ֹזאת  החתולה  עלת  ּבַ על  קפץ  רעוש  הּפַ

עַליי!( קפץ 
גר שהוא  אומרת  ֹזאת  וִנשאר. 
ִנרֶאה.  ּכַ האוֶזן  ֵמאחוֵרי  ֶאצלי. 

ִאְלתּור   ִויכֹוֶלת  תּוִשיָיה  ְלִעְנְייֵני  ָהַאְרִצית  ַהַווֲעָדה  ְתגּוַבת 
ִאלתּור ִויכולת  תּוִשיָיה  ְיכוֶלת  ֶהראה  ַהַּפרעוש 

הטּור(, ֶאת  שּכוֶתבת  )זו  החתּולה  ַּבעלת  על  לגּור  ֶשעבר  ְּבכך 
ּותעּודה.  הוָקרה  אות  יקּבל  כן  ועל 

ַהַווֲעדה, בוד  ּכְ סליחה,  רגע,  ֶרגע, 
גיליתי  אני  גם  ֵמַדְלָיה!  רוָצה  אני  גם  איתי??  מה 

ִאלתּור. ִויכוֶלת  תּוִשיָיה 
— ְלענָיין  ֵמִענָיין  ניתּור  סיפור,  רּבּור,  ּבִ ִהרהּור, 

קטן?  ְלֶשַבח  ִציּון  ֵאיזה  כלום?  לי  ַמגיע  לא  מה, 
לא? בוד?  ּכָ אות  אוַלי 

לא? עיטּור? 
טובה?  מילה 

אנשים! בקשה,  ּבְ משהו,  לי  ְתנו 
רעושים??  ּפַ נגד  חומר  אוַלי 

ָקנֹו רֹוִנית  ְפִריְדָמןָּכְתָבה:  ִמיָרה  ִאיְיָרה: 
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ַהֲחֵבִרים ֲהִכי טֹוִבים

ְשֵני ֲחֵבִרים ֵיש ִלי
תֹוְך ַהַיְלקּוט, ּבְ
ְיצּוִרים מּוָזִרים:

ְטּפּוט ְוִשְרּבּוט. ִפּ

ְכָלל לֹא מּוָכן ֶשֲאִני ּבִ ָתִמיד ּכְ
ְתאֹום ַלשּוְלָחן. ְשֵניֶהם קֹוְפִצים ִלי ּפִ

ִרים, ְמַקְשְקִשים, ְמַדּבְ
ְמַאְייִרים, ְמַצְייִרים
ֶרַגע ּוַמְמִציִאים ּבְ

ִשיר אֹו ִסיּפּור
אֹו ְשטּות.

ַהֲחֵבִרים ֶשִלי,
ִשְרּבּוט ּוִפְטּפּוט.

הֹוֶפר  ִריַנת  ְוִאיְיָרה:  ָּכְתָבה 

ַתלתלים,  כובע,  ִמשָקַפִיים,  רות,  ַמחּבָ ִציּור  ּבַ ַחּפׂשו 
ִחיּפּוׁש.  וֶאת  ַמפֵתח...  ְמַחדד,  פרח,  אננס,  ציפור, 



ְזֵאב ֶּבן  ֹנַעם  ָּכַתב: 

ֶשלֹו ַלְּכִלי  ַהַנָגן  ֵּבין  ַאֲהָבה  ִסיּפּור 
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ְכרֹוָמִטית

ִל
ֶּפֶלד ִהיָלה  ִאיְיָרה: 

נכנס  רים,  מַסּפְ כך  שנה,  ־300  ּכִ ְפֵני 
צלילים  ִעקבות  ּבְ ֶגרַמנָיה  ּבְ ִלכֵנִסיָיה  אדם 
ָשם  גילה  הוא  ִמֶמנה.  קעו  שּבָ מַהדהדים 
גדול  נגינה  ּכִלי  עּוָגב,  ּבְ מנֵגן  מישהו 
מּוזיקה  ּבְ ִנמָלא  ֵנִסיָיה  הּכְ חלל  חלילים.  ֵמאלֵפי  המּורּכב 
של  עצּום  עושר   — ֵמעולם  מוָה  ּכָ ָשמעה  לא  שאוזן 
ַמנגינות  ענקית,  מִתזמוֶרת  כמו  ֵמהעּוָגב  ָזרם  צלילים  גֹוֵני 
ֵהאיצו  הִמשתוְללים  והִמקָצבים  זו,  אַחר  זו  רדפו  לִאיֹות  ּפִ
שאין  ראה  ְלַתדֵהמתו,  הַמאזין.  של  ליּבו  ַהְלמּות  ֶאת 
המוזיקה  ֶאת  ּוַממציא  מַאלֵתר  פשוט  והוא  ָתִווים  ַלנָגן 
האיש  אמר  אְך,"  ּבָ ְסְטָיאן  ֶסּבַ יֹוָהן  שאתה  "או  ֶרגע:  ּבָ בו 

ּוְבַעצמו!" כבודו  ּבִ טן  הׂשָ שאתה  "או  ַלנָגן, 
ָיצא  שְשְמֹו  אְך,  ּבָ הְמהוָלל  הַמלחין  היה  הנָגן  ואכן, 
ִאלתּור  מוזיקה.  ּבְ הְמַאלְתרים  ְגדול  ּכִ תקּוָפתו  ּבִ ַלֶמרָחקים 
בלי  נגינה,  ּכֵדי  תוך  יצירה  ַהלָחנת  ירּושו  ּפֵ מוזיקה  ּבְ
ָתֶוויָה.  ֶאת  ִלרשום  בלי  גם  כלל  ּוְבדרך  ְלָתִווים  לִהזַדֵקק 
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ֶהרֵּכב הֵג׳אז של ָלאֶגה לּוְנד. ַנגֵני הֵג'אז בוחרים ַמנגינה 
אהובה ואז מַאלְתרים ּומַגְוונים אותה ְּכַיד ִדְמיונם וכיְשרונם

אוָמנּות  אך  ּבָ של  זַמנו  ּבִ עמית.  ַחד־ּפַ יצירה  זֹאת  לומר,  ּכְ
ָיֵדינו  שּבְ הֵעדּויֹות  ְלפי  אָבל  לת,  מקּוּבֶ הייתה  הִאלתּור 
אְך  ּבָ ְלמזֵלנו,  מוהו.  ּכָ מּופלא  אוֶפן  ּבְ ִאלתר  לא  איש 
ַהְיצירה  ֶאת  תב,  הּכְ על  שלו  הִאלתּורים  ַאחד  ֶאת  ֶהעלה 
ֵאיזה  לַדמֵיין  יכולים  אנחנו  ּוִבזכּותּה  ְכרֹוָמִטית',  'ַפְנַטְזָיה 
ַפְנַטְזָיה,   — ְשמּה  ּכִ היא  ַהְיצירה  היה.  הוא  גדול  מַאלֵתר 
ַהְקלידים,  על  ּוקפיצות  ריצות  הִדְמיון:  מחֹוזות  ּבִ ַמסע 
שניָתכים  ַמפתיעים  ְצלילים  לא־ָצפּוי,  ְלשקט  עצירות 

רגש. מלֵאי  איִטִיים  ּורגעים  ִמתַגלֵגל  ֶאֶשד  ּבְ תאום  ּפִ
בין  אהבה  סיפור  היא  מוזיקה  ּבְ הִאלתּור  אוָמנּות 
ַמבריקה,  נגינה  ּבִ ִמתַהֶדרת  היא  שלו.  לי  ַלּכְ הנָגן 
ִוויְרטּואֹוִזיּות.  ּבְ ְמַרּבית,  ְמיּוָמנּות  על  שְמעידה  ְמהירה, 
ַלהטּוָטן  כמו  שלו  הנגינה  כלי  ּבִ מוֵשל  ַהִוויְרטּואֹוז  הנגן 
לַהפתיע  שומָעיו,  ֶאת  לַהדהים  מאוד  ֶנהנה  הוא  ִקרָקס.  ּבַ
ּוַבִדְמיון  נשימה  עוְצֵרי  מּוִזיָקִלִיים  ַמהָלכים  ּבְ אותם 
והַגאָווה,  ארּות  ַהִהתּפָ מן  יש  ִאלתּור  ּבְ שלו.  ַהְיצירתי 

יֹוָהן ֶסַּבְסְטָיאן ָּבאְך מנֵגן ְּבעּוָגב. ְשמֹו ָיצא ַלֶמרָחקים ִּבתקּוָפתו 
ִּכְגדול הְמַאלְתרים ְּבמּוזיקה.

ִאלתּוִרי  ֶקטע  ְלִמשַמע  ַמפליאה.  ִוויְרטּואֹוִזיּות  ּבְ והכול 
עצמם  הנגנים  ואפילו  ִיים,  ַפּ ּכַ מוֵחא  הקהל  ַמרהיב 
כך  הְמַאלֵתר.  לחֵברם  עלּות  ִהתּפַ קריאות  קוראים 
מוזיקה  ּבַ רבות.  ַתרּבּויֹות  ּבְ עָממית  מוזיקה  ּבְ גם  קוֶרה 
יצירות  או  שירים  לפֵני  להשמיע  נהוג  למשל,  הערבית, 
הוא  שִלפָעמים  'ַתְקִסים',  שִנקרא  ְמאּולתר  לי  ּכֵ ֶקטע 
סיפור  ֶאמָצעּותו  ּבְ מַסּפר  הַנגן  ּומסּולָסל.  מאוד  ארוך 
ּוְבִוויְרטּואֹוִזיּות  ְלאט,  ַמתחיל  הוא  כלל  דרך  ּבְ צלילים.  ּבִ
הַמאזינים  ֶאת  ולוֵקח  הְמהירּות  ֶאת  ַמגּביר  גדולה 
ַמשמיע  הנגן  ַללב:  ונוֵגע  ַרגשני  שּכּולו  מּוזיָקלי  ְלִטיּול 
נוֵסק  ואז  אנֹושי,  דיּבור  כמו  ושוב  שוב  אחד  צליל 
ועובר  ַלנמּוכים,  ִפתאוִמיּות  ּבְ וצולל  ְגבוהים  ִלצלילים 
דרך  ּבְ ׳ַמַקאם׳(  )הִנקָראים  המּוזיָקִלִיים  הסּוָלמות  בין 
ערבית  מוזיקה  של  קֹוְנֵצְרט  ּבְ שהיה  מי  ַמפתיעה. 
ַמבריק  ֶרגע  ּבְ בהנאה  ֶנאָנק  הקהל  ֵאיך  שמע  ַווַדאי  ּבְ

ִאלתּור.  של  ְמיּוחד  ּבִ

ַנגן עּוד. ְּבקֹוְנֶצְרִטים של מּוזיקה ערבית נהוג לַהשמיע לפֵני 
שירים או ְיצירות ֶקטע ֵּכלי ְמאּולתר )'ַתְקִסים'(, שְּבֶאמָצעּותו 

הַנגן מַסּפר סיפור ִּבצלילים

באתר 'ֵעיַנִיים' תּוכלו להאזין לשירים כאלּו

ִצבעוִניֹות  מּוזיָקִליֹות  נוצות  הּפוֵרׂש  ַטָווס  כמו  הוא  הנגן 
הֶנהדרת'.  ִמנגיָנתי  עלו  ִהתּפַ עַליי,  'ַהּביטו  ּוַמכריז 

ְלעצמו  עכָשיו  אומר  הקוְראים,  ִמּכם,  מישהו  אוַלי 
מִסְגנונות  גם  הִאלתּור  תוַפעת  ֶאת  ַמּכיר  אני  'ֶרגע, 
למשל,  הֵג'אז,  צודק.  כמובן  והוא   — ָיֵמינו'  ּבְ הַקָיימים 
ַמנגינה  בוחרים  הֵג'אז  ַנגֵני  ִאלתּור.  שּכולו  ִסְגנון  הוא 
ִדְמיונם  ַיד  ּכְ אותה  ּומַגְוונים  מַאלְתרים  ואז  אהובה 
מַקְשטים  ּוִמקָצבים,  צלילים  לה  מוסיפים  הם  וכיְשרונם: 
לַזהוָתּה,  שקֶשה  עד  אותה  מַשנים  וִלפָעמים  אותה, 



קּוְטֵנר יֹוָאב  ָּכַתב: 

תצלום: ַסַער ַיֲעֹקב, לע״מָשלֹום ֲחנֹוְךַמְייְלס ֶדְייִויס

ג׳ֹוְרג׳ ֶגְרְשִוויןִּביִלי הֹוִליֵדיי

ֵאָלה ִפיְצ׳ֵגַרְלד ולּוִאי ַאְרְמְסְטרֹוְנג

ּבֹוּב ִדיֵלן

ֵאינֹו  ָדָבר  שּום  ֱאֶמת.  ִּבְזַמן  קֹוֶרה  ַהּכֹול 
ַהָגדֹול! ַהחֹוֶפש  ֵמֹראש.  ָקבּוַע 

ְתרון ִל ּפִ ְמציַאת  הוא  'ִאלתּור'  פָעמים 
מחוסר  או  ּכלֶשהו  מֶחֶסר  שנוַבעת  ִלבָעָיה 
על  לָהעיד  עלּולות  כֵאֶלה  ָעיות  ּבְ ִתכנּון. 
והַהעָרכה  ואי־רצינּות,  ִמקצֹוִעיּות  ֶהעֵדר 
תרונות  ַלּפִ גם  ִלפעמים  ְמקּוֶשרת  יהן  ַלּפֵ ּכְ הְשלילית 
עולם  ּבְ ֹזאת,  ְלעּומת  להן.  שִנמָצאים  הְמאּולָתרים 
גם  זי  ּוֶמרּכָ חשּוב  ְמכּוּבד,  ֶנחשב  הִאלתור  המּוזיקה 

הּביצּוע.  שלב  ּבִ ּוְבעיקר  ַהְיצירה,  ַתהליך  ּבְ
שהֶקטע  ירּושו  ּפֵ הִאם  מּוזיקה?  ּבְ ִאלתּור  עצם,  ּבְ ַמהו, 
והּולחן  שִנכתב  מה  ֶאת  ִדיּוק  ּבְ תוֵאם  אינו  המּושמע 
רָשנּות  ּפַ מוסיף  שהְמַבֵצע  היא  ָוונה  הּכַ הִאם  מקור?  ּבַ
קטעים  של  חדשים  עיּבּודים  ּוָמהם  ִמֶשלו?  אישית 
ִאלתּור  זה  הִאם   — ָתִווים  ּבְ תּובים  ּכְ שאינם  ָמסוְרִתִיים 
ְלדור? ִמדור  שעובר  הניגּון  של  ִגלגּולו  ּבְ ִטבעי  שלב  או 

ֵג'אז,  מּוזיקת  ִעם  הִאלתּור  ֶאת  לַקשר  ל  מקּוּבָ
ִלקטעים  חדשה  רָשנּות  ּפַ על  הגדול  ֶחלקּה  ּבְ ֶססת  שִמתּבַ
מּוזיקה  סּוֵגי  גם  ָלעוֶמק  שּבודקים  ּכְ ֹזאת,  ִעם  יָשנים. 
ִאלתּור  ַקָיים  הִסגנונות  כל  ּבְ מעט  שּכִ מַגלים  אחרים, 
אֶלה  רגע.  עוד  ּבְ ִלקרות  שעומד  מה  של  וִאי־ידיעה 
קת  ִמסַתּפֶ שאינה  ְמקורית  יצירה  כל  ּבְ חובה  תָנֵאי  מעט  ּכִ

קודמות.   ְיצירות  ִשחזּור  ּבְ
מּובן  הוא  קודמות  ְיצירות  על  הִנשָען  הִאלתּור  ֵג'אז  ּבְ
תּובה  הּכְ ַהְיצירה  ֶשּבה  הְקָלסית,  ַלמּוזיקה  ניגּוד  ּבְ ֵמאָליו. 
ִמֶמנה,  ַלחרוג  ֶאפשרּות  מעט  ּכִ אין  וַלמַבֵצע  'ְקדֹושה'  היא 
וִלפרוץ  ִייחּודי  להיות  חופש  על  ִאלתּור,  על  נּוי  ּבָ הֵג'אז 
ַמלחין  ֵג'אז,  אוַמן  כל  מעט  ּכִ רים.  המּוּכָ הְגבּולות  ֶאת 
ֶאת  בה  ּומַבֵטא  ַקֶיימת  מּוזיקה  על  סס  ִמתּבַ מַבֵצע,  או 

שלו.  ָרטית  הּפְ רָשנּות  הּפַ וֶאת  שלו  הְמיּוָחדים  העולמות 
ֵמהַמחֶזמר  ַקִיץ'(  )'ֵעת  'ָסאֶמרַטְיים'  ר  המּוּכָ השיר  ְלמשל, 
ֶגְרְשִווין,  וַאְייָרה  ג'ֹוְרג'  וִהלחינו  תבו  שּכָ ס',  ּוּבֵ 'ּפֹוְרִגי 
השיר  את  שרה  אחת  זֶמרת  ְרָשנּויֹות:  ּפַ ִלמאות  זכה 
ל  גֹוְסּפֵ ְלקטע  אותו  הופכת  ואחרת  ָראי,  אוּפֵ ִסגנון  ּבְ
השחורים  העָבדים  שיֵרי  ּבְ שְמקורם  נִסיָיה  ּכְ )שיֵרי 
ִסגנון  ּבְ השיר  ֶאת  מַנגן  אחד  חצוְצרן  רית(;  הּבְ ַארצות  ּבְ
ַמסע  ּכְ הַמנגינה  ֶאת  ַמשמיע  ואֵחר  ּומתוק,  רך  לּוז  ּבְ
שִמתַרחקים  ַזעם  ּומלֵאי  צורמים  ְצלילים  של  ב  מּורּכָ
על  והִאלתּורים  רָשנּויֹות  הּפַ ֶעׂשרות  הְמקורית.  ֵמהַשלָווה 
עצּום  ִמְגַוון  ַמציעים  כך  כל  המּוּכר  המּוזיָקלי  א  הנוׂשֵ

ִלמַבצעים.  ּביטּוי  ֶאפָשרּויות  של 
רק  ֵטא  מתּבַ אינו  ֵג'אז  מּוזיקת  ּבְ הִאלתּור  וַכמּובן, 
יצירות  נגינת  ּבִ גם  אָלא  רים,  מּוּכָ קָטעים  ביצּוע  ּבְ
חצוְצרן  ֶדְייִוויס,  שַמְייְלס  ּכְ למשל,  ּומקוִריֹות.  חדשות 
עולם  ֵמֹראש  נה  ּבָ הוא  חדש  קטע  ָיצר  ָכן,  הַמהּפְ הֵג'אז 
מּוזיָקלי  רגע  לקח  הוא  ר.  המוּכָ ֵמהעולם  שחַרג  ְצלילים 
ְלאן  ֵמֹראש  ָידע  לא  עצמו  הוא  שגם  ְלַמסע  מֶמנו  וָיצא 
אותה  שניגן  פעם  כל  ּבְ ִנשְמעה  ְיצירה  אותה  איתו.  ַיגיע 

שּבו.  חדָשנּות  ּבַ ּוַמסעיר  ְמקורי  אֵחר,  קטע  ּכְ
כל  ּבְ והְמַבצעים,  ַהיוצרים  הֵג'אז,  ְלאומֵני  קוֶרה  זה 
סיס  הּבָ הם  הַמתמיד  והשינּוי  הִאלתּור  כי  ֵמחדש,  פעם 
קבּוע  אינו  דבר  שּום  אמת.  זמן  ּבִ קוֶרה  הכול  ַלְיצירה. 

הגדול! החופש  ֵמֹראש. 

ִנשאל  שלָך?״  מּוזיקה  ּבַ ְלִאלתּור  יש  ִמשָקל  ״ֵאיזה 
יּוני  ּבְ ֶהחדש  ַאלּבֹומו  ֵצאת  עם  ִדיֵלן  ּבֹוּב  הזמר־הַמלחין 
לאַחר  שיר  של  אופי  מַשנים  לא  ִמשקל.  ״שּום   :2020
ַסנתר  ּפְ או  גיָטרה  להוסיף  אוַלי  ֶאפשר  אותו.  ֶשיוצרים 
אין  אָבל  ִמשם,  ּולִהתַקדם  הִמבִנִיים  הַקִווים  פי  על 
טובים  ִלפָעמים  הם  הּביצּועים  שמַאלְתרים,  ּכְ ִאלתּור. 
ִעקבי.  להיות  הוא  הַרֲעיון  כל  ואילו  רעים,  וִלפעמים 
דרך  ּבַ ושּוב  שּוב  הדבר  אותו  ֶאת  מַנגנים  עיָקרון,  ּכְ
הדברים  שֶאת  מַענֵיין  ֶשְיכולים."  יותר  ּבְ המּושֶלמת 
מַשֶנה  שנה  חמישים  בר  שּכְ ִדיֵלן,  ּבֹוּב  אמר  האלה 
ּכֵדי  ַעד  אותם  מַשֶנה  הוא  ושּוב!  שּוב  שיָריו  ֶאת 
למשל(  מוני  )ּכָ עים  המּושָבּ ַמעריָציו  גם  שְלעיתים  כך 

השיר.  ֶאת  לַזהות  מתקשים 
רָשנּות  ּפַ ּבַ ְלִאלתּור  דבָריו  ּבִ ֵוון  ִהתּכַ ִדיֵלן  ְלַדעתי, 
הּביצּוע.  זמן  ּבִ הַמנגינה  ְלשינּוי  לומר  ּכְ שלו,  הֵג'אִזית 
ל  הְמקּוּבָ הִאלתּור  ֶאת  ִלשלול  ֵוון  ִהתּכַ לא  שהוא  ִנרֶאה 
והַקאְנְטִרי  לּוז  הּבְ תוכה,  ּבְ ּפוֵעל  שהוא  מּוזיקה  ּבַ
השנים  ִשבעים  ּבְ רח  שּפָ הזה,  המּוזיָקלי  עולם  ּבָ והרֹוק. 
גם  מאוד  זי  ֶמרּכָ ָמקום  הִתכנון  ְלחוסר  יש  הַאחרונות, 
הופעות  ּבַ יצּוע,  הּבִ שלב  ּבִ מכך  ויותר  הְיצירה,  שלב  ּבִ
ֲחנֹוך  ָשלֹום  שקרא  פי  )ּכְ והָטעּות  הִמקֶרה  הַחיות. 
המאה  של  ַלמּוזיקה  סיס  הּבָ הם   )2015 ִמשנת  ְלַאלּבֹומו 
לַהרשות  הָטעּות,  ֶאת  לקּבל  הִמקֶרה,  ֶאת  ד  לַכּבֵ הֶעׂשרים: 
תיבה.  הּכְ ּכֵדי  תוך  לַאלֵתר  ֵמֹראש,  ָלדעת  לא  ְלעצמך 

ְזַמֵננו. של  הגדולות  ֵמַהְיצירות  רּבות  נוצרו  ככה 

היָּכנסו לאתר 'ֵעיַנִיים' ּכֵדי להאזין ַלשירים המוזָּכרים ַּבּכָתבה

עמוד 
37מספר עמוד 
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ֵג'אז



ִּפישֹוף  ֹאַהד  ָּכַתב: 

ַעל  ְמַסֵּפר  ִפישֹוף  ֹאַהד  ְוַהמּוִזיַקאי  ָהאֹוָמן 
יֹוֵצר ֶשהּוא  ַּבמּוִזיָקה  ָהִאְלתּור  ַתֲהִליְך 

עמוד 
 ָלֶשֶבת ֶאל 38מספר

ַהְּפַסְנֵתר 
  ּוָפשּוט ְלַנֵגן

ָל
ְגֵרָצ'אִניק ָמִריָנה  ִאיְיָרה: 

שלי.  ַהְיצירה  ַחֵיי  ּבְ זי  ֶמרּכָ ֵחלק  תמיד  היה  ִאְלתּור 
המּוזיקה  לימּוֵדי  ּבְ מאוד  ִהתַקֵשיתי  ילד  ֶשהייתי  ּכְ
כל  אָבל  עמים,  ּפְ כמה  ניסיתי   — הְמסּוָדרים 
ְלעּומת  ִמָשנה.  ְליותר  ַמגיעות  אינן  יחד  הַהתָחלות 
תוְכנית,  לי  ּבְ לנֵגן.  ּופשוט  ַסנֵתר  הּפְ ֶאל  ָלשבת  ָיכולתי  תמיד  זֹאת, 

ניַגנתי.   ִדיּוק  ּבְ מה  כך  אַחר  ִלזּכור  ּובלי  ָתִווים  בלי 
ַהיחידות  עמים  הּפְ חָזרות.  אין  מאּולֶתרת  מּוזיקה  של  בים  ֶהרּכֵ ּבְ
נשמע  זה  הופעה.  ּבְ הבמה,  על  הן  יחד  מַנגנים  אנחנו  שבהן 
מַנגנים  שאנשים  המּוזיקה  רוב  עצם,  ּבְ אָבל  ְמיּוחד,  משהו  כמו 
אומָנם  תּובה:  ּכְ אינה  העָממית  המּוזיקה  ְמאּולֶתרת.  היא  עולם  ּבָ
מעט  ּכִ התוֶכן  אָבל  ּוִמבֶנה,  ִסְגנון  של  רּורים  ּבְ ְגבּולות  בה  יש 
ִמַווְרַיאְציֹות  תמיד  נּוי  ּבָ התוכן  ַעצמו.  על  חוזר  אינו  ְלעולם 

רים.  מּוּכָ ַרֲעיונות  על  עִמיֹות  וַחד־ּפַ חדשות 
אחידה  ְתשּובה  אין  עצמו  הְמאּולֶתרת  המּוזיקה  עולם  תוך  ּבְ
למשל  הִאלתּורים,  שרוב  שטוענים  יש  ִאלתּור'.  'ַמהו  ַלשֵאלה 
שהַנָגן  קטנים  מּוזיָקִליים  טים  ִמשּפָ של  ֵמחדש  ִארגּון  רק  הם  ֵג׳אז,  ּבְ
שוב  הַתבִניות  אותן  על  חזרה  עצם  ּבְ זו  ָעמים,  ּפְ אלֵפי  כבר  ניגן 

ַהְיכוֶלת  הוא  אמיתי  ִאלתּור  ְלַטענתם,  ֵצירּופים.  ֵאין־ְספור  ּבְ ושוב 
נוגן  לא  שֵמעולם  לַגמֵרי,  חדש  משהו  ֵמֹראש  ִתכנּון  בלי  לנֵגן 
לֵצאת  שֶאפשר  בטוח  לא  אני  הַתבִניֹות.  כל  ֶאת  שובר  ואשר  עַדִיין 
ושְטבּועות  עׂשּוִיים  אנחנו  שֵמהן  הַתבִניֹות  ֶאת  וִלפרוץ  ֵמַעצֵמנו 
גם  מַענֵיין.  להיות  יכול  עצמו  הניָסיון  אָבל  כך,  כל  עמוק  בנו 

דרך. ּבַ חדש  משהו  ִנמצא  אוַלי  נצליח,  לא  ִאם 
שמישהו  ּכְ גם  הֵרי  ְלהלָחנה?  ִאלתּור  בין  הֶהבדל  עצם,  ּבְ מה,  אז 
צלילים  ֵצירּופי  ר  ּומחּבֵ מַאלֵתר  הוא  מּוזיָקלית  יצירה  כותב 
ִאלתּור  בין  רב  ִדְמיון  יש  אֵכן,  כן.  לפֵני  הזה  סדר  ּבַ נוצרו  שֹלא 
ואין  קהל,  מול  קוֶרה  ִאלתּור  הלחנה,  כמו  שֹלא  אָבל  ְלהלָחנה, 
הָיחיד  הֶהבדל  זה  שהּושַמע.  מה  ֶאת  ן  מּכֵ ְלאַחר  ַלערוך  ֶאפָשרּות 

ַמהּותי. הוא  אך  יניהם  ּבֵ
הַמחשב  ִאלתּור.  ּבְ לִהשתֵמש  ה  ַמרּבֶ אני  מּוזיקה  יוצר  שאני  ּכְ גם 
משך  ּבְ רו  שִהצַטּבְ עצמי,  של  ְמאּולָתרות  ַהקָלטות  מאות  ּבִ מֵלא  שלי 
אחיד,  אינו  המּוקלטים  ַהקטעים  אורך  שנה.  ֶעׂשרה  מחמש  יותר 
האלה  הִאלתּור  ְלִקטֵעי  נותן  אני  כלים.  מיֵני  כל  ּבְ מנּוָגנים  והם 
אני  ִנמצאים.  הם  ֵהיכן  מאוד  מהר  שוֵכח  אני  ָלרוב  אָבל  ֵשמות, 

ולא־ְמחּוֶשבת,  ְסּפֹוְנָטִנית  ְמשּוחררת,  רּוח  יש  ְמאּולֶתרת  נגינה  ּבִ
ֶאפשר  קוֶרה,  הקסם  ִאם  ְלאיּבּוד.  לֶלכת  או  ִלטעות  חד  הּפַ לי  ּבְ
ִלמקומות  ולא־ְצפּוִיים,  חדשים  ִלמקומות  ְמאּולֶתרת  נגינה  ּבִ לַהגיע 
מלּוִוים,  האלה  הרָגעים  אָבל  ֵמֹראש.  לַדמֵיין  ֶאפשר  היה  שֹלא 
ַחְסרת  ְתִעיָיה  של  מּוצָלחים  פחות  ה  הרּבֵ רגעים  ּבִ ֶאצלי,  לָפחות 

ְשחּוקים. ְלַרֲעיונות  ְגלישה  ושל  השָראה  חוסר  של  יוּון,  ּכִ
להפריד  יכול  אני  הַהלָחנה,  ַתהליך  שהוא  ָהעריכה,  ַתהליך  ּבְ
א  ּולַייּבֵ המּוצָלחים  הרגעים  ֶאת  ִלבחור   — ר  ֵמהּבַ המֹוץ  ֶאת 
יש  שעָליו  חדש,  ֶהְקשר  ְלתוך  שלהם  הְמיּוֶחדת  הֵאֶנְרְגָיה  ֶאת 
ֶאת  ד  לַעּבֵ לי  ְמַאפשר  ַמחשב  ּבְ השימוש  מֵלאה.  שליטה  לי 
ִלמתוח,  לחתוך,  יכול  אני  רבים:  אוָפנים  ּבְ הְמקוִריֹות  הַהקָלטות 
או  לַהכּפיל  ֵאֶפְקִטים,  להוסיף  הְצליל,  גובה  ֶאת  לַשנות  לָהאיץ, 

ְלָאחור. לָהריץ 
חוץ,  ִמּבַ שִמתּבונן  זה  שלי:  הְצָדדים  שֵני  בין  מַשֵלב  אני  כך 
לתת  בלי  הֲחָווָיה,  תוך  ּבְ כולו  שָשקוע  וזה  מַבקר;  שוֵקל,  ְמַארגן, 
בלי  ַעצמו,  ֶאת  לַבקר  או  ִלשּפוט  בלי  בות,  ַעּכָ בלי  וֶחשּבון,  דין 

מלַנֵגן.  חּוץ  דבר  שּום  ּבְ עסּוק  להיות 

אחר,  רּוח  מצב  ּבְ ָעתיד,  ּבֶ אותם  למצוא  רוצה  אני  לשּכוח.  רוֶצה 
ִהקליט.  אחר  שמישהו  מּוזיקה  שוֵמע  אני  אילו  ּכְ להם  ּולהקשיב 
לא  לל  ּכְ דרך  ּבְ אני  חדש  קטע  על  לעבוד  ַמתחיל  ֶשאני  ּכְ
ׂש  ּומחּפֵ שלי  הַהקָלטות  על  עובר  אני  תמיד  מעט  ּכִ ֵמאפס.  ַמתחיל 
יניהם  ּבֵ וֶששילוב  רגע,  אותו  ּבְ ַהשָראה  בי  שְמעוְררים  דברים  בהן 
משֵתי  קטעים  מַשֵלב  אני  ִלפָעמים  ּוַמפתיע.  מַענֵיין  להיות  עׂשּוי 
עולם,  ּבָ אחר  מקום  ּבְ אחר,  זמן  ּבִ נוצרה  ֵמהן  אחת  שּכל  ַהְקלטות, 
ִמקֶרה  ּבַ הַהלָחנה  עּולת  ּפְ ַלחלּוטין.  אחרים  רּוח  ּוְבמצב  ֵאֶנְרְגָיה  ּבְ

ק'(.  'ֶהדּבֵ )ּוְבִעברית  קֹוָלאז׳  של  אופי  לובשת  הזה 



ְקָרִביץ ָאֵשר  ָּכַתב: 

ִסיּפּור
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ַהסֹוֵפר 
ַהַּבְייָשן

ַה
ַּבר־ֵלב ֵמיַרב  ִאיְיָרה: 

המַחֶנכת  האמת.  רגע  ִהתקֵרב  ועימו  ִנשמע,  ִצְלצּול 
ַלּכיתה,  ִנכנסה  הֹוְפְשֵטֵטר,  ֶעְדָנה  שלנו,  הְקשּוחה 
ַהיומן  ֶאת  ָשלפה  השּולחן,  על  תיקּה  ֶאת  הניחה 
מאוד  חששתי  הנוְכחּות.  רשימת  על  לעבור  וֵהחלה 
ּותבקש  הכיתה  ִקדמת  ֶאל  אותי  ַתזמין  שהיא 
קריאה'  'יומן  מׂשימה  )ּבַ שלי  ַהְקִריָאה'  'יֹוַמן  ֶאת  לקרוא  ממני 
ּולשתף  מֶמנּו  ְרָשֵמינו  ֶאת  לכתוב  ֵספר,  לקרוא  צריכים  היינו 
מּוצלח,  קריאה  יומן  לכתוב  רציתי  ַתבנו(.  שּכָ מה  ּבְ חבֵרינו  ֶאת 
באמת  ֲחָווָיה.  ַבּ חבַריי  ֶאת  ּולשתף  הכיתה  מול  לעמוד  ורציתי 
ְלָידי,  ֵספר  שָנַטלתי  ִלפֵני  רגע  פעם,  כל  ּבְ אָבל  ַמבטיח.  שרציתי, 

אחר.  ְדַבר־מה  צץ 
ּוכבר  אזל  כמעט  הזמן  אשר  ּכַ ִשלשום, 
ַהקריאה',  'יומן  ֶאת  ַלמוָרה  להגיש  צריך  היה 
ִאיְצ'ֶקה  סבא  ֶאת  לַבקר  נסעה  שאחותי  גיליתי 
שִתכַננתי  הספר  ֶאת  עימה  ולקחה  ִבְנָיִמיָנה  ּבְ
יומן  ֶאת  עָליו  ולכתוב  קריָאתו  ֶאת  לַסֵיים 
ליבי,  ּבְ שאלתי  ֶאעׂשה?  מה  שלי.  הקריאה 

ֶהחלטתי  יציָרִתיּות,  ֶפרץ  ּבְ לֶפתע,  אך  תוָצאות.  ּבַ את  וָלׂשֵ מׂשימה  ּבַ
טחתי  ּבָ קראתי.  בָיכול  שּכִ סיפור  ִלבדות  ֶהחלטתי  לַאלֵתר.  לַנסות 
ַהקּוְמקּום'. מ'ַתֲעלּוַמת  מוצלח  פחות  לא  סיפור  להמציא  יכוְלתי  ּבִ

ֵספר  ֵאיזה  לנו:  "ַסּפר  המַחֶנכת,  בי  ֵהאיצה  ְדִביר,"  "ָקדימה, 
לדּבר?" הולך  אתה  ספר  ֵאיזה  על  קראָת? 

הסופר  אותו  וכתב  ְייָשן',  ַהּבַ 'ַהסֹוֵפר  נקרא  שבחרתי  "הֵספר 
ְלֵצ'ק." ְסּפֶ ְסלֹוק  ַקּפְ הנודע  הֵצ'כי 

שמעה  שֹלא  על  מעט  ְנבוכה  הייתה  ִהתַרשמתי,  כך  ֶעְדָנה, 
היא  כאילו  ִהנֲהנה  היא  הְמהּוָלל.  הסופר  של  ְשמו  ֶאת  ֵמעולם 

שַאמשיך. ּוביקשה  ֵמַהּבחירה  ֶעלת  ִמתּפַ
שְשמו  צעיר  בחור  "הוא  לחֵבַריי,  רתי  ִהסּבַ ְיישן,"  הּבַ "הסופר 
כתיבה  ּכיְשרון  וגם  מאוד  ְמפּותח  ִדְמיון  ְליּוִרי  ֶלְבטֹוב.  יּוִרי 
מַרתקים,  סיפורים  ֹראשו  ּבְ מַגלֵגל  הוא  ערב  עד  ִמּבוקר  ַמרשים. 
סיּפּוָריו  ֶאת  לקרוא  ָנבוך  והוא  לים  הּכֵ ֶאל  א  וֶנחּבָ ְייָשן  ּבַ הוא  אָבל 
ָשעות  מַבֶלה  שהוא  יודעים  אינם  חתו  ִמשּפַ ּבֵני  אפילו  לחֵבָריו. 
שהוא  הציפורים  עם  רק  מַשֵתף  הוא  סיּפוָריו  ֶאת  כתיבה.  ּבִ רבות 
מֵדי  סועדים  הם  שאף  והחתול,  הְסָנאי  הצב,  ועם  ָחצר  ּבֶ ַמאכיל 
ְיישן  ּבַ סופר  אותו  של  ַחָייו  ּבְ הְדָרָמִטי  הִמפֶנה  ֶחשּבונו.  על  יום 
עץ  גזע  ֵמאחוֵרי  א  ִמתַחּבֵ הְשכּונה  ִמַילֵדי  אחד  אשר  ּכַ ִמתרֵחש 
ְלַבעֵלי  סיּפּוָריו  ֶאת  מסּפר  ְיישן  הּבַ יּוִרי  שבו  ַלמקום  הסמּוך 
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ּובֵעיָניו  המַרגש,  ַלסיפור  ַמאזין  הֶילד  ח.  מַטּפֵ שהוא  הַחִיים 
יָשרון,  הִכּ רב  ר  המַסּפֵ על  ְלאימו  מַסּפר  הוא  דמעות.  נוְצצות 
לו". הְראּוָיה  ַלתהילה  זוֶכה  ֶשיּוִרי  כך  הִענָיינים  ִמתַגלגלים  ּוִמשם 
ְתגּובתּה. ֶלאמוד מה  וניסיתי  הַקְפָדנית  הֹוְפְשֵטֵטר  ֶעְדָנה  ּבְ טתי  ִהּבַ
הֶמסר  "ַמהו  שֵאלה:  ּבִ אַליי  פנתה  והיא  הסֵפק,  מן  טּה  ַמּבָ ּבְ היה 

סיפור?" ּבַ ְלַדעתָך,  הטמּון, 
"יש  ֵמאָליו,  המּובן  ִענָיין  ּבְ ְמדּוּבר  כאילו  ֵהשבתי  "הֶמסר?" 
מסר  ַחיות.  לַהאכיל  וָיֶפה  שטוב  כל  קודם  רבים.  מָסרים  סיפור  ּבַ
הוא  אם  אפילו  ֶשַיקשיב,  מי  ֶשיהיה  חשוב  שתמיד  הוא  נוסף 
יש  אם  ֵייש.  לִהתּבַ ַדאי  ּכְ שלא   — יותר  ּבְ ֶהחשּוב  והמסר  ְסָנאי. 

עצמו". ּבְ לַהאמין  צריך  הוא  ּכיָשרון  ְלמישהו 
והוְרתה  רצונּה  ֶאת  ִהׂשּביעה  שְתשּוָבתי  ְלאות  ִהנֲהנה  המַחֶנכת 
תגיע  אימי  ִהצליח!  הִאלתּור   — ִקרּבי  ּבְ ָצַהלתי  ִלמקומי.  ָלשוב  לי 

ָלרוב. ַמחָמאות  וִתשמע  ההורים  ְליום  הערב 
קראה  ֶעְדָנה  ַלַהפסקה  שָיצאנו  ִלפֵני  רגע 
ְשמו  ִדיּוק  ּבְ מה  שוב:  בקשה  ּבְ לי  "תגיד  לי. 
מהַספָרנית  לבקש  רוצה  אני  הסופר?  של 

ַלִספִריָיה". אחדים  עוָתקים  שַתזמין 
ֲהִייָתֵכן  ליבי,  ּבְ חָרדה  ִאְווַשת  ָחלפה  לא,  אֹוי 

ִמַדי? יותר  קצת  ִהצליח  שלי  שָהִאלתּור 

הִראשון?  ֵמהעמוד  לקרוא  ּולַהתחיל  אחר  ספר  ּבְ לבחור  עַליי  הִאם 
היה  ולא  עמודים,  מאות  ּבֵני  היו  לי  ִהציעה  שאימי  הספרים 
הספר,  ית  ּבֵ ְלִספִריַית  ִהתקַשרתי  זמן.  ּבַ לקרוא  שאַסֵיים  סיּכּוי  שּום 
אשר  ּכַ ְלמוחרת.  לי  ימתין  פּוָלה'  ַהּכְ 'אֹוָרה  שהספר  לי  והּובטח 
הספר  ֶאת  ששאל  זה  ְגַלְזֵנר,  שיֹוָאב  ׂשרתי  ִהתּבַ ַלִספִריָיה  ִהגעתי 
ֵמאותו  נוסף.  עוֶתק  ִספִריָיה  ּבַ ואין  הספר  ְלֵבית  ִהגיע  לא  לָפַניי, 
לא  מיּוחד  ּבִ של.  להיּכָ רציתי  לא  ִדכדּוך.  ְתחּושת  אותי  ָאפפה  רגע 
החדשות  ֶאת  ִתשמע  ואימי  הורים  יום  יתַקֵיים  ערב  ּבָ אשר  ּכַ ַהיום, 
ית!" הּבַ שיעּוֵרי  ֶאת  ִנדרש  ּכַ ביצע  ולא  ִהתַרשל  ֵנך  "ּבְ הְטִריֹות: 

"ַאְבָשלֹום,"  טּה.  ַמּבָ את  יָהה  וִהגּבִ ַהיומן  ֶאת  סגרה  ֶעְדָנה  המוָרה 
ַהקריאה  ּבֲחָווַיית  חבֶריָך  ֶאת  ּולשתף  ָלגשת  מּוזמן  "אתה  אמרה, 
'ַתֲעלּוַמת  ֶאת  לקרוא  שבחר  וסיפר  גרונו  ּבִ ח  חּכַ ּכִ ַאְבָשלֹום  שלָך". 
ַמהַלך  ֶאת  וֵתיאר  ה  מצּוּפֶ ּכַ דבָריו  ּבִ ִהמשיך  הוא  ָהָאדֹום'.  ַהקּוְמקּום 
מיּוחד.  ּבִ קשּוב  הייתי  לא  ִזיֹות.  הֶמרּכָ הְדמּויֹות  וֶאת  ָהעלילה 
עמים  ּפְ בי  ִהּביטה  המוָרה  מַשעֵמם.  ֵדי  ספר  ּבְ שְמדּוּבר  ִהתַרשמתי 
תור.  ּבַ הבא  שאני  ַהרגשה  לי  הייתה  טי.  ַמּבָ את  לתי  וִהשּפַ אָחדות 

ָצדקתי. ְלַצערי, 
יעה  ִהצּבִ המּושָקע  ַהקריאה  יומן  על  ְלַאְבָשלֹום  לאַחר שֶהחמיאה 

שֶאגש. וסימנה  עַליי 
עמדתי  שֹלא  להודות  חשבתי  הִראשון  הְשִניָיה  ַשבריר  ּבְ



לא  הוא  ִאלתּור  ִמׂשחֵקי  ּבְ ַהֵשִני  ַהסֹוד 
משהו,  ַמציע  הִמשַתתפים  ַאחד  לום:  ּכְ לַתכֵנן 
ַמחָשבה  בלי  חקים  ּומׂשַ ִמיָיד  ַמסּכימים  וכולם 
אּוַלי  'אָבל  או  לי'  בא  'לא  להגיד  ּובלי 
רק  כי  ִלזרום,  ַחָייבים  אחר...'.  משהו  דאי  ּכְ
הִדְמיֹוני.  הסיפור  עם  לִהתַקדם  נצליח  כך 
שלנו:  הַרגַלִיים  זוג  כמו  פועל  הזה  הכלל 
ְלעולם  אחר  ְלִכיוּון  פונה  הייתה  רגל  כל  לּו 
ִאם  אָבל  ִמְמקוֵמנו,  לזוז  ַמצליחים  היינו  לא 
ִמצָטרֶפת   והשִניָיה  לצעוד,  ַמתחילה  אחת  רגל 
אנחנו  ָקדימה,  ְתנּועה  נוֶצרת  לָפֶניָה  ּוִמתַייֶצבת 
לַנסות  מַשעֵשע  )ֵדי  זורמים...  אנחנו  צועדים, 

המצבים...( שֵני  ֶאת 
הוא  גם  נוסף,  ִמׂשחק  עם  נזרום  בואו  אז 

ִמשַתתפים: ִלשֵני  ַמתאים 

ַמָתָנה ִדְמיֹוִנית
ַמתנה  אחרת(  ְלִמשתֶתפת  )או  אחר  ְלִמשתֵתף  נותן  הִמשַתתפים  ַאחד 

ִדְמיונית ּוַממחיש ֶאת צּורתּה, גוְדלּה ּוִמשקלּה. 
מקּבל הַמתנה ִמתַלֵהב ּומָתֵאר ַמהי ְּכַיד ִדְמיונו.

נותן הַמתנה ֵמגיב ִמיָיד ּומסּביר ַמדּוע קנה לו ַדְווקא ֶאת הַמתנה הֹזאת.
ְלדּוגמה: 

ַיִקיר, הֵבאתי  ְלַיִקיר ואומרת: שלום  ִדְמיונית, לא גדולה,  ֶגֶפן נוֶתנת ַמתנה 
לָך ַמתנה.

ַיִקיר: ָוואּו, תודה. בואי נפתח וִנראה מה זה. ֵאיזה יופי, ִמבֶרשת ֵׂשיער! תודה, 
ֵאיזו ַמתנה ִנפלאה!!!

ֶגֶפן: כן, חשבתי שְּכַדאי שַתתחיל לעׂשות ִתסרוקות ַּבֵׂשיער הָיֶפה שלָך. 
אז ָקדימה, אתם יכולים לַהמציא ְלַעצמכם כל מתנה שעולה ְּבֹראשֶכם — 
עּוגת ַמסְמרים? ַּכדור ְּבדֹוַלח? אוַלי ְצַפרֵדַע שהופכת ְלנסיך? ֵאיזה ֵּכיף לקּבל 

ַמתנות לא רק ְּביום ַההּוֶלדת! 

גֹוָלן ּוְזֵאב  אֹוִזיְליֹו  ֶּבן  ָיִעיש  ֲאִמיַתי  ָּכְתבּו: 

כמה ִמׂשחֵקי ִאלתּור ְמַהנים, שמַאפְשרים לנו 
ִלהיות ְיציָרִתִיים, ַקשּובים, ְמרּוָּכזים ואפילו 

ַמצחיקים. תּוכלו לׂשחק אותם ְּבֵאירּועים ֶחבָרִתִיים 
ּוִמשַּפחִתִיים, והם ַמתאימים ִלבֵני כל הגילים
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ִמְשֲחֵקי 
ִאְלתּור

חֵברים ְּכ ועם  לבד  שעות  חק  מׂשַ הייתי  ילד  ֶשָהִייִתי 
תופס  ואני  שוטר  שאני  נגיד  בוא  ֶש...':  נגיד  ְּב'בוא 
נגיד  בוא  ספר,  ֵּבית  מַנהל  שאני  נגיד  בוא  גנב, 
הייתי  וכך  גיבור־ָעל...  שאני  נגיד  בוא  ַזמר,  שאני 
עצם  ּבְ שאני  זה  ידעתי  שֹלא  מה  שעות.  חק  מׂשַ

אותה.  וַחי  ְמציאּות  ַממציא  ְּכלומר  הזמן,  כל  מַאלֵתר 
שֹלא  דבר  ָצפּוי,  לא  קושי  פוגשים  אנחנו  אשר  ּכַ לעיתים 
עם  הִמפגש  הרע  ִמקֶרה  ַבּ לַאלֵתר.  ִנדרשים  אנחנו  אָליו,  ִהתּכוַננו 
אָבל  לפעול,  שלנו  ַהיכוֶלת  ֶאת  ּומַבטל  אותנו  מַשתק  הקושי 
ִויכולות  כוחות  מַזֵמן  תּוִשיָיה,  נו  ּבָ מוליד  הקושי  הטוב  ַּבִמקֶרה 

ּולַאלֵתר. גמישה  להיות  שלנו  ַלמחשבה  גורם  ְרדּומים,  שהיו 
חקים,  ְמַשׂ שאנחנו  ִמׂשחקים  ּבַ  — הזמן  כל  ְמַאלתרים  אנחנו 
ְמָתרצים.  שאנחנו  ֵתירּוצים  ּבַ ואפילו  ַממציאים,  שאנחנו  ּבַסיפורים 
חקנים:  ְלׂשַ ְמיּוחד  ִבּ חשּובה  ְתכּונה  היא  הִאלתּור  ְיכוֶלת  אבל 
ֵתיַאטרון  ְקבּוצות  של  ְלאימּונים  פעם  לא  ְמַשמשים  ִאלתּור  ִמׂשחֵקי 
יש  חקנים.  הׂשַ של  הִאלתּור  ְיכוֶלת  ּולפיתּוח  ְלִשכלּול  ֶאמָצעי  ּכְ
דורשות  אלה  ּכָ הופעות  ִאלתּורים.  על  הְמבּוססות  הופעות  גם 
רבה,  הנאה  להם  ְמִסיּבות  הן  אך  וִהתַמסרּות,  ריּכוז  חקנים  ֵמהׂשַ

הצופים. ֶאת  מאוד  ְמַשעשעות  גם  כלל  ּובֶדרך 
ְיציָרִתִיים,  ִלהיות  לנו  ְמַהנים, שמַאפְשרים  ִאלתּור  ִמׂשחֵקי  כמה  ִהֵנה 
ְּבֵאירּועים  אותם  לׂשחק  תּוכלו  ַמצחיקים.  ואפילו  זים  ְמרּוּכָ ַקשּובים, 
הִמׂשחקים  הגילים.  כל  ִלבֵני  ַמתאימים  והם  חִתִיים,  ּוִמשּפַ ֶחבָרִתִיים 
אָלא  קיצוני,  קושי  לא   — קושי  של  מצב  ְּבַכָוונה  יוצרים  האלה 
מהירה  ְתגּובה  ַמחַשבתית,  גמישּות  ִמּכם  שִתדרוש  ֹזאת  ּכָ ְּבמידה  רק 

ּוָב'ַעְכָשיו'.  אן'  ַּב'ּכָ ונוְכחּות 

חק! נׂשַ בואו  ָקדימה,  אז 

ִאְלתּור? ְּבִמְשֲחֵקי  ַמְצִליִחים  ֵאיְך 
זה  ַקשּובים  חופִשִיים,  להיות  הוא  ְּבִאלתּור  ָהִראשֹון  ַהסֹוד 

זים. ּומרּוּכָ ָלזה 
ִלשֵני  קצר  ִאלתּור  ִמׂשחק  ְּבֶעזרת  זה  ֶאת  לעׂשות  ננסה  בואו 

ִמשַתתפים: 

ֵטִניס נֹוֵשא 
בוחרים נוֵׂשא )ַחיֹות, ּכֵלי עבודה, ַממתקים וַכדוֶמה(, ואז ְמַדמְיינים שְמַׂשחקים 
ֵטִניס: כל משתתף ַמחזיק ְּבָידו ַמחֵּבט ִדְמיוני, ּוְבכל פעם שהוא חובט ַּבַּכדור 
'החובטים'  ְּכֶשְלַאחד  שִנבחר.  ַלנוֵׂשא  ַהקשּורה  מילה  לומר  עָליו  הִדְמיוני 

ִנגמרים הַרֲעיונות, ַמחליף בן זּוגו ֶאת הנוֵׂשא ּוַממשיכים לׂשחק.

נֹוַעם ִהיָלה  ִאיְיָרה: 
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קֹוֵצר  צּור  ִציֵלם: 



ִהשַתתפו ַּבצילּומים: ַילֵדי ֵּבית הֵספר 'ֵמיָתר' - ֵּבית 
ִחינּוְך ְּברּוַח ִדיָאלֹוִגית

ז,  ּומרּוּכָ חופשי  להיות  גם  הכול:  של  חיבור  הוא  ַהְשִליִשי  ַהסֹוד 
ִמׂשחקים: כמה  ִהֵנה  ַרֲעיון.  ְלכל  לַהסּכים  וגם  לַתכֵנן  לא  גם 

ְמקֹומֹות ּוִמְשְּפֵטי א"ב
רושמים על ְּפָתקים עָׂשרה ְמקומות )גן ילדים, ַמּכולת, ִמסָּפרה וַכדוֶמה(. 

ִמתַחלקים ְלזּוגות. כל זוג צריך לׂשחק ְסֵצָנה ְלפי המקום הרשּום ַּבֶּפתק, אָבל 
הִמשָּפטים שהם אומרים זה לזה צריכים להיות על פי ֵסדר הא"ב: הדובר 
הִראשון מתחיל משּפט ָּבאות א, השני עוֶנה לו ְּבמשּפט שַמתחיל ָּבאות ב, 
המשּפט הבא הוא שוב של הִמשַתתף הִראשון וִייָּפתח ָּבאות ג, וֵכן ַהְלאה 

וכן הלאה.
ְלדּוְגָמה: 

ֶגֶפן וַיִקיר קיבלו ֶאת הֶּפתק 'ַגן ְיָלִדים'. 
ֶגֶפן: ֵאיזה יום ִנפלא, ילדים. מי רוצה לׂשחק איתי?

ַיִקיר: ּבוקר טוב, הַגֶננת. אני רוֶצה לׂשחק! בואי נלך ְלַארגז החול.
ֶגֶפן: ָגדול! מה ניקח ְלַארגז החול?

ַיִקיר: ְדלי וכף, ונוסיף ַמִים לעׂשות לנו בוץ.
ֶגֶפן: ָהמון המון בוץ עד שִנתַלכֵלך לַגמֵרי!

ָמקום  ַלזוג הבא, השוֵלף פתק  'נתקעים' עובר התור  ַּכאשר הִמשַתתפים 
חדש. ֶאפשר ִלקּבוע שהזוג השני ַימשיך ֵמָהאות שּבה ִהפסיק הזּוג הקודם 

או שַיתחיל שוב ֵמָהאות א.
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ַמְסִטיק ַהְּפָלִאים
הקבּוצה עומדת ְּבַמעגל. הַמנֶחה מוציא מּכיסו ַמסטיק ִדְמיוני ּוַמסּביר 

ַלִמשַתתפים כי מי ֶשִילעס ֶאת המסטיק הזה יּוכל להפוך אותו ְלכל דבר 
ֶשִירצה. הוא ַמכניס ֶאת ה'מסטיק' ַלֶּפה ו'לועס' אותו. אחֵרי ְשִניֹות ְספּורות 

הוא 'מוציא' ֶאת ה'מסטיק' מִּפיו ּו'מַפסל' מֶמנּו, ִּבתנּועות ִּבלבד, ֵחפץ 
כלשהו: סירה, פיתה עם ָפָלאֵפלים, חץ וקשת או כל דבר אחר. ְּכֶשה'ֵחֶפץ' 
מּוכן הוא ַמדגים ְּבמשך כמה ְשִניות ֶאת השימוש בו, והחברים ִמתַּבקשים 

לנֵחש מה הוא ָיצר. ִאם איש אינו ַמצליח לנחש, הַמנֶחה צריך לנסות 
'לִהשתֵמש' ַּבֵחפץ ְּבאוֶפן אחר ַעד ֶשַיצליחו לַגלות ַמהו. ִמֶשמתָּבֵרר ַמהו 

הֵחפץ 'מוֵעך' אותו הַמנֶחה, הופך אותו שוב ְל'ַמסטיק' ּוַמעביר אותו 
ַלִמשתתף העומד ִלְׂשֹמאלו. עכָשיו יש 'לועס' חדש, והוא ִייצור ֵמה'מסטיק' 

משהו חדש. מניְסיוני, הִמׂשחק ְמַהנה כל כך, שְּפעמים רבות ְּכֶשִנגמר 
הֶסבב הִמשַתתפים ַמתחילים ִמיָיד ְּבֶסבב נוסף. 

ֶאפשר לַגֵוון ּולׂשחק ְּבלי לַהכריז ַמהו הֵחפץ שנוצר: יוצר ה'חפץ' ַמדגים 
ֶאת השימוש בו ְּבמשך כמה ְשִניֹות, ואז הופך אותו שוב ְל'מסטיק' ּוַמעביר 
ַהלאה. ְּבִמׂשחק ָּכזה ִנדרשים הִמשַתתפים לִהתַאֵּפק — לא לַגלות לאחרים 
שהם כבר זיהו ַמהו הֵחפץ או לעמוד ָּבַאכָזבה ַּכאשר הם עַדִיין ֵאינם מַזהים 

מה הּוצג. אָבל הַהבָלגה מַאפֶשרת לפעול ְּבֶיתר ריּכוז ּולַהעמיק ַּבְּפעּולה. 
ַּבִמׂשחק הזה קוֶרה לא פעם שַרֲעיון 'ֶנחָטף': ְלִמשתֵתף יש ַרֲעיון, אָבל 

מישהו שִנמצא לפָניו ַּבמעגל ַמקדים ּוַמציג אותו. ְלַדעתי, זה רגע נהדר — 
הלוא אנחנו ְּבִמׂשחק ִאלתּור! מּוטב לא לִהצָטֵער אָלא לַהמציא משהו חדש. 

ִמי ָּבא ַלְמִסיָּבה?
ְמכינים ֵמֹראש ְּפתקים ְּכִמסּפר הִמשַתתפים ועל כל פתק רושמים ֵשם 

של דמּות. הדמּות יכולה להיות של מישהו ְמסּוָים )למשל ַמלּכת ַאנְגִלָיה 
או ָדִוד ֶּבן גּוְריֹון( או של אדם ַּבעל מַאפֵיין ָידּוע )למשל בלש ְּפָרטי או רב 
חוֵבל(. בוחרים שישה ִמתַנדבים: אחד ֵמהם יהיה המָאֵרח של הְמסיּבה. 

הוא ִייָשאר ַּבֶחדר מּול הקהל וַיתחיל 'לסדר' אותו ַלמסיּבה: יערוך שולחן 
ִדְמיוני, ִימזוג ַמשָקאות, יכין ּכיְסאות וַכדוֶמה. חֵמֶשת האֵחרים ֵיצאו ֵמהחדר 
וכל אחד ֵמהם ישלוף פתק שְיַסּפר לו מי הוא. איש איש ְּבתורו ִייָּכנס ַלחדר 

ִויַגֵלם ֶאת הְדמּות שקיבל ַּבּפתק. המָאֵרח יַנסה ַלחׂשוף מיהי הדמּות 
המּוצגת. הְצִפיָיה ַּבמאֵרח המַנֶסה לעמוד לבדו ָּבֶאתגר מוסיפה ִענָיין 

ּוֶמתח ַלִמׂשחק. אחֵרי שכולם ִמתַגלים, או אחֵרי שָחלף זמן ְמסּוָים שִנקּבע 
ֵמֹראש, בוחרים שישה ִמשַתתפים אחרים ּוַמתחילים ֵמחדש.

ַהּכֹול, חּוץ ִמַמְסֵרק
הִמׂשחק הזה הוא דּו־ְקָרב של ִאלתּורים. ְמכינים ֵמֹראש ִמְגַוון חָפצים, 

אָבל שומרים אותם ִנסתרים ֵמֵעיֵני הִמשַתתפים: ַמסרק, ִמבֶרשת שיַנִיים, 
ְשַרפרף, גיטרה, כף הגשה, נעל, כובע וַכדוֶמה.

בוחרים שֵני ִמתַנדבים, והם ֶנעמדים מּול הקבּוצה. נותנים ְלכל אחד ֵמהם 
ֵחפץ מהחָפצים המּוסתרים, ועָליו לחשוב על ֵמַרב השימּושים שֶאפשר 

ַלעׂשות ַּבחפץ שקיבל. הוא יכול לַהמציא כל שימּוש העוֶלה ְּבַדעתו — 
ִמלבד זה שהחפץ יועד לו ַּבמקור. כך הַמסרק יכול להיות ַמרָאה, ַמחֵּבט 

או כף מרק, אך לא ַמסרק. ֶזהו ִמׂשחק זריז: הִמשַתתף הִראשון ַחָייב 
להגיב ִמיָיד ִעם קּבלת החפץ ּולהתחיל ֶאת הְּפעּולה ְּבתוך עׂשר ְשִניֹות. ִאם 

ִהצליח — עובר התור ִליריבו, וכך הם ַממשיכים ַעד שאחד ֵמהם 'ִנתקע', 
ואז הָיריב זוֶכה ְּבניָצחון. עכָשיו בוחרים שֵני ִמתַנדבים חדשים, הם מַקּבלים 

שֵני חפצים אחרים ונותנים ַלִדְמיון וַלְיציָרִתיּות שלהם לִהשתוֵלל.



ָסרּוִסי ַגְיא  ְוִציֵלם:  ָּכַתב 

ַּבֶטַבע ֶשמֹוְצִאים  ֵמחֹוָמִרים  ֶחֶבל  ִלְשזֹור  ֵאיְך 

עמוד 
מספר

עמוד 
מספר

46

47

ְלַאְלֵתר ְּכֵדי ִלְׂשרֹוד

ַל

1. הפיכת ַהסיבים ִלְגדיל על ְיֵדי סיבּוב הסיבים 
סביב צירם

2. ְשזירת שֵני ְגדילים זה על זה ִליצירת חּוט

3. ֶאפשר ִלשזור מהר יותר ְּבֶעזרת הֶרגל

ִהשַתתפו ַּבצילּומים: 
ֶנַטע וַיֲעָרה ָסרּוִסי־ָאֶקְרָמן 

4. החּוט מּוכן

ֲהָסַרת ַהְקִליָּפה מחֹוְטִמית 
ִזיָפִנית ִליִציַרת ֶחֶבל ַדק

איסּוף החוָמרים: כף ֶדקל, חֹוְטִמית ִזיָפִנית, 
ִסיִבית ִמֶגזע של ֶדֶקל

ֲהָכַנת חּוט מַּכּפֹות ֶדֶקל

1. ְקריעת ֶהָעלים לאורכם לרצועות נוחות ִלשזירה

2. ְשזירת ֶהָעלים ְלחּוט

3. ְּכֶשמַסְיימים ִלשזור זוג עלים, ֶאפשר לַהאריך 
ֶאת החוט שנוצר על יֵדי ְשזירת עלים נוספים 

ְּבקֵצהו.

1. ּפיצּול הִגבעול ְלאורּכו ִלשֵני חָלקים

2. ְשבירת ִמקָטעים קטנים ֵמהִגבעול 
ּומשיָכתם ֵמַהקליפה

3. ַהקליפה מּוכנה ִלשזירה

נעים  אחיד,  קצב  יש  ֶטַבע 
להּכירו  לומדים  וַכאשר  וָידוע, 
תוָפעות  ֵמֹראש  ִלצּפות  ֶאפשר 
ֲאִוויר,  מזג  גון  ּכְ מסּוָימות, 
ּוזרימת  ַחִיים  עֵלי  ּבַ של  עילּות  ּפְ אור,  תָנֵאי 
הְשהּות  ְלעיתים  ֹזאת,  ִעם  ַמִים.  ערּוֵצי 
גלל  ּבִ קָשה,  ואפילו  נעימה,  אינה  שטח  ּבַ
ולא־ ִנמָנעים  לתי  ּבִ ֵאירּועים  או  ַתָקלות 
נקרע  מסע  ֶאמצע  ּבְ ִאם  למשל:  ְצפּוִיים. 
ַלנעל  ְתרון  ּפִ למצוא  ַחָייבים  הנעל,  רוך  ׂשְ
כל  ֶאת  סוחב  שטח  שאיש  יָוון  ּכֵ הפתוחה. 
עוד  לו  יהיו  שלא  ִייתכן  גבו,  על  ִציּודו 
והוא  ַתרמילו  ּבְ רוכים  ׂשְ או  ַנעַלִיים  זוג 

לַאלֵתר. יצָטֵרך 
דברים  כמה  ּבְ להיָזכר  ֶאפשר  כאן 
ֱהיוֵתנו  ֵמאז  האנושי  המין  ַחֵיי  ֶאת  ששינו 
ֶאת  ִהמציאו  אבוֵתינו  קדּומים.  אדם  ּבֵני 
ְלֵגירּוש  או  לחפירה  מקל  ּבְ השימּוש 
בה,  וִלשלוט  אש  לַהדליק  למדו  ַחיֹות, 
גת  ְלהׂשָ יחד  ולעבוד  עּולה  ּפְ לשתף 
ְלִתקשוֶרת  סיסית  ּבְ ׂשפה  לַפֵתח  ַמָטרה, 
ְלַייצר  ַהְיכוֶלת  היא  הַהמָצאות  אחת  ועוד. 

בהם.  ּולִהשתֵמש  וחּוטים  חבלים 
לַשמש  יכול  ֶחבל  רדּות  היׂשָ ַמצֵבי  ּבְ
שימּושים:  ְלִמְגַוון  ֶקדם,  יֵמי  ּבִ כמו  ַהיום, 
ַסלסילה,  או  תיק  להכנת  ִלתפירה,  ְלַדִיג, 
ַהיוָרה  ְלֶקשת  ֵמיתר  ּכְ ַמלּכודות,  ִלבִניַית 
חדה  אבן  חבל  ּבְ מַחּברים  אם  חיצים. 
או  כידון  חץ,  ליצור  ֶאפשר  מקל  ִלקֵצה 
ֵמֶחבל  לעׂשות  יכול  שלנו  והַטָייל  ַגרזן, 
מסע!  ּבַ ּולהמשיך  ַלנעל  חדש  רוך  ׂשְ דק 

שימּושים  על  לחשוב  יכולים  אתם  הִאם 
כן,  ִאם  ַוודאי.  ּבְ ּובחּוטים?  בחבלים  נוספים 
ִמצמחים. וחבלים  נלמד להכין חוטים  בואו 

וחבלים  חוטים  ָיצרו  הְקדּומים  אבוֵתינו 
ַמתאימים  צמחים  טבע:  ּבַ ֵמחוָמרים שמצאו 
של  ֶצמר  וחזקים,  אחידים  סיבים  עֵלי  ּבַ
של  חזקים  וגידים  ַחיֹות  של  עור  ַחיֹות, 
כאן  ִנלמד  אנחנו  שניצֹודּו.  ַחִיים  עֵלי  ּבַ
כמה  ּוִמְשזירת  ָשזּור,  חוט  מסיבים  ליצור 
כמה  שוזרים  ִאם  חבל.  נכין  יחד  חוטים 
וחזק  עֶבה  חבל  לקבל  ֶאפשר  יחד  חבלים 
מבּוגר  אדם  את  ָלׂשֵ אפילו  ֶשיכול  מאוד, 

להיקרע.  בלי 

ֵּכיַצד שֹוְזִרים?
או  חוט  להכנת  יותר  ּבְ הפשוטה  הֶדרך 
צמח  ֶחלֵקי  שֵני  לוקחים  שזירה.  היא  חבל 
ְלצד  זה  ַמקּביל  ּבְ אותם  ּומניחים  סיִבִיים 
יֵדי  על  סיבים  שֵני  ליצור  )ֶאפשר  זה. 
קֶצה  ּבַ אוחזים  ִלשַנִיים.(  אחד  סיב  קיּפּול 
הסיב  של  קיּפּול  ּבַ )או  הסיבים  שֵני  של 
צירו  ְסביב  סיב  כל  ּומסובבים  ל(  המקּוּפָ
ֶאת שֵני הסיבים  ָימינה(. חשּוב לסובב  )נניח, 
סיב  כל  מסובבים  כך  אַחר  יוּון!  הּכִ אותו  ּבְ
הקודם  ַלסיבוב  ֶההפּוך  ּכיוּון  ּבַ חֵברו  ְסביב 

ֹמאלה(.  ׂשְ לומר,  )ּכְ

הסיבים,  ַאחד  ֶאת  להאריך  רוצים  ִאם 
לשזור  ּוַממשיכים  נוסף  סיב  קֵצהו  ּבְ מוסיפים 
שלנו(.  דּוגמה  ּבַ )ָימינה,  יוּון  ּכִ ְלאותו  סיבּוב  ּבְ
אורך  ּבָ חוט  שמַקּבלים  עד  ַממשיכים  כך 
צמיד. זו  דרך  ּבְ ְלעצמכם  להכין  ַנסו  הָרצּוי. 

חבל  או  יותר  עֶבה  חוט  רוצים  ִאם 
ואַחר  צירם  ְסביב  חוטים  שֵני  מסובבים 
שזירת  ּבִ שַמרּבים  כל  ּכְ זה.  ְסביב  זה  כך 
יותר.  וחזק  עֶבה  חבל  מתַקּבל  יחד  זּוגות 
כל  שּבְ ֵתדעו  הזה,  ניסּוי  ּבַ תצליחו  ִאם 
צורך  ְלכל  חבל  להכין  תמיד  תּוכלו  מקום 

ִלפֵניכם.  שִייָקֶרה 

ִמָמה שֹוְזִרים?
שֶאפשר  רבים  צמחים  גדלים  אזוֵרנו  ּבַ
הֶדקל  עץ  וחבלים.  חוטים  ֵמהם  ְלָהפיק 
וקֹוקּוס,  וֹוִשיְנְגטֹוְנָיה  תמר,  ּובהם  ְלסּוָגיו, 
והנוחים  הזמינים  הצמחים  ַאחד  הוא 
ִלשזור  ֶאפשר  חוטים;  להכנת  יותר  ּבְ
הן  ּפות,  ֵמהּכַ הן  העץ,  ֵמעֵלי  הן  חבלים 
ִלקלוע  שֶאפשר  צמחים  יש  הגזע.  ִמסיֵבי 
ִגבעוֵלי  תם, כמו הקליפה של  חבלים מְקליּפָ
שם  ּבַ גם  רת  המּוּכֶ הְמצּוָיה,  הֶחְלִמית 
הגדולה  אחותּה  ִגבעוֵלי  קליפת  יָזה',  'חּוּבֵ
עלת  ּבַ הִזיָפִנית  החֹוְטִמית  הֶחְלִמית,  של 
טּוס  ֵאָקִליּפְ ענֵפי  קליפת  ַהָוורוד,  הפרח 
הָקֶנה  עֵלי  גם  הַחְרִצית.  ּוקליפת  צעירים 

חבלים.  ִלשזירת  ַמתאימים  המצּוי 
וַנסו ִלשזור חבלים מּכל מיֵני  ְצאו ַלטבע 
ּולִהתַנסות,  מלַנסות  נחמד  אין   — צמחים 
החבלים  בין  לַהְשוֹות  גם  תּוכלו  ּוַבסוף 

חוזקם.  פי  על  אותם  ּולדרג  שהכנתם 

ֲהָכַנת חּוט ִמִסיִבית ֶשל ֶדֶקל 
וֹוִשיְנְגטֹוְנָיה



צילום  ּבְ ָעבדתי  כן:  לפֵני  שנים  כמה  לי 
חבּורת  לצֵלם  צריכים  והיינו  סרט,  של 
ָלזה  זה  ּומוסרים  ַמעגל  ּבְ עומדים  ילדים 
ַהְילדים  ַאחד  עמד  הַמעגל  ּוְבֶמרּכז  דור,  ּכַ
מּכל  צילמנו  דור.  הּכַ ֶאת  ַלחטוף  וניסה 
הצָלם  ִמֶמני  ביקש  אז  אָבל  ָזִוויֹות,  מיֵני 
מָסביב  תנּועה  ּבִ הזה  הִמׂשחק  ֶאת  לצֵלם 
להסיע  ֶאפשר  שאי  לו  אמרתי  ַלמעגל. 
ְמסילות  רק  לי  יש  כי  ַמעגל  ּבְ הדֹוִלי  ֶאת 
שאַנסה  ּוביקש  מאוד  ֶנעצב  הצָלם  יָשרות. 
טוח  ּבָ הייתי  ֹזאת.  לעׂשות  דרך  ִלמצוא 
תאום  ּפִ אָבל  אותו,  לַאכזב  עומד  שאני 
לַנסות  וֶהחלטתי  ְמטֹורף  ַרֲעיון  ֹראשי  ּבְ צץ 
של  הַגלגל  תמּונת  ִבּ ִתתּבוְננו  ִאם  אותו: 
ָקעּור.  שלו  נימי  הּפְ שהֵחלק  ִתראו  הדֹוִלי 
הְמסילה.  על  שַמחליק  הוא  הזה  החלק 
בֵלי  ּכַ שֵני  ִמֶמנו  ּוביקשתי  ַלתאּוָרן  ניגשתי 
שרוחב  וראיתי  דקתי  ּבָ עבים.  ַחשמל 
ַמתאים  והוא  הְמסילות  רוחב  ּכְ בלים  הּכְ
ִהַנחתי  הדֹוִלי.  ַגלגֵלי  שּבְ ַלֶשקע  ִדיּוק  ּבְ
וֶאת  ַהְילדים,  ְסביב  ַמעגל  ּבְ אחד  ֶבל  ּכֶ
הִראשון.  הַמעגל  ְסביב  הנחתי  השני  בל  הּכֶ
היה  ָבלים  הּכְ ַמעגֵלי  שֵני  בין  הֶמרחק 
הדֹוִלי,  ַגלגֵלי  שבין  ַלֶמרחק  ִדיּוק  ּבְ ָשֶווה 
ֶאת  ֶהעֵליתי  ַמעגלית!  מסילה  ָיצרתי  וכך 
מאּוָשר.  היה  והצלם  ָבלים,  הּכְ על  הדֹוִלי 

ַמבריק.  ִאלתּור  היה  זה  אני.  גם 

ַאְלְטשּוֵלר  ַגל  ָּכַתב: 

ֶטְכִניֹות  ְּבָעיֹות  ֶשִמְתעֹוְררֹות  ּכְְ
ַחָייב  ַהְגִריּפ  ַהִצילּוִמים  ִּבְשַעת 

ְיִציָרִתי  ִּפְתרֹון  ָלֶהן  ִלְמצֹוא 

ְגִריּפ

ַה
מֹוָרד ַגְיא  ִאיֵיר: 

ירּושּה  ּפֵ ַאנְגלית  ּבְ 'ְגִריּפ'  ִמיָלה 
אָבל  'ְתִפיָסה',  או  'ֲאִחיָזה' 
שִנקרא  ִמקצוַע  על  ּבַ גם  יש 
ְלמיקּום  ַאחַראי  הְגִריּפ  'ְגִריפ': 
צילּום  ּבְ וִלתנּועתּה  הַמצֵלמה 
רסומות.  וַלּפִ ַלֵטֵלִוויְזָיה  ַלקולנוַע,  סרטים 
ֶטְכני  ּכיָשרון  על  ּבַ להיות  צריך  הְגִריּפ 
ִאלתּור. שֵתי הְתכּונות חשּובות משּום  ִויכוֶלת 
ֶטְכִניֹות  ָעיות  ּבְ ִמתעוְררות  רּבים  ִמקרים  שּבְ
להן  למצוא  ַחָייב  וַהְגִריּפ  הצילּומים,  שעת  ּבִ

יציָרתי.  ְתרון  ּפִ
ְגִריּפ.  להיות  ֵאיך  המַלמד  ספר  ית  ּבֵ אין 
ֶאמָצעּות  ּבְ רק  הזה  ִמקצוע  ּבַ לִהתַמחות  ֶאפשר 
מזֵמן  אינו  הניָסיון  גם  אָבל  ניָסיון,  ְצבירת 
של  עוזר  הייתי  מּוכנים:  ְתרונות  ּפִ תמיד 
מֶמנו  ולמדתי  שנים  כמה  משך  ּבְ ָותיק  ְגִריּפ 
ניָסיון  צברתי  כך  ואַחר  הִמקצוַע,  סודות  ֶאת 
עבודה  של  שנים  ּבְ רב 
של  רּבות  רות  ּוְבֲעָשׂ
ּוְבכל  ּוסָדרות,  סרטים 
שּוב  נתקל  אני  ֹזאת 
חדשים  ַמצבים  ּבְ ָושּוב 
להם  למצוא  שצריך 

ְתרון. ּפִ

אז מה, ְּבעצם, עוֶׂשה הְגִריּפ 
ְּבַמהַלך צילּום סרט או ִסדרה? 

היא  הְגִריּפ  של  העיָקרית  הְמׂשימה 
ֶשְיַאפשר  מקום  ּבְ הַמצֵלמה  ֶאת  להציב 
רואים  שהם  מה  ֶאת  ְלַצֵלם  וַלַצָלם  ַמאי  ַלּבַ
פעם  לא  אָבל  פשוט,  נשמע  זה  ִדְמיונם.  ּבְ
למשל,  ּומַאתֵגר.  ב  מּורּכָ ממש  המצב 
'ַהֲחָמָמה'  הֵטֵלִוויְזָיה  ִסדרת  ּבְ ֶשעבדתי  ּכְ
יושבים  ילדים  שֵני  לצֵלם  צריכים  היינו 
ֲאָבִנים'.  'ָחֵמש  ּבְ חקים  ּומׂשַ הִרצּפה  על 
של  הָיד  ֶאת  ִיראו  שהצופים  רצה  ַמאי  הּבַ
האבנים  וֶאת  האָבנים  ֶאת  זורקת  הֶילד 
להניַח  צריך  היה  ולכן  ְלַמעָלה,  עפות 
ממש  תהיה  ֶשהעָדשה  כך  הַמצֵלמה  ֶאת 

עמוד 
48מספר

לא  הדבר  ַלשַמִיים.  ּומּופֵנית  הִרצּפה  גובה  ּבְ
הַמצֵלמה  של  הגדול  הגוף  כי  ֶאפָשרי  היה 
הִפְתרון  ָלִרצּפה.  ֵמעל  העָדשה  ֶאת  ִהגּביַה 
הַמצֵלמה  גוף  ֶאת  לַהשקיע  היה  הֶהְגיוני 
הייתי  ּוֶבאמת  ֵמהִרצּפה,  נמוך  מקום  ּבְ
ַהתמּונה  ֶאת  מַצלמים  היינו  לו  זֹאת  ה  עוׂשֶ
וכך  חול,  ּבַ בור  חופר  הייתי  הָים:  חוף  ּבְ
ִית  הּבַ אָבל  הָרצּוי.  גובה  ּבַ הייתה  העָדשה 
לא  ִית  הּבַ ּוַבעל  חדש,  היה  ציַלמנו  שּבו 
ִרצּפה!  ּבָ בור  שַנחפור  נים  ּפָ שום  ּבְ ִהסּכים 
חשבתי  אחר.  ְתרון  ּפִ לַחּפׂש  ֶנאַלצתי 
הַמצֵלמה  ֶאת  להוריד  ֶאפשר  אי  שִאם 
הֶילד  ֶאת  יַה  ַנגּבִ הפּוכה:  עּולה  ּפְ ה  ַנעׂשֶ
קטנה,  במה  ניתי  ּבָ האבנים.  ֶאת  שזורק 

הייתה  שלו  הָיד  עֶליָה  ישב  ּוכֶשַהֶילד 
הזריקה  ֶאת  לצלם  וָיכולנו  ֵמהִרצּפה  ְגבוהה 

ַלָיד.  ִמַתחת  האבנים  של 
שלו  הֹראש  אָבל  מרּוֶצה,  היה  ַמאי  הּבַ
ֶאת  לצֵלם  רצה  והוא  ַרֲעיונות,  מֵלא  היה 
ִמְלַמעלה  חקים  הְמׂשַ ַהְילדים  של  הֶקטע  כל 
קרא  הַצלם  שֹוט'(.  'טֹוּפ  ִנקרא  כזה  )ַתצלּום 
גובה  ּבְ להיות  צריכה  שהַמצֵלמה  ואמר  לי 
וֶשהיא  ַהְילדים,  ֵמעל  ִדיּוק  ּבְ ֶמטרים,   2.5
אתם  שוב  ָלִרצּפה.  ְמכּוֶונת  להיות  צריכה 
לַהציב  פשוט  שֶאפשר  פשוט?  שזה  חושבים 
אותה  ּולהרים  ַהְילדים  לַיד  ְגבוהה  ֲחצּוָבה 
כי  טועים,  אתם  ּובכן,  ֶמטרים?   2.5 ְלגובה 
ִנכנסות  ָלִרצּפה  הַמצֵלמה  ֶאת  ְמַכְוונים  ִאם 
הֲחצּובה,  של  הַרגַלִיים  גם  ַהתמּונה  ְלתוך 
שעׂשיתי:  מה  זה  אז  טוב.  לא  ממש  וזה 
שלושה  שגוְבהם  רֶזל  ּבַ צינורות  שֵני  ִהַצבתי 
ארוך  רזל  ּבַ צינור  אֵליהם  רתי  וחיּבַ ֶמטרים 
ֶאת  רתי  חיּבַ הגשר  ֶאמצע  ּבְ גשר,  שנוצר  כך 
ֵהזזתי  ואז  ַמטה,  י  ַלּפֵ ּכְ העָדשה  ִעם  הַמצֵלמה 
ֵמעל  ִדיּוק  ּבְ ֶאת הגשר כך שהַמצֵלמה הייתה 
ֶאת  לצֵלם  לנו  ִאפֵשר  הזה  הִאלתּור  הְילדים. 
הִציּוד.  ֶאת  לצֵלם  בלי  ִמְלַמעלה  ַהְילדים 

לחַצר  ִהַגענו  צילום  יום  אותו  ֶהמֵשך  ּבְ
ַתחרּות  לצֵלם  צריכים  והיינו  ֵספר  ית  ּבֵ
השני  ַלתפקיד  ַמגיעים  אנחנו  כאן  ריצה. 
הַמצֵלמה  ְתנּועת  על  ַאחָריּות  הְגִריּפ:  של 

של  יותר  ּבְ ֶהחשּוב  לי  הּכְ הצילום.  זמן  ּבִ
ְמיּוֶחדת  עָגלה  זו  'דֹוִלי'.  ִנקרא  הְגִריּפ 
נעה  והיא  הַמצלמה,  ֶאת  רים  מַחּבְ שעֶליָה 
יש  ַלדֹוִלי  ְתנּועה.  ְלצילום  ְמסילות  על 
על  ִלנסיעה  שַמתאימים  ְמיּוָחדים  ַגלַגלים 
שהְמסילות  ָחשּוב  מאוד.  חָלקות  ְמסילות 
ַלמצֵלמה  ְמַאפְשרות  הן  כך  כי  חָלקות  יהיו 
'ְקפיצות'.  בלי  גובה,  אותו  ּבְ ְלהישֵאר תמיד 
ּומצֵלם  הדֹוִלי  על  הוא  גם  יושב  הצָלם 
ארּוּכה  ְמסילה  ניתי  ּבָ ְתנּועה.  ּכֵדי  תוך 
אותה  ּופיַלסתי  הריצה  ְלַמסלּול  ַמקּביל  ּבְ
ְמאּוֶזנת  שהיא  ויֵדאתי  לומר  ּכְ זהירּות,  ּבִ
ֶלס'.  'ּפֶ שנקרא  ַמכשיר  ֶאמָצעּות  ּבְ לַגמֵרי 
בו  שֵיש  ָקשיַח  מִמשָטח  עׂשּוי  ֶלס  הּפֶ
ּוַבנוזל  נוזל,  ּבְ מֵלאה  שקּופה  ְשפוֶפרת 
על  לס  הּפֶ ֶאת  מניחים  ֲאִוויר.  ּבּועת  צפה 
ֶמרּכז  ּבְ ִדיּוק  ּבְ ִנמֵצאת  וִאם הבועה  הְמסילה, 

ְמאּוזנת.  שהמסילה  סימן  הְשפוֶפרת 
ִהתחילו  ַלֵמרֹוץ  הזינּוק  אות  ֶשִנשמע  ּכְ
הדֹוִלי  ֶאת  דחפתי  ואני  לרוץ  ַהְילדים 
לרוץ  ִהשַתדלתי  הְמסילות.  על  הצלם  ִעם 
שהצָלם  ּכֵדי  ֵמַהְילדים  מהר  יותר  קצת 
הִמתַאמצים  רצּופים  הּפַ ֶאת  לצֵלם  יּוכל 
ֶאת  ראה  לא  שהוא  )מזל  ִמָקרוב  שלהם 

שלי!(.  רצּוף  הּפַ
הארּוּכה  המסילה  ֶאת  ניתי  שּבָ זמן  ּבִ
שקרה  ִמקֶרה  ּבְ רתי  ִנזּכַ ַלמסלּול  ַמקּביל  ּבְ



ִמְּכָתִמים ִציּוִרים  ְלַאְלֵתר  ֵאיְך 

ִהיָראֵמִקי

לִהתּבונן ַה אוהבים  אתם  ִאם 
ִמתּבוְננים  ּוְכשאתם  עננים?  ּבָ
רואים?  אתם  מה  עננים,  ּבָ
ֶנהנים  פשוט  אתם  הִאם 
והאור  השַמִיים  של  ּוֵמַהיופי  ִמיוְפָיים 
ִלְווָייתן,  צּורות:  בהם  מַזהים  שאתם  או 
אם  שּולחן...  ְמנֹורת  פיל,  ַלבַלב,  ּכְ ְמַכֵשפה, 
מַדמְיינים  אתם  שַמִיים  ּבַ ַמּביטים  שאתם  ּכְ
ִמיצירת  ֵתיָהנו  ַווַדאי  ּבְ דברים,  מיֵני  כל 

ִהיָראֵמִקי. 
ִהיָראֵמִקי הוא ַשעשּוע אוָמנּותי הְמבּוסס 
תֵמי  ּכִ יצירת  פשּוטות:  פעּולות  שֵתי  על 
ְלַקּבלת  עֵליהם  מעטים  ַקִווים  והוספת  צבע 
ֶצמח,  ֵחפץ,  כמו  מזֹוֶהה,  משהו  של  ִציּור 
ַמשמעּות  שַמִיים.  ֶגרם  או  ַחִיים  על  ּבַ
'ִניצֹוץ',  היא  נית  ַיּפָ ּבְ 'ִהיָראֵמִקי'  המילה 
הִהיָראֵמִקי  ֶאת  'ִגילּוי'.  וגם  'ַהְשָרָאה' 

המַכנים  אֵמריקנים,  אומנים  שני  פיתחו 
מילה  ּבְ ַהּבחירה  ְנג+הּו'.  'ּפֵ עצמם  ֶאת 
האוָמנים  וִלְשמות  השיטה  ְלַהגָדרת  נית  ַיּפָ
הְדיֹו  ְלִכתֵמי  קשּורה  היא  ִמקרית:  אינה 
הִמזרח  אוָמנּויֹות  ּבְ זי  ֶמרּכָ מקום  ַהתופסים 
סיִניים  ְדיֹו  ִציּוֵרי  ּבְ ֶשִמתּבוְננים  ּכְ הָרחוק. 
ַהּכָתמים  של  ַהיֹוִפי  ֶאת  מַגלים  ִניים  וַיּפָ

הִמְכחול.  משיכות  ושל 
שהם,  כפי  יפים  האלה  הכתמים 
בהם  ּוכֶשִמתּבוְננים  מּופָשטות,  יצירות  ּכִ
וֵאין־ עשיר  עולם  מַגלים  לב  תׂשוֶמת  ּבִ
השֵאלה:  ֵאפֹוא  ִנשֶאלת  צּורות.  של  סופי 
ֶאת  ַלהפוך  למה  בזה?  ק  לִהסַתּפֵ לא  ָלמה 
וַהתשּובה  ְמזֹוֶהה?  ְלדבר  הָיפים  ַהּכתמים 
מַהֶנה  ַשעשּוע  שזה  ִמּפֵני  פשוט  היא: 

ּומַאתֵגר.  

ְסִמיט ֹשַהם  קֹוֵצרָּכְתָבה:  צּור  ִציֵלם: 
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הַמהדּורה 
הִעברית של 

הספר 'ִהיָראֵמִקי' 
ראתה אור 

ְּבהוָצַאת 'ִּכֶנֶרת'



יְשרון  ּכִ כלל  מַחֵייב  אינו  ִהיָראֵמִקי  ִציּור 
ֶאת  תַגלו  ִהיָראֵמִקי  ּבְ ִתתַנסו  אם  ִציּור. 
ַיַחסֶכם  ישַתֶנה  גם  ואוַלי  כך,  שּבְ ההָנאה 
ִתראו  לא  אוַלי   — ּולָטעּויֹות  ִלכָתמים 
ִהזַדמנּות  אָלא  ְמַצערות,  ַתקלות  עוד  בהם 

וִליצירה. ְלִאלתּור 

ָמה ָנחּוץ ְּכֵדי ִליצֹור 
ִהיָראֵמִקי? 

ִצבֵעי ַמִים אֹו ְדיֹו על בסיס ַמִים, ְנָייר, כלי ְלַהָתזת 
הצבע: ִמְכחול, ְטִפיִפית )ִּפיֵּפָטה, ַטפֶטפת( או 

ָמטֹוש )מנֶקה אוזַנִיים(, עט או ַמצֵּבע דק )טּוש(, 
וניצוץ של ַהשָראה. 

ֵאיְך ְמַצְייִרים ִהיָראֵמִקי? 
ַמתיזים ֶאת הצבע על הְנָייר. יוצרים כתמים 

רבים, ּוַממתינים ֶשִיתַייְּבשו. 
ָּכעת ִמתּבוננים ַּבְּכתמים ּומוסיפים להם ַקו ֹּפה, 

נקּודה ָשם. ְּככל שמוסיפים פחות, הִהיָראֵמִקי 
מּוצלח יותר. ַוַדאי יהיו כתמים שלא ַיזּכירו לכם 

דבר — הם פשוט ִייָשארו על הַדף, יפים כפי 
שהם. 
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ִהְשַתְתפּו ַּבִצילּוִמים: ִשיָרה ואֹוִפיר ַפְרָזם



מּוקדם.  ִתכנּון  ְלֹלא  ית  שַנעׂשֵ עּולה  ּפְ הוא  ְלתּור 
הופעה  הוא  ִאלתּור  שלי  ּוַבִמקצוַע  חָקנית,  ׂשַ אני 
חקן  ׂשַ כל  לא  ֵמֹראש.  תוב  ּכָ ֵטְקְסט  ְלֹלא  קהל  מּול 
ואין  לַאלֵתר.  יכול  ׂשחקן  כל  ולא  לַאלֵתר,  אוהב 
חקנים  ׂשַ יש   — שלו  הִמׂשחק  ּכיְשרון  ְלמידת  קשר  כל  ְלכך 
ִליֵדי  קלּות  ּבְ שלהם  הקהל  ֶאת  שְמביאים  ִנפלאים  חקִניֹות  וׂשַ
הופכים  הם  פיהם  ּבְ ֵטְקְסט  אין  ִאם  אָבל  צחוק,  או  דָמעות 

ֶהגה. להוציא  ְמסּוגלים  ואינם  ִלמשּוָתקים 
ואני  ה,  הרּבֵ ֵדי  בזה  ִהתנֵסיתי  לַאלֵתר.  מאוד  אוהבת  אני 
על  לכם  ר  אסּפֵ חקנית.  ׂשַ ּכְ ֵתח  לִהתּפַ לי  עזר  שזה  ַמאמינה 
האוֶפן  ועל  עוסקת,  אני  הם  שּבָ ֵתיַאטרון  של  סּוגים  שלושה 

ֵמהם.  אחד  כל  ּבְ אותי  מַשֶמשת  הִאלתּור  ֶשְיכוֶלת 

ִאיְמְּפרֹוִביַזְצָיה 
ִאלתּור.  כולו  הוא  רֹוִביַזְצָיה  ִאיְמּפְ ֵתיַאטרון 
ְמעֹורב  ואף  מָהִאלתּורים,  ֵליָהנות  בא  הקהל 
ׂשחקנים  קבּוצת  יש  הזה  ֵמַהסוג  מופע  ּבְ בהם. 
ּומבֵקש  ׂשחקנים  שֵני  בוחר  הַמנחה  ּוַמנֶחה. 
מי  ְנתּונים:  שלושה  להם  לַהציע  ֵמהקהל 

ְּבִאְלתּור  ֶשִלי  ֶשַהִהְתַנסּות  ַמֲאִמיָנה  ֲאִני 
ְּכַׂשְחָקִנית ְלִהְתַּפֵתח  ִלי  עֹוֶזֶרת 
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ורוְפאה ִא חוֶלה  ְלדּוגמה:  ָשם.  הם  ּוַמדּוע  ִנפָגשים,  הם  ֵהיכן  הם, 
הם  אֶלה  ְתרּופה.  מבֵקש  והחוֶלה  החולים,  ֵבית  ּבְ שִנפָגשים 
עלילה  ואין  ֵטְקְסט  אין  ַלׂשחקנים.  שֵיש  ַהְיחידים  הְנתּונים 
ֵתיאּום  ּובלי  הכנה  לי  ּבְ הַמחזה  כל  ֶאת  לַהמציא  ועֵליהם  תּובה,  ּכְ
ֶהְגיֹוִנִיים,  פחות  דברים  ַמציע  הקהל  ִלפָעמים  יניהם.  ּבֵ ֵמֹראש 
ורק  ַלָיֵרח,  שטסה  ּבחָללית  שִנפָגשים  ורוְפאה  חוֶלה  למשל: 
ְלִהתַרחשּויֹות  מובילים  אלה  ּכָ נוׂשאים  לנחות.  יּוכל  ֵמהם  אחד 
הוא  רֹוִביַזצָיה  ִאיְמּפְ מופֵעי  ּבְ אוהבת  שאני  מה  ממש.  ַמצחיקות 
לנו  שאין  יָוון  ּכֵ שמּולי.  ַלׂשחקן  יני  ּבֵ ֶההדּוק  עּולה  הּפְ שיתּוף 
זה  על  זה  ִלסמוך  ַחָייבים  אנחנו  עֵליהם,  להיָשען  ּובימּוי  ֵטְקְסט 

ריקוד. ּבְ כמו  ֵתח.  ִיתּפַ שהסיפור  ּכֵדי  לזה  זה  ּולַהקשיב 

ְסֵטְנד־ַאּפ
לא  עַדִיין  אך  יפה  מילה  עברית,  ּבְ )'ִמְצָחק'  ְסֵטְנד־ַאּפ  מופע  ּבְ
ַמרשה  אָבל  ֵמֹראש,  שֵהכנתי  חומר  עם  ַלּבמה  עוָלה  אני  רת(  מּוּכֶ
אחד  זוג  פעם  למשל:  קהל.  ּבַ שקורים  ִלדברים  להגיב  ְלעצמי 
מקומות  ּבַ ַדְווקא  לֶשבת  וִהתעֵקש  שלי  ְלהופעה  איחּור  ּבְ נכנס 
יקרה  שזה  ידעתי  לא  שּורה.  ּבַ האנשים  כל  ֶאת  ֵהקים  ולכן  שלו 
אותם:  וָשאלתי  ִאלַתרתי  אָבל  לזה,  מּוכן  ֵטְקְסט  לי  היה  ולא 

הייתה  שלֹא  ואמרו  ִהתַנצלו  הם  לבוא?"  לכם  אמרו  שעה  ֵאיזו  "ּבְ
בין  הֶהבדל  ועל  חנָיה  על  ְלׂשיחה  איתם  נכנסתי  ואז  חָנָיה, 
האלה  מופעים  ּבַ אוהבת  שאני  מה  הזה.  א  נוׂשֵ ּבַ ִלגברים  נשים 
עצמי  ֶאת  שומעת  שאני  כך  כל  מהר  ֵמגיב  שלי  שהמוַח  הוא 

יחד. ּבְ איתו  וצוחקת  הקהל  עם  זמן  אותו  ּבְ

ֵתיַאְטרֹון
חקנים  הׂשַ הוא.  ַנהפוך  ְלִאלתּור.  מקום  שום  אין  ֵתיַאטרון  ַהצגת  ּבְ
וכל  מילה  כל  קפידה  ּבִ ולומדים  חוָדשים  משך  ּבְ חָזרות  עוׂשים 
שֵני  ּבִ כמו  שֹלא  ֵתיַאטרון,  ּבַ הבמה.  על  וַיציגו  שַישמיעו  ְתנּועה 
אנחנו   — ׳האמיִתִיים׳  אנחנו  לא  אנחנו  האחרים,  הִמׂשחק  סּוֵגי 
שִמתּבוְננים  לדעת  אמּורות  אינן  מובן  ּכַ והן  ְדמּויֹות,  מַגלמים 
יש  ֵתיַאטרון  הצגת  ּבְ הקהל.  ֶאל  ִלפנות  סיבה  להן  ואין  בהן 
ואסּור  ָהְרִביִעי'  'ַהִקיר  נקרא  זה  הקהל.  ְלבין  יננו  ּבֵ קיר  כאילו 
או  הָמַסּכים,  הם  האחרים  ה'קירות'  )ְשלוֶשת  אותו  ִלשּבור 
גם  לׂשחק,  נמשיך  תמיד  לכן  הבמה(.  ֶאת  התוחמים  הְקָלעים, 
תאום  ּפִ מַצלֵצל  ֵטלפון  אם  וגם  ָלאולם  ְמאחרים  ַמגיעים  אם 
לפעמים  ֶנאלצים  ֵתיַאטרון  ּבַ גם  אָבל  מאוד(.  ַמרגיז  )וזה  קהל  ּבַ
הייתי  אני  לומר  ּכְ יחיד,  ַהצגת  ּבְ ׂשיחקתי  אחת  פעם  לַאלֵתר. 

ֹזאת  ִשיְרִלי.  שם  ּבְ ְדמּות  שם  וגילמתי  בה,  ַהְיחידה  חקנית  הׂשַ
פשוט  ִייִדיש!  ידעתי  לא  אני  אָבל   — ִייִדיש  ּבְ הצגה  הייתה 
אחד,  ערב  כמעט.  שנה  משך  ּבְ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ הֵטְקְסט  ֶאת  למדתי 
כן?(  ִייִדיש,  )ּבְ הָיד"  ֶאת  לו  נתתי  "ואז  לומר:  צריכה  ֶשהייתי  ּכְ
קרה  ֵזיעה  'נתתי'.  המילה  ֶאת  אומרים  ֵאיך  לֶפתע  ָשכחתי 
לַאלֵתר  ָיכולתי  לא  ִלדהור.  ִהתחיל  שלי  והלב  אותי,  ּכיְסתה 
יכולתי  ולא  ִיידיש,  ידעתי  לא  אמור  ּכָ כי  אחרת,  מילה  ולומר 
הבמה.  על  לבד  הייתי  כי  אותי  שַיציל  אחר  ׂשחקן  על  לסמוך 
ָהְרִביִעי'  'ַהִקיר  ֶאת  'ָשברתי'  נצח  ּכְ שִנדְמתה  שִניָיה  עבֹור  ּכַ
מישהו  ִיידיש?"  ּבְ 'נתתי'  אומרים  "ֵאיך  ִעברית:  ּבְ ַלקהל  ּופניתי 
הצגה.  ּבַ וִהמַשכתי  "תודה"  אמרתי  המילה,  ֶאת  לי  צעק  קהל  ּבַ
שהיו  ֶלאלוהים  הוֵדיתי  ואני  ִיים,  ּפַ ּכַ ּוָמחא  צחוק  ּבִ רץ  ּפָ הקהל 

ִאלתּור. ּבְ ניָסיון  של  רבות  שנים  לי 
פעם:  אמר  ִלין  ַצ'ּפְ ַצ'ְרִלי  הגדול  הׂשחקן 
לדעת  כול  קודם  צריך  ֵמהחבל  ִלנּפול  שביל  "ּבִ
הבמה  על  נכון  זה  ְלַדעתי,  ֵהיטב".  עָליו  ָללכת 
מּוכן,  להיות  תמיד  צריך   — ַחִיים  ּבַ גם  ונכון 
לא  משהו  קוֶרה  אם  לִהשַתנות  לַהסּכים  אָבל 

גדול.  הכי  יף  הּכֵ ָשם  הִמקרים  רוב  ּבְ ָצפּוי. 

קֹוֵרן אֹוֵדָיה  ַטְלִשירָּכְתָבה:  ַאָיה  ִאיְיָרה: 
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חֹוֶלה ְורֹוְפָאה 
ִנְפָגִשים ַּבֲחָלִלית 

ֶשָטָסה ַלָיֵרַח



ִיְׂשְרֵאִלי ַנְפָתִלי  ֵהִשיב: 

 — ֶשָלֶכם  ְוַהִשיִרים  ֶשָלֶכם,  ַהִסיּפּוִרים  ֶשָלֶכם,  ַהִציּוִרים  ֶשָלֶכם,  ַהְשֵאלֹות 
ָּכאן  ִמְתַּפְרְסִמים  ֵמֶהם  ְוַכָמה  ִאיִשית,  ְתשּוָבה  ְמַקְּבִלים  ַאֶתם  ּכּוָלם  ַעל 

ְּבדּוִיים( ַהֵשמֹות  )ָּכל  ְּבַהְסָּכַמְתֶכם 

יצר: יֹוָנָתן גֹוְרדֹון, בן ½11 מַאלֹוֵני ַאָּבא
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9 בן  יֹוָתם, 
כל ַלְילה אני קם ֵמהמיטה ִּבגלל חלומות רעים, ורק 
ַּבּבוקר אני ִנזּכר ֶשַקמתי ַּבַלְילה. ֶאׂשמח ְלעצה ֵאיך 

לִהתמוֵדד עם זה.

הָיקר, יֹוָתם 
ַעצֵמנו,  על  דברים  להבין  לנו  עוזרים  חלומות 
קודם  ָידענו  שֹלא  ַמשהו  לנו  מַגלים  הם  וִלפָעמים 
חלום  לישון.  לנו  ַמפריעים  רעים  חלומות  אָבל  ָלכן. 
שֵאיננו  ַמרגישים  שאנחנו  ַמפחיד  סרט  כמו  הוא  רע 
החלום  ֶאת  לַהפסיק  ּכֵדי  בו.  ִלצּפות  לַהמשיך  יכולים 
שזה  ּומבינים  ִנרגעים  אנחנו  כך   — ִמתעוְררים  אנחנו 
ִאם  ִנקְטעה.  שלנו  הֵשינה  ינַתִיים  ּבֵ אָבל  חלום,  רק  היה 
ֵמהם,  ִמתעורר  ואתה  ַלְילה  כל  רעים  חלומות  לָך  יש 
ַמהלך  ּבְ יותר  מּוטרד  ואּוַלי  יותר  ָעֵייף  שתהיה  סביר 

יותר? טוב  לישון  ּכֵדי  לעׂשות  ֶאפשר  מה  אז  ַהיום. 
לִהתעורר.  לָך  גורם  מה  להבין  הוא  הִראשון  הַצעד 
של  ַלתָכנים  לִהתקֵרב  לַנסות  עֶליָך  זה  את  להבין  ּכֵדי 
רת  ַמחּבֶ שָתניח  ַמציע  אני  הִראשון  ָשלב  ּבַ החלום. 
ַלְילה  ּבַ ִתתעורר  וַכאשר  שלָך,  המיטה  ְלַיד  רון  ועיּפָ
לישון.  תחזור  ואז  החלום  על  מילים  כמה  תכתוב 

לִהתעורר  לא  ּכֵדי  מַדי  רב  ֵפירוט  ּבְ לכתוב  ַדאי  ּכְ לא 
תחשוב  ָרטים  הּפְ ועל  ְספּורות,  מילים  ּבְ ַדי  ממש. 
רָמזים  חּוט,  ְקֵצה  לָך  ִיתנו  שִתכתוב  המילים  ּבוקר.  ּבַ

שחלמָת.  מה  על 
ַלָשלב  לעבור  תּוכל  תבָת  שּכָ המילים  ֶאמָצעּות  ּבְ
ּכֵדי  אותו.  לַפעֵנח  ואז  חלום  ּבַ להיָזכר  לַנסות  השני: 
סומך  שאתה  מבּוגר  ּבִ לֵהיָעזר  ַדאי  ּכְ החלום  ֶאת  לַפעֵנח 
ואז  חלמָת,  מה  לו  תַסּפר  ֵמהוֶריָך.  אחד  למשל  עָליו, 
ושּוב.  שּוב  אותָך  ַמפחיד  מה  יחד  להבין  לַנסות  תּוכלו 
ּבוקר  ּבַ לַצֵייר  היא  חלום  ּבַ להיָזֵכר  לַנסות  אחרת  דרך 

שאינָך  ַמרגיש  אתה  ִאם  גם  עָליו.  שחלמָת  מה  ֶאת 
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ִּב

ַהּדֹב! ְלַחֵּיי  הֹו  הֹו  הֹו 
גֹוָלן   ֲאִביָרָמה  ִתְרגמה:  ִמיְלן,  א"א  ֵמֵאת: 

ְרד ֶשֵפּ ֵאְרְנְסט  ִאיֵיר: 

ִהְתִחיל  ׁשֶ ָחָדׁש,  יר  ׁשִ ַעל  ְתאֹום  ּפִ ב  ָחׁשַ  ]...[ ּבֶֹקר  ֲארּוַחת  ָאַכל  ֶשׁ ּכְ
ְך:  ּכָ

ַהּדֹב!"  ְלַחֵּיי  הֹו  הֹו  "הֹו 
ְלַעְצמֹו:  ב  ְוָחׁשַ ָהֹראׁש  ֶאת  ָזַקף  ָהִראׁשֹוָנה  ּוָרה  ַהּשׁ ְלסֹוף  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ה?"  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּוָרה  ַהּשׁ ִעם  ָמה  ֲאָבל  יר,  ְלׁשִ ְמֹאד  טֹוָבה  ִתיָחה  ּפְ "ֹזאת 
ְך  ּכָ ל  ּכָ ֹלא  ֶזה  ֲאָבל  לֹוׁש,  ׁשָ אֹו  ֲעַמִים  ּפַ "הֹו"  יר  ָלׁשִ ה  ִנּסָ הּוא 
ֲעַמִים.  ּפַ ָהִראׁשֹוָנה  ּוָרה  ַהּשׁ ֶאת  יר  ָאׁשִ "ֲאִני  ָאַמר,  ֵסֶדר,"  "ּבְ  ]...[ ָעַזר 
ר  ׁשָ ַעְצִמי  ֶאת  ֶאְמָצא  ֲאִני  ְמֹאד,  ַמֵהר  אֹוָתּה  יר  ָאׁשִ ֲאִני  ִאם  ְואּוַלי 
ֲעֵליֶהן.  ַלְחׁשֹב  ֶאְצָטֵרְך  ׁשֶ ִלְפֵני  ְוָהְרִביִעית  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּוָרה  ַהּשׁ ֶאת 

ה: ִהּנֵ ְמֹאד.  טֹוב  יר  ׁשִ ֵיֵצא  ְוָכָכה 

ַהּדֹב! ְלַחֵּיי  הֹו  הֹו  הֹו 
ַהּדֹב! ְלַחֵּיי  הֹו  הֹו  ְוהֹו 

ָרד, ּבָ אֹו  ֶלג  ׁשֶ ם,  ׁשֶ ּגֶ ְקָצת  ֵיֵרד  ִאם  ם  ּגַ י  ִדּ ּוִמּצִ
ֶנְחָמד! ְוֶזה  ָהַאף,  ְקֵצה  ַעל  ַבׁש  ּדְ ִלי  ֵיׁש  י  ּכִ ׁש,  ֲחׁשָ ֵאין  ִלי 

ְמֹאד, ָקרֹות  רּוחֹות  ְוַגם  סּוָפה  ם  ּגַ ִלי  ת  ִאְכּפַ ְולֹא 
עֹות! ָהֶאְצּבָ ְקצֹות  ַעל  ׁש  ַמּמָ ַבׁש  ּדְ ִלי  ֵיׁש  י  ּכִ ׁש,  ֲחׁשָ ֵאין  ִלי 

ַהּפּו! ְלַחֵּיי  הֹו  הֹו  הֹו 
ַהּדֹב! ְלַחֵּיי  הֹו  הֹו  ְוהֹו 

ְמַעט, עֹוד  אֹו  ִמָּיד,  ׁש  ַמּמָ ּוְבָקרֹוב,  הֹו  הֹו  ְוהֹו 
– ַאַחת  ָעה  ׁשָ עֹוד  ּבְ ׁשֶ אֹו 

הּו ֶ ַמּשׁ ִלי  ֶאְטַעם  ֲאִני 
ְוטֹוב." ָקָטן 

ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ אֹותֹו  ר  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ה,  ַהּזֶ יר  ִ ֵמַהּשׁ ה  ְמֻרּצֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהָיה  הּוא 
ַער. ַהּיַ ְקֵצה  ֶאל  ְשֶטְרְנֵּבְרג ִליאֹור  ָּכַתב: 

ָעמים  ּפְ ִאלתּור.  של  בולט  ֵמַמד  יש  שירה  ְכִתיַבת 
ּוִמשם  ֵמַרֲעיון,  ט,  מִמשּפָ ִממילה,  נולד  שיר  רבות 
ֶאפשר  היה  שלא  אוָפִנים  ּבְ ֵתח  ִמתּפַ כבר  הוא 
המּוגָמר  השיר  קריאת  ּבִ זֹאת,  עם  ֵמרֹאש.  ִלְצּפוָתם 
עבר  הוא  כי  הזה  הִראשוני  ַהתהליך  ֶאת  לַזהות  לפעמים  קֶשה 

הסופית.  ַלִגרסה  ַדרּכו  ּבְ וליטּוש  עיּבּוד 
ִמיְלן,  א"א  הַאְנגלי  הסופר  של  ספָריו  גיבור  ַהדֹוב,  ּפּו 
ֶקטע  ּבַ ולחֵבָריו.  ְלעצמו  שר  שהוא  אָחדים  שירים  ְמַאלֵתר 
ַלְחוֹות  יכולים  הם  השיר,  ְלהּוֶלדת  עדים  הקוראים  שלָפֵנינו 
הקודמים  טים  ּוַבִמשּפָ שיר  ּבַ נוצר.  הוא  שבו  הרגע  ֶאת  ממש 
ַהְיצירה  של  ֵמניע  כוח  הוא  הִאלתּור  יצד  ּכֵ ֵהיטב  מּומָחש  לו 
פוטר  היה  ִמּפּו  ְלַעצמו  יותר  מּודע  שְמשורר  ִייָתכן  האוָמנּותית. 
ּפּו  אָבל  אותו,  ְלַשכֵלל  מַנֶסה  או  מילים  של  גיּבּוב  ּכְ השיר  ֶאת 
רצון  ַבע  ׂשְ הוא  וָלכן  ְמשּוחֶררת,  נפש  על  ּבַ ִטבעי,  אומן  הוא 

ֶנהֶנה  התמים  ּפּו  הזה.  ֵמָהִאלתּור  מאוד 
הַחִיים  ְלבין  השיר  שבין  ֶהָהדּוק  מַהֶקשר 
ִלדבש,  חשק  על  מַדּבר  השיר  הַמָמִשיים: 
הוא  שבו  הרגע  יגיע  באמת  מעט  ועוד 

הדבש. אותו  ֶאת  לטעום  יוכל 



 

רוָצה  אני  לי  להגיד  ָלך  שחשוב  ַמשהו  יש  וִאם  לי, 
ִייָתכן  קֶשה".  או  נעים  לא  הוא  ִאם  גם  אותו,  לשמוע 
אני  אָבל  שָלך,  הֹזאת  ָלאמירה  ִמיָיד  תגיב  לא  שחברֵתך 
להרגיש  ָלך  יעזור  זה   — ֹזאת  שַתעׂשי  שחשוב  סבּור 

איתה. קשר  ּבַ וגם  ַעצֵמך  עם  גם  יותר  טוב 

11 בת  ֹנַגּה, 
אני  ּוֵמאז  ִהתָגרשו,  שלי  ַההורים  ְּבֵערך  שנה  ִלפֵני 
ַמרגישה שַמשהו ִהשַתנה.  קודם כול, אני ַמרגישה 
שַּבּכיתה שלי חושבים שאני מּוָזרה ולא ִמתַייחסים 
אַליי ִּברצינּות. אני גם הכי נמּוכה ֵמהָּבנות ַּבּכיתה, ואני 
ַמרגישה שְילדים ִוילדות ְגבוהים ִמֶמני )כלומר, ִּכמעט 
כך,  על  נוסף  בי.  ּפוֵגע  ממש  וזה  לי,  לועגים  כולם( 
ְלאימא שלי יש חבר — הוא ֶנחמד וֵיש לו שֵני ילדים, 
יחד,  ּומַׂשחקות  טובות  חֵברות  והבת  ואני  ּובן,  בת 
ִייָּפרדו,  אָבל אני מַפֶחדת שאימא שלי והחבר שלה 
לי  קֶשה  ּומדּוכֶדכת.  עצּובה  תהיה  שלי  אימא  ואז 
מאוד עם ְּפֵרידות ֵמאז ֶשַההורים שלי ִנפְרדו, ואני לא 
רוָצה ַלְחוֹות ֶאת זה שוב. הדבר הַאחרון נוֵגע לאחותי 
הְקַטנה: היא עַדִיין ַּבגן, ּוַבַהתחלה לא היה לה קֶשה 
ֵמאז  אָבל  ַלַּבִית של אבא,  ֵמהַּבִית של אימא  לעבור 
קֶשה  הבתים  בין  הַמעבר  ַּבַּבִית  וַהְישיבה  הקֹורֹוָנה 
לה, ואז היא צורחת ּובוכה. קֶשה לשמוע אותה בוכה. 
זה עוֶׂשה לי רע, ואז אני ַמרּביצה לה, וזה ממש ִסיּוט. 

ְּבַבקשה, ַתעזרו לי.

הְיקרה, ֹנַגּה 
רבים  שדברים  ַמרגישה  ַאת  ִהתָגרשו  שהוַרִייך  ֵמאז 
וגם  שָלך  הּכיתה  ּבֵני  ִעם  יָחַסִייך  ּבִ גם  ִהשַתנו,  ַחַיִיך  ּבְ
אַלִייך  ִמתַייחסים  שֹלא  חושבת  ַאת  הספר  ֵבית  ּבְ ִית.  ַבּ ּבַ
כי  ָלך  ושלועגים  ֵמהם,  שונה  שַאת  שחושבים  רצינּות,  ּבִ
אומנם  שהיה.  פי  ּכְ אינו  ִית  ּבַ ּבַ המצב  גם  נמּוכה.  ַאת 
אָבל  ֶנחמדים,  שלו  וַהְילדים  והוא  חבר,  יש  ְלאימא 
רדו?  ִייּפָ הם  ִאם  יהיה  מה  אוָתך:  שַמפחיד  מה  זה  ַדְווקא 
יהיה  ּומה  ַעכָשיו?  נוספת  ֵרידה  ּפְ ִעם  ִתתמוְדדי  ֵאיך 
ַאת  ּומדּוכֶדכת?  עצּובה  תהיה  היא  הִאם   — אימא  ִעם 
הקַטנה  לאחוֵתך  גם  ְלַעצֵמך.  דואגת  וַאת  לה  דואגת 
בכי  ּבְ ְמגיבה  והיא  ההורים,  של  ֵרידה  הּפְ ִעם  קֶשה 
פנים,  ּבִ הזה  ֵאב  הּכְ ֶאת  לשמור  לה  קֶשה  ּוִבצעקות. 
זה,  ֶאת  לשמוע  ָלך  קֶשה  החּוצה.  אותו  צורחת  והיא 

יָה.  ַלּפֶ ּכְ ַאלימּות  ּבְ ְמגיבה  גם  ַאת  וִלפָעמים 
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ֹראשָך.  ּבְ שעוֶלה  מה  וַצֵייר  ֵריק  דף  קח  דבר,  זוכר 
מה  ֵמהם  לַפעֵנח  ונֵסה  ִציורים  ּבַ ִהתּבונן  ָשבוע  לאַחר 

הם. ּבָ אותָך  ַמפחיד  ּומה  שלָך  חלומות  ּבַ יש 
קרה  ִאם  לבדוק  הוא  עָליו  לחשוב  ַדאי  שּכְ נוסף  דבר 
הרעים.  החלומות  ְלהוָפעת  גורם  שאוַלי  ָלאחרונה  ַמשהו 
ַמשהו  קרה  והִאם  האלה,  החלומות  ִהתחילו  מַתי  חשֹוב 
חלום  להופיע.  ִהתחילו  הם  ִעקבוָתיו  שּבְ ַחֶייָך  ּבְ קֶשה 
הנפש  של  ֶדרך  לל  ּכְ ֶדרך  ּבְ הוא  ושּוב  שּוב  שחוזר  רע 
הייתה  ושלֹא  שָחִוויָת  לא־נעימה  ּבֲחָווָיה  ִלשלוט  לַנסות 
הזֹאת  הֲחָווָיה  ֶאת  מַשחֵזר  אתה  חלום  ּבַ בה.  ְשליטה  לָך 
הִהתעוְררּות  אָבל  בה,  לשלוט  תּוכל  עם  שַהּפַ ִתקָווה  ּבְ
הֹזאת.  ֵמהֲחָווָיה  מַפֶחדת  עַדִיין  שלָך  שהֶנפש  ַמרָאה 
לשלוט  ּכֵדי  חלום  ּבַ הֲחָווָיה  ֶאת  יוֶצרת  שלָך  הנפש 
ִמקרים  ּבְ החלימה.  ֶאת  ּוַמפסיקה  ִמֶמנה  ְנסוגה  אָבל  בה, 
ָעָיה  הּבְ על  הוֶרה  או  אח  טוב,  חבר  ִעם  ׂשיחה  רבים 
הֶמתח  ֶאת  ְלָהפיג  עוזרת  רעים  חלומות  חלימת  של 
עוזר  ַהתופעה  על  הדיּבּור  ֶעצם  פעם  לא  ְלכך.  שקשּור 

ידוע. אינו  החלום  תוכן  ִאם  גם  לִהתמוֵדד, 

11½ בת  רֹוִני, 
אנחנו  וָלכן  אַליי,  קרוב  ממש  שגרה  חֵברה  לי  יש 
שהיא  ַמרגישה  אני  האחרון  ַּבזמן  הרֵּבה.  ִנפָגשות 
מַנסה להיָמנע ִמלַדֵּבר איתי: היא אינה ִמזָדֶרזת ַלענות 
ְלהודעות שלי ִאם כי ְמסּומן שהיא ראתה אותן, וגם 
ְּכֶשאני ִמתקֶשרת היא אינה עונה, ואני יודעת שהיא 
שמעה ֶאת הִצלצּול. אוַלי עׂשיתי משהו לא ְּבסדר? 

אני לא יודעת מה לעׂשות.

ְקשּורות  מָתֶארת  שַאת  האלה  ַהתגּובות  שּכל  ִנרֶאה 
אינה  ֵרידה  הּפְ ִעם  ַהִהתמוְדדּות  הוַרִייך.  של  ַלּפֵרידה 
ִתְקָווה  ח  ּולַטּפֵ שהיה  מה  על  ל  לִהתַאּבֵ זמן  צריך  קלה. 
נוסף:  קושי  יש  אָבל  יהיה.  שעוד  מה  י  לגּבֵ חדשה 
האֵחרים  האנשים  כל  אבל  ִהשַתנה,  שָלך  העולם 
שַאת  מרגישה  ַאת  זה  גלל  ּבִ אוַלי  ַחֵייהם.  ּבְ ַממשיכים 
ָלך.  שלועגים  או  אוָתך  ְמבינים  שֹלא  ֵמאחרים,  שונה 
ואני  שָלך,  הקשות  ַהתחּושות  ְמקור  שזה  חושב  אני 
לעׂשות  מה  אָבל  הזמן.  ִעם  ִיתּפוְגגו  שהן  ַמאמין 
המון  לרּכוש  חשוב  פחות  עכָשיו  אוַלי  ינַתִיים?  ּבֵ
אני  כולם.  של  חֵברה  להיות  ִלשאוף  או  חדשים  חברים 
ח  ּולַטּפֵ שַתִיים  או  ּבחֵברה  ז  לִהתַרּכֵ ָלך  ַדאי  שּכְ חושב 

איתן.  הקשר  ֶאת 
ֵחלק  ָפַנִייך  ּבְ ָחׂשפה  גם  הוַרִייך  של  ֵרידה  הּפְ
שִאם  שָלך  חשש  ּבַ צודקת  ַאת  שלהם.  ֵמהחּולשות 
אין  אָבל  קֶשה,  לה  יהיה  שלה  ֵמהחבר  רד  תיּפָ איֵמך 
לחשוב  ָלך  ַדאי  שּכְ חושב  אני  לה!  לדאוג  ַתפקיֵדך  זה 
לדאוג  )ּוֵמאביך(  ֵמאיֵמך  ּולַצּפות  שָלך,  הַחִיים  על  עת  ּכָ
ַדאי  ּכְ אחוֵתך.  ועל  עַלִייך  גם  ַמקּביל  ּבְ ולחשוב  ְלַעצמם 
תהיי  שַאת  יַצּפו  שלא  ּכֵדי  זה,  ֶאת  להם  להגיד  אפילו 
כן  כמו  שלהם.  ֵמהַתפקיד  ֵחלק  שהוא  מה  על  ַאחָראית 
שגם  לה  ותגידי  איֵמך  ֶאת  שְתַשתפי  חשוב  לי  ִנרֶאה 

שלה. ֵמהחבר  רד  תיּפָ היא  ִאם  קֶשה  יהיה  ָלך 
ההורים  ַאחד  ִעם  שתַדּברי  ַדאי  ּכְ לאחוֵתך  קשר  ּבְ גם 
ֶאת  לַבֵטא  לה  ַלעזור  הוא  הוַרִייך  של  הַתפקיד  שָלך. 
ִתְפגע  שהיא  לי  ּבְ יותר,  מּותאם  אוֶפן  ּבְ האלה  ָהרגשות 
שֹתאמרי  ַדאי  ּכְ בה.  ִיְפגעו  שאחרים  ּובלי  ּבאחרים, 
ִהתַנהגּותּה,  ִעם  לִהתמוֵדד  ְמסּוגלת  איֵנך  שַאת  להם 

ֶעזָרתם.  ֶאת  מבקשת  ַאת  וָלכן 

הְיקרה, רֹוִני 
הפיזית  הִקְרבה  אַלִייך.  קרוב  שגרה  חֵברה  שֵיש  יף  ּכֵ
ה,  הרּבֵ ֵגש  להיּפָ ֶאפשר  ּופשּוטה.  קלה  ִתקשוֶרת  מַאפֶשרת 
הִקְרבה  אָבל  קצר.  ִלזמן  אפילו  זו  ֶאת  זו  לבקר  וקל 
רּבה  ִקרבה  ּבְ ְמעּונָיינים  לא  אשר  ּכַ ָעָיה  ּבְ יוֶצרת  הפיזית 
ְלאדם,  ֵמאדם  שוֶנה  ֵמאחרים  מרחק  ּבְ הצורך  מַדי. 
יש  אדם:  אותו  אצל  אפילו  ִמשתֶנה  הוא  וִלפָעמים 
שַמעדיפים  וֵיש  ַלאחרים,  רבה  ִקרבה  שאוהבים  אנשים 
ריחּוק  ּבְ או  ִקרבה  ּבְ צורך  שַמרגישים  יש  ְמסּוָים;  ריחּוק 
רק  כך  שַמרגישים  וֵיש  אותם,  הסוְבבים  כל  י  ַלּפֵ ּכְ
וֵיש  תמיד,  כך  שַמרגישים  יש   מסּוָימים;  אנשים  י  ַלּפֵ ּכְ
רגע  שּכָ ִנרֶאה  ִמדבַרִייך  ִלפָעמים.  רק  כך  שמרגישים 
עם  קרוב  קשר  רוָצה  ַאת  כזה:  הוא  יניכן  ּבֵ המצב 
כל  יותר.  מרּוחק  קשר  ַמעדיפה  היא  ואילו  חברֵתך, 
ִמתקֶשרת  ַאת  ָוונתּה:  ַכּ על  ָלאחרת  'ְמאֹוֶתֶתת'  ִמּכן  אחת 
ִמיָיד  עונה  אינה  היא  ואילו  הודעות,  לה  ושולחת  אֶליָה 
הייתן  הֵרי   — קוֶרה  מה  ְמבינה  לא  ַאת  לא.  לל  ּכְ או 
או  ִמתחֶמקת  שהיא  ַמרגישה  ַאת  וָכעת  טובות,  חברות 
ְלכך?  הסיבה  להיות  יכולה  מה  איָתך.  ִמַמגע  ִנמַנעת 
ַדעֵתך  ּבְ שעולה  וַהתשּובה  הֹזאת,  שֵאלה  ּבַ עסּוקה  ַאת 
עצֵמך  ֶאת  ַמאשימה  ַאת  ַעצמית:  ְלַהאָשמה  ְקשּורה 
עַלִייך  ּכוֶעסת  חברֵתך  עת  שּכָ וחושבת  רע  ַמשהו  שעׂשית 
ֹזאת  שָלך.  חֵברה  להיות  יותר  רוצה  ואינה  כך  של  ּבְ
שחברֵתך  ִייָתכן  ַהְיחידה:  לא  היא  אָבל  אחת,  ֶאפָשרּות 
ַנפשית.  חינה  ִמּבְ טובה  לא  תקּופה  ּבִ עת  ּכָ ִנמֵצאת 
ִעם  אפילו  קשר,  ּבְ להיות  יותר  קֶשה  כאלה  תקּופות  ּבִ
חברֵתך  אוַלי  אחרת:  ֶאפשרּות  גם  וֵיש  טובות.  חֵברות 
לַהשקיַע  ורוצה  שלכן  הקרוב  ֵמהקשר  להפּוגה  ְזקּוקה 
שלה.  איִשִיים  עיסּוקים  ּבְ או  אחרים  קשרים  ּבִ ְזמנּה  ֶאת 
שהיא  אומר  רק  זה  לה,  חשובה  לא  שַאת  אומר  לא  זה 
גש  ּולהיּפָ לשוב  ִתרצה  היא  אחֶריָה  ואוַלי  להפּוגה,  ְזקּוקה 
כך:  ִנרֶאה  קרוב  קשר  כל  ֵמַהיום.  יותר  ואפילו  איָתך, 

ֵשפל.  של  ְתקּופות  וֵיש  ֵגאּות,  של  ְתקּופות  יש 
ֵמָהֶאפָשרּויֹות  מה  לדעת  דרכים  ָלך  שאציַע  ִלפֵני 
ָלך  ַדאי  שּכְ חושב  אני  הְנכונה  הֶאפָשרּות  היא  האלה 
אחרים  דברים  ּבִ לַהשקיע  ִהזַדמנּות  הזֹאת  תקּופה  ּבַ לראות 

איָתך. שֵייטיבו  אחרים  קשרים  ולמצוא 
חברֵתך  ַמדּוע  לדעת  ּכֵדי  ְלַדעתי,  ִלשֵאלֵתך:  וַעכָשיו 
ּפעם  ּבַ כך.  על  אותה  מִלשאול  ָמנוס  אין  ִמֵמך  ִמתחֶמקת 
על  לדּבר  לכן  ַדאי  שּכְ חושב  אני  גשו  שתיּפָ הבאה 
ּבעדינּות.  א  הנוׂשֵ ֶאת  לַהעלות  תּוכלי  שלכן.  הקשר 
אנחנו  האחרון  זמן  שּבַ לב  "ׂשמתי  ְלמשל,  לומר, 
חשובה  ַאת  רוצה?  שַאת  מה  זה  הִאם  פחות.  ִנפָגשות 
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ַוְיְסֶּבְרֵגר ָעִמית  גֹוְלְדֶּבְרֵגרָּכַתב:  ַיֲעָרה  ִאיְיָרה: 

ִמִדְמיֹוְנֶכם.  ֶהְמֵשְך  לֹו  ְוִלְכתֹוב  ַהִסיּפּור  ֶאת  ִלְקרֹוא  מּוְזָמִנים  ַאֶתם 
ֶשָלֶכם.  ֵמַהֶהְמֵשִכים  ִמְבָחר  ְנַפְרֵסם  'ֵעיַנִיים'  ֶשל  ַהָּבא  ַּבִגיָליֹון 

ַהְׂשָמאִלי  ָּבַעמּוד   — ַהקֹוֵדם  ֵמַהִגיָליֹון  ַלִסיּפּור  ַהֶהְמֵשִכים 

ַרחֵבי  ּבְ חקנים  הׂשַ ְגדול  ֶנחשב  ּבֹוִריסֹוִביץ'  ֹוִריס 
וַאנגִלָיה,  ָצרפת  עד  ִהגיע  ְשמו  הרּוסית.  ְרָיה  הִאיְמּפֶ
ּכֵדי  ְלמֹוְסְקָבה  רחוקות  ֵמאָרצות  ִהגיעו  ָדָבר  ּוְמביֵני 
מילה  ֵהבינו  לא  ִאם  גם  הבמה  על  אותו  לראות 

כתב  הָצאר  אפילו  רּוסית.  ּבְ
ֵשירּוָתיו  "על  תודה  מכתב  לו 
ּבֹוִריסֹוִביץ'  שהיה  ּכְ ַלמוֶלדת". 
אהבה  על  מֹונֹולֹוג  ּבְ ּפוֵצח 
שכעס  ּכְ בוֶכה,  הקהל  היה 
חד,  ִמּפַ רועד  הקהל  היה  וצעק 
של  מכדור  ּומת  ּוכֶשִהתמוֵטט 
ִהתַעלפו  דּו־ְקרב  ַמהלך  ּבְ ֶאקדח 
וָקרסו עימו כמה אנשים רגישים 
אנשים  אפילו  ֵהגיבו  כך  קהל.  ּבַ
השלישית  ּפעם  ּבַ מחֶזה  ּבַ שָצפו 

רציפּות. ּבִ
ּבֹוִריסֹוִביץ'  של  ַהצָלחתו  סוד 
שלו:  הִאלתּור  כושר  היה 
ִאלֵתר  הוא  הבמה  על  ְהיותו  ּבִ
הופעה  כל  ולכן  הזמן,  רוב 
הַמחֶזה  ִמקוַדמתּה.  הייתה שונה 
משך  ּבְ הועלה  ָטן'  ַהׂשָ 'שֹוַשֵני 

כי  ֵמֹראש  תמיד  רו  ִנמּכְ רטיסים  הּכַ וכל  ְרצּופות,  עונות  ֶשבע 
לא  ֵמעולם  הצופים  ושוב.  שּוב  ההצגה  ֶאת  לראות  באו  אנשים 
אחת,  פעם  אֵחר.  משהו  חדש,  משהו  בה  היה  תמיד   — ִהתַאכְזבו 
סוף  ּבְ ֶהחליט  הוא  עליז,  רוח  מצב  ּבְ ּבֹוִריסֹוִביץ'  שהיה  ּכְ למשל, 
שפגע  אחֵרי  וכך,  למּות.  לו"  ִמתַחשק  ש"לא  האחרונה  הַמעָרכה 

ּב
ַהִסיּפּור ֶהָחָדש ְלֶהְמֵשְך:

תאום,  ּפִ ִהתרוֵמם  אז  אך  נפל,  אומָנם  הוא  הֶאקדח  כדור  בו 
ָמחא  הִנדָהם  הקהל  ִנפַצעתי!"  "רק  וצעק:  )ְמזּוָיף(,  דם  שוֵתת 
וִהּפיל  אֹוְיבו  על  ִהסַתער  הַחי  ּוּבֹוִריסֹוִביץ'  ִהתַרגשּות,  ּבְ ִיים  ַפּ ּכַ
ִדְמיוני,  מּובן  ּכַ היה  הֶאקדח  כדור  ֶאגרוף.  ַמּכת  ּבְ ַארצה  אותו 
ְשלוש  ְלֵעיֵני  שהּוּכה  ן  הִמסּכֵ חקן  הׂשַ הֶאגרוף!  אותו  לא  אָבל 
שֹלא  ּוֵמאחר  ּפּוְמּבית,  ִהתַנצלּות  מּבֹוִריסֹוִביץ'  דרש  איש  מאות 

מַתפקידו. ֵטר  ִהתּפַ אותה  קיבל 
היה  לא  לָהבין,  שֶאפשר  פי  ּכְ
ּבֹוִריסֹוִביץ'.  עם  לעבוד  קל 
אָבל  אותו,  ֶהעריץ  הקהל 
פחדו  חקנים  הׂשַ ו  ָתי עמי
הוא  אותו.  נאו  ׂשָ ואף  מֶמנו 
ּומפּונק,  ָיהיר  ָאנוכי,  היה 
על  כמו  ַחִיים  ּבַ ָצפּוי  לתי  ּבִ
ֶנפש  ּבַ ְידידָך  היה  ֶרגע  הבמה: 
ַמחָמאות  ַמתנות,  עֶליָך  וֶהעתיר 
היה  כך  אַחר  וֶרגע  וחיּבּוקים, 
ּומי  ַזַעם.  ֲחַמת  ּבַ עֶליָך  ֵרץ  ִמתּפָ
היו  ִמּכולם  יותר  מֶמנו  שָסבלו 
וכתבו  טרחו  הם  הַמחָזאים. 
עד  אוָמנּותם  ֶאת  ִשְכללו  הצגה, 
ּבֹוִריסֹוִביץ'  בא  וִהֵנה  ִלשֵלמּות, 
אן  ּכָ ְיצירה:  ּבַ להם  ל  ּומַחּבֵ זה 
ָשם  למּות,  לו'  ִמתחֵשק  'לא 
ֶאת  ַדְווקא  לַנשק  לו'  'ִמתַחשק 
והִדיָאלֹוִגים  המֹונֹולֹוגים  ּוִבמקום  הְנסיכה,  ֶאת  ולא  המָשֶרתת 
טים  ִמשּפָ ַמשמיט  מֶשלו,  וַרֲעיונות  ניסּוחים  ַמשמיע  הוא  תבו  שּכָ

ִדְמיונו. רי  ּפְ ְמאּולָתרות  שּורות  ּומוסיף  לו  נראים  שאינם 
חקנית  הׂשַ ִדיִמיְטִריֵיָבה,  שָמִריָיה  עד  הדברים  ִהתַנהלו  כך 

ִנקָמתּה... ֶאת  לנקום  ֶהחליטה  הְמפּורֶסמת, 
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זכות  שּבִ מסבירים  החוק  יֹוְזֵמי  מחשבות:  ִלקריאת  החוק  הצעת  ִעקבות  ּבְ מדינה  ּבַ סערה 
אנשים  מוֵעד  בעוד  ְיאּותרו  התושבים  של  ָראֵשיהם  ּבְ שיּוְשַתל  הֵאֶלְקְטרֹוִני  הְשבב 
למען  פעילים  אָבל  שע.  ּפֶ ֵאירוֵעי  ּוְשאר  פיגועים  ִייָמנעו  ּוְבכך  אלימֹות  ָוונֹות  ּכַ עֵלי  ּבַ
האזרחים  של  ְלמֹוָחם  ַלחדֹור  מנָסה  הֶממשלה  ֵתירוץ,  רק  "זה  מזהירים:  רט  הּפְ ְזכּויֹות 
ַחֵיינו? על  ישפיע  הוא  כיצד  כן,  וִאם  יאושר?  החוק  הִאם  ַמחְשבוֵתיהם."  ּבְ ְוִלשלוט 

רֹאש(  )יושב  יו"ר  קוֵרא  ּכֵֹהן",  "ָדִניֵאל 
"ִגיל  ַהתשּובה.  באה  ַעד",  "ּבְ ֶנסת.  הּכְ
"בעד".  ֶנסת.  הּכְ יו"ר  קוֵרא  ְשַווְרץ", 
עוֶנה.  ואין  קול  אין  רֹוִביָנא".  "ַחָנה 
ֶאת  לשאול  ַממשיך  ֶנסת  הּכְ יו"ר 
עד  ּבְ ַמצּביעים  ּוַמרּביתם  החברים, 
והָגליל  הֶנגב  ְלפיתּוַח  הׂשרה  הּביָטחון,  ׂשר  רק  נוְתרו  החוק. 
ֶנסת.  הּכְ יו"ר  קוֵרא  הּביָטחון",  ׂשר  "רֹון,  הֶממָשלה.  וֹראַשת 
"ִהיָלה,  "בעד".  והָגליל".  הֶנגב  ְלפיתּוח  הׂשרה  "ִאיְלִאיל,  "נגד". 
אין  אחד  ְלאף  ַעכָשיו  עוֵבר.  החוק  "בעד".  הֶממָשלה".  ֹראַשת 

וָידוע. גלּוי  הכול  כי  ר  לַדּבֵ צורך  אין  אחד  ּולאף  סודות, 

תֹוֶמר ַנְסַלְבְסִקי, בן 8 מֵתל ָאִביב

ַרֲעיונות.  ִהמציאו  אנשים  ה  ַהרּבֵ
ּובה  תוְכנה,  נכתוב  "אוַלי  למשל: 
רעות  ַמחָשבות  ֶהה  ַז י הַמחשב 
עסו  שּכָ אנשים  היו  אָבל  נות?"  ּומסוּכָ
חבר  על  )למשל,  דיקה  הּבְ זמן  ּבִ
ֶנעצרו.  והם  רעה,  ַמחָשבה  ַבעֵלי  ּכְ אותם  זיהה  והמחשב  שלהם(, 
הֹזאת.  תוכנה  ּבַ לִהשתֵמש  לַהפסיק  ֶנאלצו  ולכן  עזר,  לא  זה 
ַאְנִטיַמֲחָלה,  רֹוֵפסֹור  ּפְ ֵשם  ּבְ ַמדען  אחד,  בהיר  יום  ּבְ תאום,  ּפִ
החיסּון,  ֶאת  לקבל  ִהתחננו  האנשים  לקֹורֹוָנה.  חיסּון  גילה 
ִהציעו  ְלמה?"  תמּורה  "ּבִ ְמרּושע:  ִחיּוך  ּבְ אמר  רק  הוא  אך 
אמר:  תמיד  הוא  אבל  ועוד,  עוד  והוסיפו  ָגבוה,  תשלום  לו 
ְלחּופשה  לֵצאת  ֶהחליט  ַאְנִטיַמֲחָלה  מזה!"  יותר  דורש  "אני 
ואישר  נוָאש  צעד  ִלנקוט  ֶהחליט  הֶממָשלה  ֹראש  ָהָוואי.  ּבְ
הַמחָשבות.  ִלקריאת  הַמכשיר  ֶאת  לַהפעיל  ַהתעּופה  ְלֶחברת 
החיסּון  ֶאת  גילו  כך  ַלטיסה.  ועלה  זה  ֶאת  ָידע  לא  ַאְנִטיַמֲחָלה 
והקֹורֹוָנה(. ֵמַאְנִטיַמֲחָלה...  )חוץ  ׂשֵמחים  היו  וכולם  לקֹורֹוָנה, 

ָגאָיה ָסלֹומֹון, בת 12 מַמְזֶּכֶרת ַּבְתָיה

עובדים  "הם  האנשים:  ַאחד  צעק  תאום  ּפִ
על  לכם  לִהשתֵלט  רוצים  הם  עֵליכם. 
לאַחר  יום  כולו".  עולם  ּבָ וִלשלוט  הַחִיים 
קיבלו  והאנשים  הַמדָענים,  ֶנעצרו  ִמּכן 

הַמחָשבה. חופש  ֶאת  חזרה 

ֹזַהר רּות ָיֶפה־ִּביָתן, בת 10 מַּבת ָים

רק 40,859  ההצעה.  על  לַהצּביע  ֶהחליטו 
הקולות  ספירת  ּבִ לַהצּביע.  באו  אנשים 
אחד  שְלכל  עד  ּבְ היו  ש־20,430  רר  ִהתּבָ
שלהם,  ָרִטיות  הּפְ הַמחָשבות  יהיו  ואחת 
הַמחָשבות. חופש  נגד  ִהצּביעו  ו־20,429 

גֹוִני ָמָמן, בן 9 מֶּכֶרם ַמֲהָר"ל

שְלכל  הּוחלט  הַהפָגנה  ְלאַחר  ָשבוע 
ְשָבב  יּושַתל  ִיׂשראל  ארץ  ּבְ איש 
היה  לא  זה  אך  ְלמוחו.  ֵאֶלְקְטרֹוִני 
כי  ִנפְרדו  זּוגות  כך:  כל  טוב  ַרֲעיון 
זּוגם חושב עֵליהם, ואנשים  גילו מה בן 
ְנמּוכים...  או  שֵמנים  שהם  חשבו  אחרים  אנשים  כי  ֶנעלבו 
ַמחָשבות. קריאת  נגד  חוק  לחוקק  הּוחלט  רּבות  ַהפָגנות  לאַחר 

 ָעְפִרי ֵקָדר, בת 9 מְלָהִבים

רבים.  ימים  וִנמשכו  ִנמְשכו  הְמהּומות 
הְשָבב  שֶאת  לַהחָלטה  ִהגיעו  סוף  ּבַ
שעׂשה  מי  אצל  ורק  אך  ִישתלו 
נשּפט  ִנתּפס,  בַחָייו,  רעים  דברים 
ֶאת  לחקור  יּוכלו  עכָשיו  אֵשם.  וִנמצא 
הַאלימים  יו  ַמעׂשָ על  יחזור  לא  שְלעולם  וִלדאוג  ַמחְשבוָתיו 

ושתק.... ראה  העולם  וָהרעים. 

ָיֵעל ִהיְלָמן, בת ½9 ממֹוַשב ֹאֶמץ



 

ַהְתָחָלה  ְוִציֵיר  ָּכַתב  ִקיְשָקה  ִמיֵשל 
קֹוִמיְקס.  ִסיפּור  ֶשל 

ֶהְמֵשְך  לֹו  ְלַהְמִציא  מּוְזָמִנים  ַאֶתם 
ִדְמיֹוְנֶכם.  ִּפי  ַעל 

ְנַפְרֵסם  'ֵעיַנִיים'  ֶשל  ַהָּבא  ַּבִגיָליֹון 
ֶשָלֶכם ַהֶהְמֵשִכים  ִמתֹוְך  ִמְבָחר 

ַהְתָחַלת ַהקֹוִמיְקס ִמן ַהִגיָליֹון ַהקֹוֵדם. ַהֶהְמֵשִכים — ָּבַעמּוד ִמְׂשֹמאל

ַהקֹוִמיְקס
ֶשֵאינֹו ִנְגָמר

ִקיְשָקה ִמיֵשל  ְוִציֵיר:  ָּכַתב 

צעירים, ואֹוָמנים  ֹוָמניות 
אותי  מפתיע  זה  ִמשּום־מה,  מאוד.  ְמקוִרִיים  ֶהמשכים  להציע  וִהצַלחתם  ֵמהרגיל  מַאתֵגר  היה  הפעם  ַהקֹוִמיְקס 

לַהפתיע! תפסיקו  וַאל   — ֵמחדש  פעם  כל  ּבְ ְלטובה  א

einayim@einayim.com :בדוא"ל www.einayim.com :'ִשלחו ֶאת הֶהְמֵשִכים באמצעות אתר 'עיניים
 בדואר: 'ֵעיַנִיים' — ַהקֹוִמיְקס ֶׁשֵאינֹו ִנְגָמר, ת"ד 34096, ְירּוָשַלִים 9134002. ַּבִגיָליֹון ַהָּבא ְנַפְרֵסם ִמְבָחר ִמתֹוְך ַהֶהְמֵשִכים ֶשַיִגיעו ַלַמֲעֶרֶכת עד 

10 בספטמבר 2020. המשכים שלא ִיְתּפרסמו במהדורה המודפסת, יופיעו באתר 'עיניים' במדור 'הקומיקס שאינו נגמר'.

ִקיְשָקה ִמיֵשל  שלכם,  ַהקֹוִמיְקס ֶהָחָדש ְלֶהְמֵשְך:

ָדָנה ֵיֵקל, בת 11 
מָרַמת ַגן

כל אחד מַמֵלא ֶאת 
ַהתפקיד שַמתאים 
לו ּבהָפקת קוְלנוע 

או ֵתיַאטרון: 
הַּבַמאי מַבֵיים, 

והַׂשחקן מַאלתר. 
יֶפה.

אּוִרי ָראּוְך, בן 11 מַגֵני ִתְקָווה 
הַּבַמאי אינו יודע מה ַלענות, ּוכֵדי לֵהיחֵלץ 

ֵמהְמבּוכה הוא מקבל ֶאת הַׂשחקן ָלעבודה. 
יֶפה.

ֵאָמה ַרְסִקין, בת 10 מחֹוִפית
הּומור שנּון ּומתּוחָּכם מאוד. ִמיִניָמִליְסִטי 

ועוקָצני. כל הכבוד.

ֵאָלה ְשַתִיים, בת ½9 מֵתל ָאִביב 
אין ספק שַהֶהמשך שָלך הוא ִאלתּור מּוצלח.

הֹוָדָיה ִויֵקל,
בת 12 מחֹולֹון 

הַּבַמאי אינו ָּבטוח 
ְּבַהחלטתו, אך הוא 
זקוק ְלׂשחקן ִויַקּבל 

ֶאת המּועמד גם 
אם אינו הׂשחקן 

המּושלם. הׂשחקן 
שֵמח כי קיבל ֶאת 
ַהתפקיד אף שֹלא 

עׂשה דבר ִמלבד 
לשתוק. יֶפה.

ֵעֶדן ִשיָרה שּוב, 
בת ½9 מִקְרַיית 

אֹונֹו
הּכיְסאות ִנראים 
כמו מֵצבות, וכך 
נוסף ָלִאיּור אופי 

של 'הּומור שחור' 
)הומור הקשור 

לָמֶוות(. יֶפה.

ָתָמר גּוֵרִביץ־
ְקִליֵּפר, בת 12 

מֵתל ָאִביב
הֶהמשך שָלך 

פשוט ַמבריק - 
הַׂשחקן נתן ַלַּבַמאי 

תשובה מוֶחצת. 
כל הכבוד.

עמוד 
62מספר

ַהִגיְליֹונֹות ַהָּבִאים: 'ֶעֶצם' ו'ִמְפָלצֹות'




