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 ומשהו מתוק ממנה / חיים ולדר -סוכריה 

ְלַבִדי בכתה, ממתין להסעה שתבוא בעוד חצי שעה ותאסוף אותי יחד  יתנותר

 ִעם תלמידים אחרים אל היישוב המרּוחק בו אני מתגורר.

ַרר בשטח בית־הספר.  השקט ש ָֹ

ם דפיקות מכיוּון הקומה הראשונה: "ּבּום", "ּבּום",   לפתע שמעתי בְמעּוְמעָֹ

 "ּבּום". לא ִיחסתי לכך חשיבות. 

 הדפיקות נמשכו ונמשכו, וכמעט התרגלתי אליהן.   

 לפתע פסקו הדפיקות.

 עברה דקה והן התחדשו, 

 אך הפעם הן היו חזקות וקרובות יותר: "ּבּום",  "ּבּום".

ה ֶהֵחל   .הפחד מחלחל לתוכיֵאיני ילד פחדן, אך ַעתָֹ

ִרר שקט למשך גיליתי שֵיש סדר מסויָֹם בדפיקות. כ תָֹ ל שלושים דפיקות ִהש ְ

 דקה. לאחר מכן התחדש ונשמעו מכיוּון ַאֵחר.

 ואז שמעתי מישהו פוסע ועולה בחדר המדרגות ְלֵעֶבר הקומה שלי. 

 עצרתי את נשימתי. 

 הפסיעות קרבו לכתה שלי...

 הייתי מבוהל.

 בצעד של הרגע האחרון זינקתי אל מתחת לשולחן.

 הדלת נפתחה.

 לשולחן ראיתי זוג מגַפִים מלוכלכים ניצבים בפתח, ולפתע שמעתי קול: מתחת 

 "זה מרגיז אותי, ממש מרגיז!" וזוג המגַפִים פסע לעבר הכתה.

ל עהצצתי לראות את הפנים להם שייכים המגַפִים, וראיתי איש גבוַה, מבוגר, ב

 א מרוגז. ור שהמצמו אעשפם גדול. הוא נראה מפחיד וב

ם" הראשון, ואז הבנתי מה מקור הדפיקות: האיש פשוט ֵהרים שמעתי את ה"ּבּו

 ת, וה"ּבּומים" היו קול מגע הכסא בשולחן.אֹוְס את הכִ 

 הוא יגלה אותי בסוף.   -התכווצתי על מקומי בפחד, אך ידעתי שלא יעזור לי דבר 
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  .האיש הגיע לטור שלי

 ים בשולחן הראשון את הכסאות, ִר הָֹ לְ החל 

 בשולחן הֵשני, 

י...  לָֹ   ואז ניצב ֵמעָֹ

 שתקתי.

 "וחוץ מזה, מדוע ֵאינך ֵמִרים אף פעם את הכסא?"

 פרצתי בבכי.

 , עוד מעט גם אני אתחיל", אמר האיש, מספיק לבכות. די"

יו גרמה לי להפסיק לבכות. נָֹ   וההבעה המתנצלת על פָֹ

ֵיף.  האיש צחק צחוק עָֹ

 "אתן לך סוכריָֹה", אמר, "העיקר שתסלח לי". 

יו ובסוף הניַח עטיפה ישנה של סוכריָֹה. הו  א ִחֵפש  בכיסָֹ

"זה מה שֵיש לי בינַתִים", אמר במבוכה, "את הסוכריָֹה עצמה תקבל בהזדמנות 

 אחרת".

 ייכתי.ִח 

 ִכְכלֹות הכל, חשבתי, האיש הזה הרבה יותר טוב־לב ממה שהוא נראה.  

 "מדוע אתה מרוגז?" שאלתי אותו בחשש.

התיישב על השולחן שנראה "תבין", אמר ו

ף קטן.   לעומתו ִכְשַרְפרָֹ

"תפקידי כאן הוא ְלַטֲאֵטא ולשטוף את הִבניין. 

ריםאני עובד כאן כבר עֶ  שנה. בהתחלה כל  ש ְ

 עבודתי היתה לטאטא ולשטוף.

ֵאיני יודע מתי התחיל הדבר, אּוַלי בעצם הוא לא 

ִרים  התחיל ְּבַבת־אחת. בהתחלה ילד אחד שכח ְלהָֹ

ים לב. לאחר מכן, כמה כס א, הרמתי אותו בלי לש ִ

ם  ילדים בכל כתה הותירו את כסאוֵתיֶהם במקומָֹ

ואחר כך כיתות שלמות. בשנים האחרונות כל 

ילֵדי בית־הספר ֵאינם מרימים כסאות, ואני צריך 

ם".  לעשות ז את במקומָֹ
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ה  היתה -"ֲחשֹוב רגע", אמר לי האיש, "לּו היה כל ילד ֵמִרים כסא אחד  לו ִטְרחָֹ

זעירה. ְוִאילּו אני, אדם מבוגר, נאלץ להרים בכל יום חמש מאות וחמישים 

 כסאות! ֲהיודע אתה כמה קשה לי הדבר?!"

 לא עניתי.

יו.  חשבתי על דברָֹ

 הם ממש החרידו אותי.

עד לרגע זה לא חשבתי איזה צער גרמנו, אני וחֵבַרי, יום־ יום במשך שנים, לאדם 

 כפולה ומכופלת ממה שהיה צריך.שנאלץ לעשות עבדה 

 "אעזור לך", אמרתי לו והתחלתי להרים את שאר הכסאות בכתה.  

 לאחר מכן רצתי לקומה הרביעית והרמתי את כל הכסאות.

 תאמינו לי שזה היה קשה מאד.

 לא היו שוכחים להרים את כסאוֵתיֶהם. -לּו היו הילדים יודעים ז את 

 יתה מאוחרת. לפתע הסתכלתי על השעון. השעה ה

 הרכב עוד מעט מגיע!

ה.  נטלתי את ילקוטי ורצתי החּוצָֹ

 בלילה היה לי קשה להרדם.

 חשבתי על האיש שֶאת שמו לא ידעתי. 

 לבסוף עלה במוחי רעיון נפלא.

ם  ְמנָֹ  אבל החלטתי להתגבר על הבושה. -לא ידעתי כיצד ֶאְהֶיה מסוגל לעשותו אָֹ

יו  וסיפרתי לו את הסיפור.  ִעם כניסתו של הורה, ניגשתי אלָֹ

ביקשתי ממנו לאפשר לי לעבור בכיתות ולבקש מהילדים להרים את הכסאות 

 בתֹום יום הלימודים.

 המורה אישר לי לעשות ז את.

לאחר התפילה ירדתי לקומה הראשונה והתחלתי לַסֵפר את הסיפור שספרתי 

 לכם לכל ילדי הכתה. 

 ראיתי שהסיפור עושה רושם רב.

 ביקשתי מהילדים להשתדל שכל הכסאות יּוְרמּו. 

ן. שיהמורה אפילו הציַע ֵעצה: הוא מינה שני תורנים,   היו אחראים על העניָֹ

 ר כשעה סיימתי את שליחותי.חלא
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ם, בשער  כשבועיים לאחר המקרה, בֵעת סיום הלימודים, מיהרתי ְכדרכי. אּולָֹ

 נקה.החצר ראיתי דמות מוכרת ממתינה לי. היה זה המ

יו הגדולות והניף אותי גבוה־גבוה.  כשראה אותי ִחֵייך, תפס אותי בידָֹ

אינני יודע מה שית, אבל ברור לי שאתה אחראי "  לאחר מכן הוריד אותי ואמר:

  לשינוי. אין לך מושג כמה הקלת עלי במעשה שעשית!"

 לאחר מכן אמר: "בעצם, אפילו אינני יודע מה שמך".

 ואתה?""אריאל", עניתי לו, "

 "יוסף", אמר לי. 

 ניכר בו שהתרגש. הוא לא מצא מילים להודות לי.

 לבסוף נפרד ממני.

ַמִים ישלמו לך שכר רב על המעשה הטוב שעשית".  "תהיה לי בריא", אמר, "בשָֹ

 הלכתי.

 ולפתע שמעתי קול: "אריאל! אריאל!"

 הסתובבתי.

 זה שוב היה יוסף.

 "שכחתי משהו", אמר.

 ו והוציא סוכריָֹה.הוא חיפש בִכיס

 "זה כלום", הוא אמר, "רק משהו שמגיע לך, זוכר?"

 שמתי את הסוכריָֹה בכיסי.

 המחשבה על המעשה הטוב שעשיתי היתה מתוקה מכל סוכריָֹה.

 

 ם"()מתוך "ילדים מספרים על עצמָֹ 
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 שאלות

 .1שאלה 

 ".סוכריה ומשהו מתוק ממנהכותרת הסיפור היא "

 סיפור?האם הכותרת מתאימה לתוכן ה

 הסבירו את תשובתכם.

 

 

 .2שאלה 

 ְדמּות הְמַסֵפר? מי

 ְמַסֵפר מבוגר  

 ְמַסֵפר ילד  

  הוכיחו את בחירתֶכם על פי הסיפור.

 

 

 .3שאלה 

 (1בתחילת הסיפור כתוב: "נותרתי לבדי בכיתה". )שורה 

  ר נשאר לבדו בכתה?פֵ סַ ְמ מדוע הַ 

 

 

 . 4שאלה 

 באים לפי הֶרֶצף בסיפור.ַמְסְפרו את המשפטים ה

 אריאל ביקש מהתלמידים להרים את הכסאות בסוף יום הלימודים.  

 אריאל שמע דפיקות מתקרבות ונבהל מאד.  

 אריאל נשאר בכתה והמתין להסעה שלו הביתה.  

 אריאל עזר ליוסף המנקה להרים את הכסאות.  

 ום התלמידים.יוסף המנקה התרגז שהוא צריך להרים את הכסאות במק  
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 .5שאלה 

ה ֶהֵחל הפחד מחלחל לתוכי." )שורה  בסיפור כתוב:  (10"אך ַעתָֹ

  מדוע המספר נבהל?

 

 

 .6 שאלה

ה ֶהֵחל הפחד  בסיפור כתוב:  (10לתוכי." )שורה  לח  ל  ח  מ  "אך ַעתָֹ

 פירושים שונים. לח  ל  ח  מ   מילהל

 מתאים לסיפור זה?הבאים איזה מהפירושים 

 , מחרידהילמב ְמַזֲעֵזַע,  

ג     נכנס, חודר פנימה, נספָֹ

 מתרוֵפף, מתנדֵנד  
 

 . 7 שאלה

 (20המשפט הראשון שיוסף אמר בסיפור הוא: "זה מרגיז אותי, ממש מרגיז!" )שורה 

  מה הרגיז אותו כל־כך?

 

 

 .8שאלה 

יו של יוסף בבכי.  בסיפור כתוב כי אריאל הגיב לשאלותָֹ

 (32"פרצתי בבכי." )שורה 

  ריאל בכה?מדוע א

 

 

  כיצד הגיב יוסף לבכי שלו?
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 .9שאלה 

יו של יוסף והחליט לסֵייַע לו.  אריאל שמע את טענותָֹ

  כיצד אריאל בחר לסייע ליוסף?

 

 

 .10שאלה 

  ֲחוּו דעתֶכם על היוזמה של אריאל.

 

 

 .11שאלה 

 ֲאְפֵיינּו את ְדמּותֹו של אריאל.

 אריאל היה ילד...

 אחראי פתיִאכ בכיין רגיש פחדן

 

  הדגימו את התכונה שבחרתם מהסיפור.

 

 

 .12שאלה 

 ת ורועי קראו גם הם את הסיפור.עּוֵר 

 רעות: "אני לא מבינה למה יוסף מתלונן על זה שהוא צריך להרים את הכסאות. 

 לַסֵדר ולנקות." -זה התפקיד שלו             

 ֵמאות כסאות.  רועי: "זה לא קשה להרים כסא אחד אבל קשה מאוד להרים

 לא צריך להקשות על יוסף לעשות את התפקיד."            

 עם מי אתם מסכימים: עם רעות או עם רועי?

 הסבירו את בחירתכם. 
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 .13שאלה 

 ך."תנ" באריאל" םמקור השֵ 

 'ֵאל'.+מצירוף המילים 'אריה'השם אריאל מורכב 

 סמל אומץ, כוח וגבורה.מהאריה 

 של העיר ירושלים. יהָֹ השם אריאל הוא אחד משמותֶ 

  לאריאל בסיפור שלנו?ם שם זה מתאים הא

 

 

 .14שאלה 

" מאת חיים ולדר. םספרים על עצמ  ילדים מ  יפור זה פורסם בספר הסיפורים "ס

 פר חרדי, מורה ויועץ חינוכי.וסחיים ולדר הוא 

 .ישירסר מסתכמים במם ות של ילדים וברגשותיהֶ יֹודּוְד מֹוְת ִה יו עוסקים בספרָֹ 

 ו לחבריכם לקרוא את הספר?ליצהאם תמ

  נמקו את תשובתכם.

 

 

 .15שאלה 

 למילים הבאות: תוההפוכמהן המילים 

 ____________ ≠שקוף  .א

 ____________ ≠מרוגז  .ב

 ____________ ≠פחד  .ג

 

 .16שאלה 

 במשפט: המילים הבאותמת חאשבצו כל 

  וףשקא. 

  משקיףב. 

  שקיפותג. 

  השקפהד. 
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ר כָֹ בש ָֹ נים שירותים לאנשים אחרים אנשים הנותכינוי ל -" יםפ  קּואנשים ש  "

  .הציבורמ ם זוכים לכבוד או להתחשבותינָֹ ואֵ ם זעּו

ם.אנשים  קּופים.ים. ְש ִא ְר לא נִ כאילו הם הם נקראים כך כי   מתעלמים מִקיּומָֹ

 

 .17שאלה 

  שקופים" בחיינו?"מי הם האנשים ה

 

 

 ?"םאנשים שקופי"מדוע הם נחשבים ל

 

 

חד אותו תרצו לכבד יותר ולהעניק לו את התחושה א"שקוף" בחרו אדם 

 . דובנראה וזוכה לכשהוא 

  .א שקוף"ל"ועל הדרך בה תוכלו להפוך אותו ל על אדם זה רּופְ סַ 
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 מטלת כתיבה

 מודע לקשיים שלו בעבודתו. ונהיהיוסף  מכיר אתאריאל בסיפור שקראתם 

 מוביל לשינוי בהתנהגות שאר התלמידים בעקבות המודעות החדשה הוא 

 ל על עבודתו.המקֵ  בבית־הספר

 הזולת. ייאת ח לשפרה נועדש יוזמהועל  מודעות חברתיתעל  סיפורכתבו 

 י.הסיפור יכול להיות אִמתי או דמיונ

 ר.ואת הרגשות של הדמויות בסיפו שבותתארו את המח

 .השתדלו שהסיפור יעניין את הקוראים

 כותרת: ________________________
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