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תכנית לימודים: חינוך לשוני עברית - שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי )תשס"ג(.  1

משרד החינוך, התרבות והספורט.   
2 Werner Delanoy (University of Klagenfurt, Austria), (1997). Teacher Mediation and Literature Learning in the 

Language Classroom.
 Special Interest Group: http://www.wilstapley.com/LCS/index.html

מ  ב  ו  א
לזמן  אמור  הספר  בבית  ספרותית  יצירה  עם  "מפגש 
לתלמידים חוויות והתנסויות אסתטיות ורגשיות ולאפשר 
לכל אחד מהם לבנות את עולם הטקסט האישי בהתאם 
בתכנית  מצוין  כך  ולאישיותו".  העבר  לניסיון  שלו,  לידע 
העיסוק  את  לבסס  נהוג  וכך  לשוני1,  בחינוך  הלימודים 
בטקסט הספרותי בבית הספר זה דורות אחדים. הספרות 
עוזרת לקוראים לגייס ולגבש את ניסיון העבר ואת מרכיבי 
האישיות, והמפגש עם טקסט ספרותי מרחיב את הניסיון 
של הקורא, בייחוד הקורא הצעיר, ומוסיף רבדים נוספים 
הקשורים  אחרים,  קריאה  לסוגי  בניגוד  אישיותו.  לרכיבי 
פונה  האסתטית  הקריאה  מסוימים,  ידע  לתחומי 

לאישיותו השלֵמה של הקורא.2

ספרית  הבית  במסגרת  הספרותי  בטקסט  הקריאה 
גורם מזַמן כלשהו. היא תמיד אקטואלית  דורשת  אינה 
ותמיד קשורה לחיי הקוראים. יחד עם זאת, חשוב לזכור 
קצר  קטע  רק  לתלמידים  מציעים  הזאת  שביחידה 
מתוך היצירה הספרותית. במפגש ראשוני ומצומצם זה 
בגישה אסתטית.  לגשת אל הטקסט  לא תמיד אפשר 
קדמת  את  תתפוס  העיונית  הגישה  שדווקא  ייתכן 
ותשתלט על הקריאה, מתוך הצורך של הקורא  הבמה 
הדמויות,  מאפייני  ההקשר:  נתוני  את  ללמוד  הצעיר 
שונים  ובמקום  בתקופה  הספר  בבית  ההתנהלות  כללי 

מהמוכר וכו'.

ביותר של  הידועים  ואנטון" הוא אחד מספריו  "פצפונת 
ומשורר  מחזאי  סופר,   ,)1974-1899( קסטנר  אריך 
בעולם  נודע  אבל  למבוגרים,  גם  כתב  קסטנר  גרמני. 
אמיל   - לילדים  הנפלאים  ספריו  בזכות  בעיקר  כולו 

המעופפת,  הכיתה  במאי,  וחמישה  שלושים  והבלשים, 
אמיל ושלישיית התאומים, אורה הכפולה, האיש הקטן, 
מעשיות  החיות,  עצרת  הקטנה,  והעלמה  הקטן  האיש 

טיל אוילנשפיגל ואחרים.

בת  ידיעה  בעיתון  כי קרא  במבוא לספר קסטנר מספר 
עשרים שורות על מקרה דומה, ושמר אותה כדי להפוך 
אותה לספר. לאלה השואלים אם המעשה אכן קרה הוא 
קרה.  לא  או  קרה  הסיפור  אם  משנה  לא  "זה  מסביר: 
העיקר שהוא אמיתי! סיפור הוא אמיתי אם הוא יכול היה 
לקרות ממש כפי שמספרים אותו. את זה הבנתם? אם 

הבנתם את זה, הרי הבנתם כלל חשוב מאוד באמנות."

מיכאל דק, שתרגם את הספר מחדש לעברית עדכנית, 
אומר בין היתר בהקדמה לספר: "... ויש דברים שבכלל לא 
השתנו מאז שהספר נכתב: אנשים רעים יש בכל מקום 
ולא כל כך קל למצוא אהבה אמיתית, אבל אין כמו חבר 

או חברה טובים כדי לעשות את החיים יפים יותר."

יעדי החינוך הלשוני הבאים לידי ביטוי ביחידה זו:

זיהוי  גילוי משמעויות גלויות ומשתמעות ביצירה תוך   •
נושאים, רעיונות ומסרים בה;

שונים  אירועים  בין  ותוצאות(  )סיבות  קשרים  הבנת   •
בעלילה בטקסט ספרותי;
אפיון הדמויות שביצירה;  •

הרחבת משמעות היצירה על ידי קישורה לעולמם של   •
הקוראים ועל ידי קישורה ליצירות אחרות;

תופעות  )מילים,  הלשון  רכיבי  בין  הקשרים  בניית   •
לשוניות( לבין אסטרטגיות של הבנה.
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תיאור היחידה
היחידה מציעה התמודדות עם ספרות ילדים קלאסית - "פצפונת ואנטון" מאת אריך 

קסטנר. הקטעים שנבחרו לשם כך הם: פרק מתוך הספר )פרק 8(, ה"הרהור" המלווה פרק 
זה, וקטע מתוך ההקדמה מאת מיכאל דק.

ביחידה זו הקטע המרכזי המטופל הוא הפרק עצמו - הפרק השמיני. שני הקטעים האחרים 
הם משניים. לכן מובא הסדר שלהם ביחידה לא כמו הסדר שלהם בספר. כלומר, בספר 

קוראים קודם כל את ההקדמה ואחר כך את פרקי הספר, ואילו ביחידה שלפנינו קוראים 
קודם כל את הפרק. ההרהורים שאחרי הפרק נקראים אחריו, ואילו ההקדמה נקראת רק 

בסוף, ומשמשת להבנת ההבדלים התרבותיים בין אז ושם לכאן והיום.

שיקולים בבחירת הספר
מאפייני תוכן

ביחידה שלפנינו פוגשים התלמידים פרק מתוך קלאסיקה בספרות הילדים - "פצפונת 
ואנטון" מאת אריך קסטנר. כאן הם נחשפים לסביבה ולזמן שונים משלהם. חיי הדמויות, 
עולמן, היחסים ביניהן וצורת הדיבור, השונים כל כך מעולמם של הילדים הישראלים בני 

זמננו, מרחיבים את עולמם של הילדים, ובה בעת מחזקים בהם תחושות וערכים נטולי 
מקום וזמן.

הסיפור הוא סיפור ריאליסטי, ספק סיפור בלשי ספק מותחן שגיבוריו הם ילדים ובמרכזו 
המשפחה והחברה.

פצפונת היא בתו של תעשיין אמיד, ילדה בעלת חשיבה מקורית ודמיון פורה במיוחד. 
הוריה אינם נותנים את דעתם עליה; האב עסוק בבית החרושת, האם שקועה בענייני חברה, 
והילדה גדלה תחת ידיה של  מטפלת חסרת לב. בלילות שבהם ההורים מבלים מחוץ לבית, 
המטפלת עוקרת את פצפונת ממיטתה ושתיהן מקבצות נדבות ברחוב. את הכסף המטפלת 

נותנת לארוס שלה. גם אנטון מקבץ נדבות בלילות, אלא שהוא עושה זאת מתוך מצוקה 
אמיתית: אמו חולה, והוא מטפל בה באהבה ובמסירות )ממש כמו אריך קסטנר בילדותו( 
ויוצא לעבוד בלילות כדי לפרנס את המשפחה הקטנה. בין השניים נרקמת חברות אמת, 

ויחד הם מסכלים את מזימתו של הארוס הבריון של המטפלת ומשנים את המציאות שבה 
חיים הם ומשפחותיהם.

חשובים לא פחות מן העלילה הם ה"הרהורים", מונולוגים קצרים בין פרקי הספר, שבהם 
קסטנר מחווה את דעתו או מתלבט בנושאים העולים מן הסיפור ובערכים התקפים תמיד: 

מוסר ויושר, חמלה וחברות, אחריות, אומץ לב, כבוד והבדלי מעמדות.

בפרק המטופל ביחידה זו גיבורת הספר )פצפונת( הולכת לפגוש את המורה של חברה 
אנטון בבית הספר שבו הוא לומד, כדי לפתור בעיה שלו. בפרק זה באה לידי ביטוי עוצמת 

החברות בין הגיבורים. פצפונת עושה מעשה אמיץ למען אנטון הנמצא בבעיה. חלק 
ה"הרהורים" שמטופל לאחר הפרק מעורר את הילדים לחשוב על חברות, על המשמעות 

שלה ועל ההשפעה שלה על שני הצדדים - הנותן והמקבל.
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מאפייני מבנה
הספר מחולק לפרקים, ולכל פרק שני חלקים: ההתרחשויות עצמן, המסופרות על ידי 

הסופר, שאינו חלק מן העלילה, וחלק ה"הרהורים", שבו הסופר פונה ישירות אל הקורא 
ומנתח את ההתרחשויות ואת הדמויות ומביע את דעתו עליהן. חלק ההרהורים יעורר גם 

את הילדים להסתכל על האירועים של הפרק בהסתכלות קצת יותר "מלמעלה", לחשוב על 
המשמעות שלהם גם לגבי החיים שלהם.

מאפייני לשון
ספר זה נותן הזדמנות לעסוק בהבדלים תרבותיים בין בני אדם הבאים לידי ביטוי בשפה. 

למשל, צורת הפנייה בגוף שלישי אל אדם מבוגר או אל בעל סמכות, במקום הפנייה 
המוכרת לנו בגוף שני, על כן מודגשים ביחידה ההבדלים בין דיבור ישיר לדיבור עקיף. גם 

המבנה הדיאלוגי של הפרק מדגיש הבדלים אלה.



מהלך ההוראה של הטקסט

11 הכנה לקריאת הפרק 
13 קריאת הפרק 
13 גילוי משמעויות מפורשות וסמויות בפרק 
15 הבחנה בשימוש ייחודי בפעלים לצורך הכרת הדמויות 
16 הבחנה בשימוש ייחודי בתארים להעמקת ההיכרות עם הדמויות 
17 כבוד המורה והמבוגר 

18 בעקבות קריאת הפרק 
18 קריאה בקול והמחזה 
18 הצעה לפעילות סיכום 
18 הבחנה במאפיינים תרבותיים באמצעות הלשון 
20 כותבים מכתב או יומן 

20 קטעים נוספים מהספר 
22 הרהור על הידידות - קריאת הטקסט 
24 קטע מתוך ההקדמה - קריאת הטקסט 
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ּפֶֶרק ְׁשִמינִי: ַמר ּבְֶרְמזֶר ּפְִתאֹום קֹולֵט
הְַמנַהֵל  הַסֵֶפר.  ִמּבֵית  קֶֹדם  ָׁשעָה  ִּפצְּפֹנֶת  יָצְָאה  ִׁשִׁשי  ּבִיֵמי 
ּפֹוגֶה יַָדע עַל ּכְָך וְָׁשלַח ֶאת הַנֶהָג עִם הְַמכֹונִית ֶׁשיִַקח אֹוָתה 
הַּבַיְָתה. ּבַָׁשעָה הַזֹאת עֹוד ֹלא הָיָה זָקּוק לְַמכֹונִית, ּוִּפצְּפֹנֶת 

ְמאֹוד ָאהֲבָה לִנְסֹעַ ּבָה.

הַנֶהָג הִצְִדיעַ לָה ּכְֶדֶרְך נֶהָגִים ּכְֶׁשיָצְָאה ִמֶּפַתח ּבֵית הַסֵֶפר 
ּוָפַתח ֶאת הֶַדלֶת. הִיא ָרצָה לְעֶבְרֹו ּבְהְִתלַהֲבּות וְהֹוִׁשיטָה לֹו 
ֶאת יָָדה. "ָׁשלֹום, ַמר הֹולַק," הִיא ָאְמָרה. הַיְלָדֹות הֲָאחֵרֹות 
ּבְַמכֹונִית,  ּפֹוגֶה  ִּפצְּפֹנֶת  ֶאת  לַָקחַת  ּוכְׁשֶּבָאּו  ּכְבָר,  ָׂשְמחּו 
ָּפנְָתה  הַיֹום  ֲאבָל  לַנְסִיעָה.  לְהִצְטֵָרף  יְלָדֹות  ּכַָמה  גַם  יָכְלּו 
ֲאלֵיהֶן ִּפצְּפֹנֶת וְָאְמָרה ּבְעֶצֶב, "ּבָנֹות, ַאל ִתכְעֲסּו עָלַי, ֲאבָל 
הַיֹום ֲאנִי נֹוסַעַת לְבַד." הַיְלָדֹות עְָמדּו לְיַד הְַמכֹונִית וְנְִראּו 
ַמֶׁשהּו  לְסֵַדר  ֻמכְָרחָה  "ֲאנִי  ְרטֻּבִים.  ּכְלָבִים  ּכְמֹו  עֲצּובֹות 
הִיא  לְהְַפִריעַ."  עֲלּולֹות  "וְַאֶתן  ִּפצְּפֹנֶת,  הִסְּבִיָרה  חָׁשּוב," 
הְִתיַׁשְבָה לְגְַמֵרי לְבַָדה ּבְַמכֹונִית הַגְדֹולָה, ָאְמָרה לַנֶהָג ֶאת 
הַּכְתֹבֶת ֶׁשֵאלֶיהָ ָרצְָתה לְהַגִיעַ. הּוא נִכְנַס לְַמכֹונִית וְהַנְסִיעָה 
הֵחֵלָה. עְֶׂשִרים יְלָדֹות ְמֻאכְזָבֹות הִּבִיטּו ּבְעֶצֶב ַאחֲֵרי הְַמכֹונִית 

הַיָָפה ֶׁשהְִתַרחֲָקה ִמן הַָמקֹום.

לְַאחַר ּכַָמה ַדקֹות עָצְָרה הְַמכֹונִית לְִפנֵי ּבִנְיָן גָדֹול. גַם זֶה 
הָיָה ּבֵית סֵֶפר!

לִי,  יְֻרֶׁשה  "ִאם  ִּפצְּפֹנֶת,  ָאְמָרה  הַנֶחְָמד,"  הֹולַק  "ָאדֹון 
הֹולַק  ַמר  ּבְבַָקָׁשה."  ֶאחָד  ֶרגַע  לִי  ֶׁשְתחַּכֶה  ְמבֶַקֶׁשת  הָיִיִתי 
הִנְהֵן ּוִּפצְּפֹנֶת עָלְָתה ּבְִריצָה ּבַַמְדֵרגֹות. הָיְָתה הְַפסָָקה. הִיא
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ֵאיפֹה  הַנְעִָרים  ַאחַד  ֶאת  וְָׁשֲאלָה  הִָראׁשֹונָה  לַקֹוָמה  עָלְָתה 
ּבֶַדלֶת.  ָדְפָקה  הִיא  לְָׁשם.  אֹוָתה  הֹובִיל  הּוא  הַמֹוִרים.  חֲַדר 
הֱיֹות ֶׁשַאף ֶאחָד ֹלא ָּפַתח לָה הִיא ָדְפָקה ׁשּוב, וְהַַּפעַם ֵדי 

ּבְֶמֶרץ.

וְלָעַס  וְגָבֹוהַ  צָעִיר  ִאיׁש  עַָמד  ֵמֲאחֹוֶריהָ  נְִפְתחָה.  הֶַדלֶת 
ְּפרּוסַת לֶחֶם.

"טָעִים?" ָׁשֲאלָה ִּפצְּפֹנֶת.

הּוא צָחַק. "ּוָמה עֹוד ַאְת רֹוצָה לַָדעַת?"

"ּבְכַוָנִָתי לְַדּבֵר עִם ַמר ּבְֶרְמזֶר." הִיא הִצְהִיָרה. "ְׁשִמי ּפֹוגֶה."

הַמֹוֶרה ּבָלַע ֶאת ְׁשֵאִרית הְַּפרּוסָה וְָאַמר, "טֹוב, ָאז הִּכָנְסִי 
ְּפנִיָמה." הִיא הָלְכָה ּבְעְִקבֹוָתיו וְהֵם נִכְנְסּו לְחֶֶדר גָדֹול עִם 
ּכִסְאֹות ַרּבִים. עַל ּכָל ֶאחָד ִמן הַּכִסְאֹות הַָרּבִים יָׁשַב מֹוֶרה, 
ּולְֶרגַע ִקּבְלָה ִּפצְּפֹנֶת ְדִפיקֹות לֵב ִמן הַַמְרֶאה הַַמחֲִריד הַזֶה. 
הִַקיר  ֶאל  נְִׁשעַן  לְיָדֹו  לַחַלֹון,  עַד  לִוָה אֹוָתה  ֶׁשלָה  הְַמלַוֶה 
מֹוֶרה זֵָקן וְָׁשֵמן וְעַל ֹראׁשֹו ָקַרחַת לְֹלא גְבּולֹות. "ּבְֶרְמזֶר," 
ֶאת  ּבְָפנֶיָך  לְהַצִיג  לִי  "ַתְרֶׁשה  ִּפצְּפֹנֶת,  ֶׁשל  הְַמלַוֶה  ָאַמר 

הָעַלְָמה ּפֹוגֶה? הִיא רֹוצָה לְַדּבֵר ִאְתָך."

וְָאז הִנִיחַ ֶאת הְַׁשנַיִם לְבַָדם.

"ַאְת רֹוצָה לְַדּבֵר ִאִתי?" ָׁשַאל ַמר ּבְֶרְמזֶר.

"ּבְהֶחְלֵט," הִיא ָאְמָרה, "ַאָתה הֲֵרי ַמּכִיר ֶאת ַאנְטֹון גַסְט?"

"הּוא לֹוֵמד ּבַּכִָתה ֶׁשלִי," ָאַמר ּבְֶרְמזֶר וְהִּבִיט ִמּבַעַד לְחַלֹון.

"ֲאנִי רֹוָאה  ּבִׂשְבִיעּות ָרצֹון,  ִּפצְּפֹנֶת  ָאְמָרה  ּבְִדיּוק,"  "ּכֵן, 
ּכְבָר ֶׁשֲאנַחְנּו ְמבִינִים זֶה ֶאת זֹו."
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ַמר ּבְֶרְמזֶר נַעֲָׂשה סְַקָרן וְָׁשַאל, "ּובְכֵן, ָמה עִם ַאנְטֹון?"

"ּבְִׁשעּור חֶׁשְּבֹון הּוא נְִרָדם," סְִּפָרה ִּפצְּפֹנֶת, "ּולְַמְרּבֵה הַצַעַר 
גַם ֶאת ִׁשעּוֵרי הַּבַיִת ֶׁשלֹו ֵאינֹו עֹוֶׂשה ּכְבָר לִׂשְבִיעּות ְרצֹונְָך."

ַמר ּבְֶרְמזֶר הִנְהֵן וְָאַמר, "נָכֹון". ּבֵינְַתיִם הְִתָקְרבּו ּכַָמה מֹוִרים 
ֲאחִֵרים. הֵם ָרצּו לְִׁשמֹעַ ּבְָמה ְמֻדּבָר.

לַחֲזֹר  "הֹוִאילּו  ִּפצְּפֹנֶת,  ָאְמָרה  ַרּבֹוַתי,"  לִי,  "ִתסְלְחּו 
ּבְַאְרּבַע  ּבְֶרְמזֶר  ַמר  עִם  לְַדּבֵר  צְִריכָה  ֲאנִי  לְִמקֹומֹוֵתיכֶם, 

עֵינַיִם."

הַמֹוִרים צָחֲקּו וְהְִתיַׁשְבּו ּבְִמקֹומֹוֵתיהֶם, ֲאבָל ּכְִמעַט ֹלא ִדּבְרּו 
ּבֵינֵיהֶם וְזְָקפּו ֶאת ָאזְנֵיהֶם ּכְֵדי לְִׁשמֹעַ.

"ֲאנִי חֲבֵָרה ֶׁשל ַאנְטֹון," ָאְמָרה ִּפצְּפֹנֶת, "הּוא סִֵּפר לִי ֶׁשִאם 
זֶה יִָמֵׁשְך ּכְָך, ַאָתה עֹוֵמד לְִׁשֹלחַ ִמכְָתב לְִאָמא ֶׁשלֹו."

"נָכֹון ְמאֹוד. הַיֹום הּוא ֲאִפלּו ָׁשלַף ֵמהַּכִיס ִּפנְָקס ּבִזְַמן ִׁשעּור 
גֵאֹוגְַרְפיָה וְעָָׂשה ּבֹו חֶׁשְּבֹונֹות. עֹוד הַיֹום יֵצֵא ִמכְָתב לְִאמֹו."

ּבַָקַרחַת  לְהְִׁשַתֵמׁש  ֶאפְָׁשר  הִַאם  לִבְדֹק  הָיְָתה רֹוצָה  ִּפצְּפֹנֶת 
ֶׁשל ּבְֶרְמזֶר ּכִבְַמְרָאה, ֲאבָל עַכְָׁשו ֹלא הָיָה לָה ְּפנַאי לְכְָך. 
"עַכְָׁשו יְַקִׁשיב נָא לִי ֲאדֹונִי הֵיטֵב," הִיא ָאְמָרה. "ִאָמא ֶׁשל 
ַאנְטֹון ְמאֹוד חֹולָה. הִיא הָיְָתה ּבְבֵית חֹולִים וְָׁשם הֹוצִיאּו לָה 
צֶַמח, ֹלא צֶַמח, גִדּול, וְעַכְָׁשו הִיא ׁשֹוכֶבֶת ּבַּבַיִת ִמזֶה ּכַָמה 

ׁשָבּועֹות וְֹלא יְכֹולָה לַעֲבֹד."

"ֹלא יַָדעְִתי ֶאת זֶה," ָאַמר ַמר ּבְֶרְמזֶר.

"הִיא ׁשֹוכֶבֶת ּבִַמטָה וְֹלא יְכֹולָה לְבֵַׁשל. ֲאבָל ִמיֶׁשהּו צִָריְך 
וֲַאנִי ְמבֵַׁשל.  ַאנְטֹון  ְמבֵַׁשל?  ִמי  יֹוֵדעַ  ֲאדֹונִי  וְהִַאם  לְבֵַׁשל! 
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יְכֹולָה לְהַגִיד לְָך ֶׁשהּוא ְמבֵַׁשל ַתּפּוחֵי ֲאָדָמה ּבְֶמלַח, חֲבִיָתה 
ּוְדבִָרים ּכֵָאלֶה, ַמָמׁש ְמצֻיָנִים!"

"ֹלא יַָדעְִתי ֶאת זֶה," ָאַמר ַמר ּבְִרְמזֵר.

ֲאבָל  ּכֶסֶף.  לְהְַרוִיחַ  יְכֹולָה  ֹלא  ֶׁשהִיא  ּכַָמה ׁשָבּועֹות  "ּכְבָר 
ַמְרוִיחַ  ִמי  יֹוֵדעַ  ֲאדֹונִי  וְהִַאם  ּכֶסֶף.  לְהְַרוִיחַ  צִָריְך  ִמיֶׁשהּו 
ּכֶסֶף? ַאנְטֹון ַמְרוִיחַ ֶאת הַּכֶסֶף. וְֶאת זֶה ּכַמּובָן ֹלא יַָדעְָת." 

ִּפצְּפֹנֶת הְִתּכַעֲסָה. "ָמה ּבְעֶצֶם ֲאדֹונִי יֹוֵדעַ?"

הַמֹוִרים הֲָאחִֵרים צָחֲקּו. ּכָל ָקַרחְתֹו ֶׁשל ַמר ּבְֶרְמזֶר הְֶאִדיָמה.

"וְכֵיצַד הּוא ַמְרוִיחַ ֶאת הַּכֶסֶף?" הּוא ָׁשַאל.

"ֶאת זֶה ֲאנִי ֹלא ְמגַלָה," ָאְמָרה ִּפצְּפֹנֶת. "ֲאנִי יְכֹולָה לְהַגִיד 
לְָך ֶׁשהַנַעַר קֹוֵרעַ ֶאת עַצְמֹו יֹום וְלַיְלָה. הּוא אֹוהֵב ֶאת ִאָמא 
לְִקנֹות  ּכְֵדי  ּכֶסֶף  ּוַמְרוִיחַ  ּוְמבֵַׁשל  ּבְֶפֶרְך  עֹובֵד  וְהּוא  ֶׁשלֹו, 
אֹכֶל ּולְַׁשלֵם ֶאת ְׂשכַר הִַדיָרה ּוכְֶׁשהּוא צִָריְך לְהִסְַתֵּפר הּוא 
ֹלא  ֶׁשהּוא  ַמְפִתיעַ  ּבִכְלָל  אֹוִתי  ּבְַתְׁשלּוִמים.  לַסַָּפר  ְמַׁשלֵם 
יֵָׁשן ּבְֶמֶׁשְך ּכָל הִַׁשעּוִרים." ַמר ּבְֶרְמזֶר יָׁשַב ּבְֶׁשֶקט. הַמֹוִרים 
"וְָאז  גָבֹוהַ:  ּבְהִלּוְך  הְִמִׁשיכָה  ִּפצְּפֹנֶת  הְִקִׁשיבּו.  הֲָאחִֵרים 
ֲאדֹונִי ִמְתיַׁשֵב לֹו וְכֹוֵתב לְִאמֹו ֶׁשל הַיֶלֶד ִמכְָתב, ּכְִאלּו ֶׁשהּוא 
עָצֵל! וְָאז יְכֹולִים לְִקרֹות ּכָל ִמינֵי ְדבִָרים. הִָאָׁשה הִַמסְּכֵנָה 
הַזֹאת ְתַקּבֵל ּבִגְלָלְָך עֹוד ּכַָמה גִדּולִים וְִתצְטֵָרְך לְהִּכָנֵס ׁשּוב 
לְבֵית חֹולִים! ֲאבָל גַם הַיֶלֶד יִהְיֶה חֹולֶה, ֶאת זֶה ֲאנִי יְכֹולָה 
לְהַבְטִיחַ לְָך! הּוא ֹלא יַחֲזִיק ַמעֲָמד ּבְחַיִים ּכֵָאלֶה עֹוד הְַרּבֵה 

זְַמן."

ַמר ּבְֶרְמזֶר ָאַמר: "ַרק ַאל ִתכְעֲסִי ּכָל ּכְָך. לָָמה הּוא ֹלא סִֵּפר 
לִי ֶאת ּכָל זֶה ּבְעַצְמֹו?"
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"ּבָזֶה ַאָתה צֹוֵדק," ָאְמָרה ִּפצְּפֹנֶת. "ֲאנִי גַם ָׁשַאלְִתי אֹותֹו 
ֶאת אֹוָתה ְׁשֵאלָה, וְַאָתה יֹוֵדעַ ָמה הּוא עָנָה לִי?"

"ָמה?" ָׁשַאל הַמֹוֶרה, וַחֲבֵָריו לַעֲבֹוָדה ׁשּוב ָקמּו ִמְמקֹומֹוֵתיהֶם 
וְעְָמדּו ּבַחֲצִי עִגּול ֵמֲאחֹוֵרי הַיַלְָדה.

"קֶֹדם ֶאנְׁשֹך לְעַצְִמי ֶאת ְקצֵה הַלָׁשֹון, ּכְָך הּוא ָאַמר," סְִּפָרה 
ִּפצְּפֹנֶת. "ּכַנְִרֶאה יֵׁש לֹו הְַרּבֵה גֲַאוָה עַצְִמית."

ַמר ּבְֶרְמזֶר יַָרד ֵמעַל ֶאֶדן הַחַלֹון. "נּו טֹוב, " הּוא ָאַמר, "ֶאת 
הִַמכְָתב ֹלא ֶאכְתֹב."

"ּכְָך צִָריְך לִהְיֹות," ָאְמָרה ִּפצְּפֹנֶת. "ַאָתה ִאיׁש נֶחְָמד. ִמיָד 
יַָדעְִתי, וְתֹוָדה ַרּבָה לְָך."

הַמֹוֶרה לִוָה אֹוָתה עַד לֶַדלֶת. "גַם ֲאנִי מֹוֶדה לְָך, יַלְָדִתי."

"וְעֹוד ָדבָר ֶאחָד," ָאְמָרה ִּפצְּפֹנֶת. "לְִפנֵי ֶׁשֲאנִי ׁשֹוכַחַת. ַרק 
ַאל ְתסֵַּפר לְַאנְטֹון ֶׁשהָיִיִתי ּכָאן."

וְלִטֵף ַקלֹות ֶאת  ּבְֶרְמזֶר  ַמר  ָאַמר  ֶאחָד,"  צִיּוץ  "ֲאִפלּו ֹלא 
יָָדה ֶׁשל הַיַלְָדה.

טָסָה  ִּפצְּפֹנֶת  לְהְַתחִיל.  עַָמד  הַּבָא  הִַׁשעּור  צִלְצֵל.  הַַּפעֲמֹון 
ּבְמֹוַרד הַַמְדֵרגֹות, עָלְָתה עַל הְַמכֹונִית ׁשֶּבָה נָהַג ַמר הֹולַק 
וְנָסְעָה הַּבַיְָתה. ּבְֶמֶׁשְך ּכָל הַנְסִיעָה הִיא ִקְּפצָה עַל הַמֹוׁשָב 

וְזְִמזְָמה לְעַצְָמה ַמנְגִינֹות.

מתוך הספר פצפונת ואנטון מאת אריך קסטנר, הוצאת ספרים אחיאסף בע"מ 
.2006

© כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אחיאסף בע"מ.
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בדרך  שהרי  מסוימת,  במידה  מלאכותית  סיטואציה  היא  ספר  מתוך  פרק  קריאת 
כלל קוראים ספר מתחילתו. עם זאת, פרקים מתוך ספרים הם טקסטים שכיחים 
הזה.  בסוג ההתנסות  למיוחד  הילדים  לב  ויש טעם להסב את תשומת  במקראות, 
המיומנויות שהילדים ירכשו תוך זיהוי המידע הקיים בפרק וזיהוי הפרטים החסרים 

בו ישרתו אותם גם בהתמודדות עם טקסטים במצבים אחרים.

גם כשבוחרים לעסוק בפרק אחד מתוך ספר, ראוי להציג את הספר השלם ולעסוק 
בו במידה זו או אחרת של יסודיות, שהרי לספר השלם - לגיבוריו, לעלילתו, לרקע 

שלו - יש נוכחות בפרק הנבחר. יש כמה אפשרויות לעשות זאת:

לקראת המפגש המתוכנן עם הפרק קוראים בכל יום באוזני הילדים פרק בספר,  א. 
דנה  שבו  הפרק  השמיני,  )הפרק  להתמקד  מתכוונים  שבו  לפרק  שמגיעים  עד 
היחידה הזאת(. הילדים יזכו בחוויה של קריאה איכותית, נינוחה, שאינה נקשרת 
למשימות לימודיות, יכירו את הסיפור תוך כדי האזנה מהנה ויגיעו אל הפרק הנדון 

מתוך תחושה של הבנת המתרחש, קרבה לגיבורים וסקרנות להמשך.

מבקשים מהילדים לקרוא )בבית או בכיתה( את פרקי הספר עד לפרק המיועד  ב. 
לקריאה וללימוד בכיתה. התנאי לכך הוא כמות מספקת של ספרים בכיתה )אם 
מספר הספרים בכיתה יהיה כשליש ממספר הילדים, כל הילדים יוכלו לקרוא את 
הספר זה אחר זה(, או כמות מספיקה של עותקים בספרייה הציבורית. )בכיתה 
שיש בה אחוז גבוה של מתקשים בקריאה או של ילדים שאין להם הרגלי קריאה 

יעילים כדאי לשקול אם נכון לבחור באפשרות זו.(

מתחילים בעיסוק בפרק בלי קריאה מקדימה, ונותנים לילדים מידע קצר בעל פה  ג. 
על עלילת הסיפור והרקע שלה )של סוגה, של תקופה וכו'(. מזכירים את הדמויות 
הפרק  קריאת  עם  "נכנסים"  שאליו  בסיפור  השלב  את  ומדגישים  הרלוונטיות 

המיועד. אפשרות זו היא המורכבת ביותר, ולכן נתמקד בה ונפרט את שלביה.

הכנה לקריאת הפרק
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מספרים לילדים שעומדים לקרוא פרק מספר. רצוי להציג לפני הילדים את הספר עצמו.   •
מזכירים את שמו של הסופר ועוד כמה משמות הספרים היותר ידועים שכתב ושתורגמו 

לעברית )ראו בהקדמה(. מסבירים שהספר נכתב בגרמנית ותורגם לעברית.

מעלים עם הילדים שאלות על הסוגה: בקריאת ספר שלם מצטבר אצל הקורא מידע   •
רב על הגיבורים, על חייהם, על אופיים, והוא חש שהוא מכיר אותם, כי בינו לבינם יש 
מפגשים רבים בכל מיני אירועים ונסיבות. האם אפשר לקרוא רק פרק אחד מתוך ספר 
שלם ולהבין את התמונה כולה? האם הפרק מספק לקורא את כל המידע שהוא זקוק 
לו כדי להבין אותו? האם בקריאה של פרק אחד אפשר לפרש נכון את ההתנהגות של 
הגיבורים ולהבין למה הם מתנהגים כפי שמסופר? מה "מפסידים" ומה "מרוויחים" 

בהתנסות הזו?

לקראת קריאת הפרק נותנים לילדים מידע מקדים שיסייע בקריאה:  •
גיבורי הספר הם פצפונת ואנטון )כמו שאפשר להבין משמו של הספר(. פצפונת היא ילדה,   
תלמידת בית ספר, ויש לה שם מיוחד - פצפונת. שואלים: האם השם "פצפונת" נראה כמו 

שם אמיתי או כמו כינוי? מה אפשר ללמוד על הילדה מן השם?

אפשר להיזכר בשמות של אנשי הכפר ב"ילד הכרובית". גם ביחידה להיות מיוחד, 
ובה פרקים מתוך הספר "ילד הכרובית", יש עיסוק באנשים ששמותיהם מעידים על 

תכונותיהם.

מספרים לילדים שהספר תורגם מגרמנית; בגרמנית שמה של פצפונת הוא "ּפּונְְקְטשְכֶן",   •
כלומר "נְקּודֹונת". המתרגמת הראשונה שתרגמה את הספר לעברית לפני עשרות שנים 

העדיפה את המילה "פצפונת", שמציינת משהו קטנטן. גם המתרגמים שתרגמו אחריה את 
הספר השאירו את השם הזה )המתרגמים יכולים לבחור איך לתרגם מילה או רעיון מבין 

כמה אפשרויות שעומדות לרשותם בעברית(.

שם משפחתה של פצפונת הוא "ּפֹוגֶה". משפחת פוגה היא משפחה אמידה. אביה של   
פצפונת, המכונה בספר "המנהל פוגה", הוא מנהל של מפעל, ויש לו נהג המסיע אותו ואת 

משפחתו במכונית מהודרת.

זה כל מה שאנחנו צריכים לדעת כדי להמשיך בקריאה של הפרק הנדון.

בשלב הזה לא מומלץ לספר על אנטון, כי גילוי הפרטים עליו ועל דמותו יופיעו מאוחר 
יותר כחלק מהפעילות של הסקת מסקנות מתוך הכתוב.
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קריאת הפרק

מבקשים מהילדים לקרוא את הפרק קריאה דמומה.  •

הפרק הוא דרמטי: ילדה קטנה נכנסת בעצמה, ביוזמתה, לחדר מורים בבית ספר זר, 
מבקשת לשוחח עם מורה מבוגר, ובמהלך השיחה משמיעה באוזניו דברים די קשים 
גוער בה, אלא מקשיב  אינו  ובעצם מוכיחה אותו באוזני עמיתיו. המורה  ותקיפים, 
קשב רב ומשנה את החלטותיו הקודמות. והילדה, שכל מטרתה הייתה לפקוח את 
עיני המורה הנכבד ולעזור לחבר הטוב שלה, יוצאת כמנצחת מחדר המורים וחוזרת 

בשמחה הביתה.

אירועים כאלה אינם מתרחשים יום יום - לא בתקופת הסיפור ולא בימינו.

מבקשים מהילדים להגיב באופן חופשי - להשמיע את דעותיהם הראשוניות,   •
האינטואיטיביות והספונטניות על המעשה של פצפונת, על סגנון הדיבור שלה, על 

ההתערבות בענייניו של חבר, על עצמאותה, וכו'. התגובות יהיו רגשיות בעיקר, כיוון 
שהילדים לא מכירים את כל הסיפור, ולכן כל תגובה מתאימה.

כדי למנוע תגובות בלתי מגובשות וחזרה של תלמידים על דברי חבריהם, רצוי לתת חמש   
דקות לליבון רעיונות בזוגות או בשלישיות. אפשר להציע להם "לזרוק" רעיונות ומחשבות 
על דף, ותוך כדי כך לגבש את דעותיהם. אין צורך בניסוח משפטים, אלא בכתיבת מילים 

המבטאות אסוציאציות רגשיות לטקסט.
הערה דידקטית: הספרות מעוררת את התלמידים להסתכלות ממגוון נקודות מבט, 

מאפשרת זיהוי מגוון קולות ומזמנת מעורבות ביקורתית.

ליבון נקודות מבט אלה יתמוך ביצירת נדבך הבנה נוסף לנדבך הראשוני של איתור 
המשמעות של הטקסט1. כמו כן, הדיון מוביל לגיבוש תפיסת העולם הרגשית-חברתית 

ואסתטית של הקורא.

גילוי משמעויות מפורשות וסמויות בפרק
שואלים את הילדים כמה שאלות לאחר הקריאה כדי לברר שהבינו את הכתוב.  •

דוגמה לשאלה על משמעות מפורשת: לאן נסעה פצפונת עם הנהג?
דוגמה לשאלה על משמעות סמויה: למה רצתה פצפונת לשוחח עם מר ברמזר?

1 Rogers Theresa & Soter Anna O.,(Eds.), (1997). Reading across Cultures. Teaching Literature in a 
Diverse Society. Language and Literacy Series. Teachers College Press, NY.
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שואלים את הילדים מהו האירוע העיקרי בפרק. עומדים אתם על כך שבפרק יש   •
התרחשות עיקרית אחת בלבד: השיחה של פצפונת עם מר ברמזר )אגב, ברמזר היה שמו 

של המורה הראשון של הסופר אריך קסטנר(. מתוך השיחה ביניהם אפשר ללמוד על 
התרחשויות שסופר עליהן בפרקים הקודמים ולשער מה יקרה אחר כך. אירועים אלה 

סובבים סביב הגיבור השני של הספר - אנטון. משוחחים על כך שאנטון אמנם לא מופיע 
בפרק הזה, אך הוא בכל זאת נוכח בשיחה של פצפונת )נוכח-נפקד(. הוא אינו משתתף 
בשיחה ולא נמצא בבית הספר, אבל באמצעות השיחה אפשר לגלות הרבה פרטים עליו.

עובדים בזוגות: מחצית מן הזוגות קוראת את הקטע מהמילים "ואז הניח את השניים   •
לבדם" עד "ולא יכולה לעבוד", והמחצית האחרת של הזוגות קוראת את הקטע מ"היא 

שוכבת במיטה" עד "הוא לא יחזיק מעמד בחיים כאלה עוד הרבה זמן". הילדים מחפשים 
בקטע שקראו מידע על האירועים בחייו של אנטון עד השיחה של פצפונת ומר ברמזר 

וכותבים את העובדות שמצאו.

להלן שתי הצעות להפעלת הילדים, לשיקולה של המורה:  
אפשר לתת לילדים משפטים מוכנים ולבקש מהם לסדר אותם לפי רצף האירועים. א. 

משפטים לדוגמה:
אמו של אנטון חלתה; אנטון עבד בלילות כדי לפרנס את המשפחה; אנטון נרדם 

בשיעורים; מר ברמזר רצה לשלוח מכתב לאמו של אנטון; וכן הלאה.

אפשר לתת לילדים להשלים טבלה: מה קרה קודם )אין צורך לסדר בסדר האירועים(,  ב. 
מה קורה עכשיו ומה אולי יקרה בעתיד. השיחה בין פצפונת למר ברמזר היא נקודת 

המוצא להתייחסות, וממנה אפשר להסיק מה קרה לפניה ומה יקרה אחריה.
לדוגמה:

מה קרה בחייו של אנטון 
לפני השיחה?

פצפונת מספרת למר ברמזר על אנטון ומבקשתמה קורה בשיחה?
שלא יכתוב מכתב לאמו. 

מה יקרה אחרי השיחה?

הערה דידקטית: מכיוון שבשיחה עלו גם האירועים העתידיים, כדאי שהילדים ישלימו את 
הטבלה על סמך מה שהם יודעים בשלב זה. בהמשך, אחרי פעילות ההמחזה )עמ' 18( אפשר 

ורצוי לחזור לטבלה, לתקן או להשלים פרטים. כך ניתנת לילדים הזדמנות להעמיק את 
ההבנה ולהתנסות בתהליך אותנטי של שכתוב.

פרק הרחבה: הקניית מיומנויות מחשב ומידע, והשימוש בהן לקידום מטרות השפה

http://storage.cet.ac.il/language/chaverimtovim2012.docx
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הבחנה בשימוש ייחודי בפעלים לצורך הכרת הדמויות

הסבירה,  סיפרה,  אמרה,  פצפונת:  של  אמירה  פעלי  כמה  למצוא  אפשר  בפרק 
במרץ,  בריצה,  בהתלהבות,  בעצב,  הפועל:  בתארי  שימוש  נעשה  כן  כמו  הצהירה. 
בשביעות רצון. בטקסט מצויה גם המילה "התכעסה", כלומר "אמרה בכעס". הגיוון 

בפעלי האמירה ובתארי הפועל מאפשר לעמוד על אופייה של פצפונת.

המושגים "פעלי אמירה" ו"תארי פועל" הם מונחים לשוניים לידיעת המורים בלבד. 
אין צורך להשתמש בהם בעבודה עם הילדים, ובוודאי שלא להקנות אותם; במקומם 
אפשר לומר - פעלים שמתארים את הדיבור של פצפונת )המילים שמופיעות לעתים 
לפני הנקודתיים שמציינות דיבור ישיר(, ומילים המתארות כיצד נעשות הפעולות של 

פצפונת )בהתלהבות, במרץ וכו'(.

מאתרים בפרק את המשפטים הכוללים פעלי אמירה ותארי פועל. מחלקים לילדים את   •
המשפטים על רצועות נייר ומבקשים מהם לזהות מילים המתארות איך פצפונת עושה 

את הפעולות )אפשר להסב את תשומת ליבם לאות השימוש ב )ּבְ / ּבִ( המצטרפת לתארי 
הפועל: בעצב, במהירות, בהתלהבות וכו'(, וכן לזהות פעלים המתארים את הדיבור שלה.

מבקשים מהילדים לכתוב ליד כל משפט מה אפשר להסיק על התכונות ועל האופי של   •
פצפונת על פי המילים שמצאו. למשל: בעלת ביטחון, בעלת חוש הומור, סקרנית...

לדוגמה - המשפטים, פעלי האמירה ותארי הפועל והתכונות:
הנהג הצדיע לה כדרך נהגים כשיצאה מפתח בית הספר ופתח את הדלת. היא   •
רצה לעברו בהתלהבות והושיטה לו את ידה. )שמחה, מלאת מרץ, מלאת חיים(

וכשבאו לקחת את פצפונת פוגה במכונית, יכלו גם כמה ילדות להצטרף לנסיעה.   •
אבל היום פנתה אליהן פצפונת ואמרה בעצב: "בנות, אל תכעסו עלי, אבל היום 

אני נוסעת לבד... אני מוכרחה לסדר משהו חשוב," הסבירה פצפונת, "ואתן 
עלולות להפריע." )גלוית לב, ּכנה, מתחשבת באחרים( 

"אדון הולק הנחמד," אמרה פצפונת, "אם יורשה לי, הייתי מבקשת שתחכה   •
לי רגע אחד בבקשה." מר הולק הנהן ופצפונת עלתה בריצה במדרגות. )זריזה, 

נמרצת(
היא דפקה בדלת. היות שאף אחד לא פתח לה היא דפקה שוב, הפעם די במרץ.   •

הדלת נפתחה. מאחוריה עמד איש צעיר וגבוה ולעס פרוסת לחם. "טעים?"
שאלה פצפונת. )נחושה בדעתה, ישירה, חסרת מעצורים, לא ביישנית(  

"כן, בדיוק," אמרה פצפונת בשביעות רצון, "אני רואה כבר שאנחנו מבינים זה   •
את זו." )בעלת ביטחון, מרוצה בעצמה(

"בכוונתי לדבר עם מר ברמזר." היא הצהירה, "שמי פוגה."  •

"...ואת זה כמובן לא ידעת." פצפונת התכעסה. "מה בעצם אדוני יודע?"  •
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הדיון בתכונות של פצפונת חשוב להבנת התוכן - הבנת הדמויות תורמת להבנת 
הפועל  תארי  את  מזהים  הילדים  הלשון:  מבחינת  גם  רב  הדיון  של  ערכו  העלילה. 
במשפטים, ובעזרתם מתנסים בהסקת מסקנות על אופייה של הגיבורה. בהזדמנות 

זאת הילדים מרחיבים את אוצר המילים שלהם מן השדה הסמנטי של "תכונות".

הדמויות עם  ההיכרות  להעמקת  בתארים  ייחודי  בשימוש  הבחנה 

על פי תכנית הלימודים, על הילדים להכיר את המושגים "תואר" ו"שם תואר" עד 
סוף כיתה ד. כרגע אפשר להשתמש במינוח "מילים מתארות".

עיסוק בנושא שמות התואר מופיע גם ביחידה להיות מיוחד העוסקת בספר "ילד 
הכרובית" מאת יהונתן גפן.

בעקבות הפעילות על דמותה של פצפונת מבקשים מהילדים לומר מהן התכונות של   •
פצפונת שעלו מהמשפטים, ועוזרים לילדים להגדיר את התכונות באמצעות שמות תואר 

שייתכן שאינם מכירים, כמו נחושה, נמרצת ועוד.
חוזרים וקוראים את המידע על אנטון שהילדים כתבו בחלק הראשון של הטבלה.   •

שואלים את הילדים מה הם יכולים להסיק על התכונות של אנטון, איזה מין ילד הוא. 
כותבים על הלוח את מסקנות הילדים, ויוצרים מהן רשימה נוספת של שמות תואר כמו 

מסור, חרוץ, אחראי וכיו"ב.
אומרים לילדים שלאנטון יש תכונה אחת חשובה שעוד לא דיברו עליה, ומפנים אותם   •

לקריאת הקטע האחרון של הסיפור, מהמילים "מר ברמזר אמר: 'רק אל תכעסי כל כך.' " 
עד סוף הפרק.

שואלים: למה התכוון אנטון בתשובתו לפצפונת? מה פירוש "גאווה"? מבקשים מהילדים   
למצוא את המילה "גאווה" במילון, ואחר כך נותנים דוגמאות לשני הקשרים שונים של 

"גאווה" - חיובי ושלילי.
שואלים את הילדים מה דעתם - למה מתכוונת פצפונת כשהיא מדברת על הגאווה   •

העצמית  של אנטון. איזו מין גאווה זו?
אנטון, מתוך גאווה, לא סיפר על המצוקה שלו ולא פנה לעזרה. עובדים בקבוצות: הילדים   •

ישוחחו על התנהגותו של אנטון ועל החלטתו לא לבקש עזרה. בין אם בקבוצה מתגבשת 
עמדה אחידה ובין אם יש בה יותר מדעה אחת - הילדים יסכמו את הדיון בכתב, ויקראו 

אותו לפני חבריהם.
שואלים את הילדים על עצמם: האם אתם מבקשים עזרה? מתי?  •

זה המקום לנצל את הדיון כדי לעודד את הילדים לפנות בעת הצורך למישהו שהם 
יכולים לסמוך עליו, לספר על המצוקות שלהם ולבקש עזרה.
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כבוד המורה והמבוגר

אריך קסטנר התכוון להציג את פצפונת כילדה נועזת, המוכנה להסתכן למען חבר 
שנקלע לצרה, אבל אופן הדיבור של פצפונת, סגנון התקשורת שלה ומבחר המילים 
שבהם היא נוקטת עשויים להיות נושא לדיון; פצפונת פונה לאנשים מבוגרים )היא 
גילה, אלא  זו בלבד שהיא מדברת אתם כאלו היו בני  ולא  יודעת שהם מורים(,  גם 
פצפונת,  של  בתכונותיה  עוסקים  שהתלמידים  בזמן  אותם.  מוכיחה  ממש  שהיא 
ייתכן שיעלו שאלות כמו - האם יש בכך חוסר כבוד? האם זהו חוסר נימוס? ייתכן גם 

שילדים ישתמשו בדבריהם במילה "חוצפה".

מובאות מארון הספרים היהודי יוכלו לתרום לדיון ולהציג גם את התפיסה היהודית 
כפי שהיא באה לידי ביטוי בדברי חז"ל:

בספר האגדה )ערכו ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי, הוצאת דביר(, בפרק "כבוד התורה   •
ולומדיה" נאמר:

"הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, או אות   
אחת, צריך לנהוג בו כבוד..." )עמ' של"ו(. 

ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים"  יהודה: לא חרבה  וכן: "אמר רב   
)עמ' של"ז(. 

בפרקי אבות ד נאמר: "יהי כבוד תלמידיך חביב עליך כשלך, וכבוד חבריך כמורא   •
רביך ומורא רביך כמורא שמיים".

בהם  לנהוג  יש  כי  וקובעים  המורים,  של  הגדולה  בחשיבותם  מכירים  חז"ל  כלומר, 
בכבוד. רבי יהודה תולה את חורבן ירושלים באי שמירה על כבודם של תלמידי חכמים 

)הלומדים ומלמדים תורה(.

נראה שנוצרת כאן התנגשות בין הערך של כיבוד המורים והמבוגרים לבין הערך של 
עזרה לחבר, שכן חוסר הנימוס של פצפונת נבע מלהיטותה להגן על אנטון. אפשר 
לעורר את הילדים להביע את דעתם בהתנגשות ערכים זו - איזה ערך נראה להם 

חשוב יותר?
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בעקבות קריאת הפרק

קריאה בקול והמחזה

מבקשים מזוגות של ילדים לקרוא בקול לפני הכיתה חלקים מהשיחה בין פצפונת למר   •
ברמזר, מנחים אותם לחשוב על הדרך שבה כל דמות משמיעה את דבריה - בכעס, בשקט, 

בביישנות וכו'. אחרי קריאה קולית של כל זוג מבקשים מהכיתה משוב על הקריאה.

הצגה בזוגות: חלק מהזוגות יציגו את השיחה בין מר ברמזר לאנטון אחרי הפגישה של   •
מר ברמזר עם פצפונת. לפני ההמחזה כדאי להוביל את התלמידים להשערות על התוכן 

האפשרי של השיחה בין המורה לתלמידו. בשיחה המומחזת יהיה אפשר להרגיש את 
השינוי ביחסו של המורה לאנטון.

זוגות אחרים יציגו שיחה בין אנטון לפצפונת לאחר הפגישה של אנטון עם מר ברמזר,  
ובה אנטון יספר לפצפונת על השינוי ביחסו של מר ברמזר אליו בבית הספר )הוא גם  

יכול לתמוה מדוע קרה השינוי, ומעניין מה תהיה תגובתה של פצפונת לתמיהה זו(.  

הצעה לפעילות סיכום
הילדים יכולים לחזור לטבלה, להשלים או לתקן את מה שכתבו באשר למה שיקרה בעתיד.  •

הבחנה במאפיינים תרבותיים באמצעות הלשון

קריאה בהנגנה )אינטונציה( נכונה מעידה על הבנה של הטקסט. המחזה של שיחה 
המצוי  המידע  פי  על  יקרה  מה  לנבא  הילדים  את  מחייבת  בפרק  כתובה  שאינה 

בפרק.

ובלשון  הפרק  בתוכן  התבוננות  לעלילה.  הרקע  את  לדעת  חשוב  ספר  כשקוראים 
מבליטה את האפיונים של התרבות שעלילת הספר נטועה בה ושל הזמן שהספר 

נכתב )גרמניה, לפני כ-80 שנה(:

בשמותיהם  למבוגרים  פונים  שאין  מקובל  הספר,  של  המקור  שפת  בגרמנית,  א. 
הפרטיים, אלא אם הם בני משפחה או מכרים קרובים מאוד. כאשר תלמידי בתי 
הספר פונים למורים שלהם הם מקדימים לשמותיהם את המילים "מר", "גברת" 

או "עלמה" )גברת צעירה(.
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לפיכך אפשר להבין את פנייתה של פצפונת אל המבוגרים - פצפונת פונה לנהג   
פנייה  )מילת  "רבותי"  אומרת  היא  המורים  אל  פונה  וכשהיא  הולק",  "מר  בשם 

רשמית כשפונים לקהל(.

פצפונת, שהיא רק ילדה, זוכה להתייחסות מנומסת של המבוגרים; המורה הצעיר   
מקדים תואר נימוס לשם משפחתה - "העלמה פוגה"; וכשפצפונת מציגה את 

עצמה היא משתמשת רק בשם משפחתה ואומרת: "שמי  פוגה".

בגרמנית, כמו בשפות אירופיות אחרות, מקובל גם היום לפנות אל אדם מבוגר  ב. 
בגוף שלישי במקום בגוף שני )"עכשיו יקשיב נא לי אדוני היטב, והאם אדוני יודע 
אדוני  ואז  יודע?  אדוני  בעצם  מה  כסף?  מרוויח  מי  יודע  אדוני  והאם  מבשל?  מי 
מתיישב לו וכותב לאמו של הילד מכתב"(. פנייה בגוף שלישי מקובלת גם בעברית 

המודרנית בהקשרים מסוימים )כבוד השופט, כבוד הרב וכו'(.

הערה: בתרגום החדש של מיכאל דק, בניגוד לתרגומים הוותיקים ובשונה משפת   
המקור, אין עקביות בשימוש בגוף שלישי כדרך נימוס, ויש מקומות שבהם פצפונת 

פונה למר ברמזר בגוף שני.

בתקופה שבה נכתב הספר עדיין הקפידו במקומות רבים מאוד בעולם להשתמש  ג. 
במילות נימוס: "תרשה לי", "הואילו" וכו'.  ביטויים כאלה אפשר למצוא גם בספרים 

שנכתבו בעברית בארץ לפני שנים רבות.

הפעילות שלהלן נועדה להביא אפיונים אלה למודעות של הילדים ולסייע להם להבין
את ההבדל בין העולם של הסיפור לבין עולמם בישראל כיום.

קוראים באוזני הילדים כמה משפטים מתוך הטקסט, שבהם פצפונת פונה למר ברמזר   •
בגוף שלישי, למשל: "עכשיו יקשיב נא לי אדוני היטב", "האם אדוני יודע מי מבשל?", 

"ואז אדוני מתיישב לו וכותב לאמו של הילד מכתב", "מה בעצם אדוני יודע?" מבקשים 
מהילדים להקשיב ולזהות במה צורת דיבור זו שונה מהדיבור שלנו היום. הילדים יוכלו 

לראות את הפנייה בגוף שלישי - "אדוני" )הוא( במקום "אתה", "מתיישב לו" במקום 
"מתיישב לך", "יקשיב" במקום "תקשיב".

הילדים יראו את השימוש במילה "אדוני", שהיא מילת נימוס. שואלים - איזו הרגשה   
נוצרת כאשר מדברים זה לזה בגוף שלישי? )ריחוק, כבוד(

מבקשים מהילדים למצוא בטקסט עוד ביטויים של נימוס. מסבירים לילדים את ההבדל   •
בין העברית לגרמנית, ואת הקשר בין התקופה שבה נכתב הספר לבין הסגנון.

הערה דידקטית: המילה "הוא" משמשת כאן בשתי משמעויות:
המשמעות האחת היא המשמעות התקנית בעברית, לציון גוף שלישי: "הוא חושב", 

כשמדברים על מי שאינו נוכח בחדר.
המשמעות האחרת היא זו השאולה מגרמנית, לציון פנייה מנומסת למי שנמצא בחדר:

"הוא חושב" - כלומר "אתה חושב", במקרה שהנוכח הוא מבוגר, נכבד וכו'.
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בטקסט - אנטון איננו נמצא בחדר, ומר ברמזר ישנו בחדר, ולגבי שניהם משתמשים באותה 
סיטואציה במילה "הוא".

בעבודה עם הילדים אין צורך להשתמש במושג "גוף שלישי", ודי לומר "הוא".

כותבים מכתב או יומן
מבקשים מהילדים לכתוב את המכתב שהמורה ברמזר תכנן לכתוב לאמו של אנטון תוך   •

הקפדה על כללי הנימוס של התקופה.

מבקשים מהילדים לכתוב דף ביומנה של פצפונת, ובו היא מספרת על הפגישה עם המורה   •
של אנטון, מה הרגישה בפגישה עצמה, ומה היו הרגשות שהניעו אותה למעשה.

קטעים נוספים מהספר

שני הקטעים הבאים, ההרהורים של הסופר וההקדמה של המתרגם, הם תוספות להעשרה, 
על פי בחירה ושיקול דעת של המורה.
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ַהִהְרהּור ַהְׁשִמינִי וְַהנֹוֵׂשא ֶׁשלֹו
ַהיְִדידּות

ֹלא  ּבְִּפצְּפֹנֶת.  ְמַקנֵא  ֲאנִי  ֹלא:  אֹו  לִי  ַמֲאִמינִים  ַאֶתם  ִאם 
אֹו  לְחָבֵר  תֹועֶלֶת  לְהָבִיא  הִזְַדְמנּות  יֵׁש  ְקרֹובֹות  לְעִִתים 
לַחֲבֵָרה. וְכַָמה נִָדיר הּוא ֶׁשֶאפְָׁשר לַעֲׂשֹות ְׁשלִיחּות חֲבִֵרית 
ּכָזֹו ּבַסֵֶתר? ַמר ּבְֶרְמזֶר ֹלא יְִׁשלַח ִמכְָתב לְִאָמא ֶׁשל ַאנְטֹון. 
הּוא ּכְבָר ֹלא יִנְזֹף ּבַנַעַר. ּבַהְַתחָלָה ַאנְטֹון יְִתַּפלֵא, וְַאחַר ּכְָך 
יֶָדיהָ  ּכַּפֹות  ֶאת  לַחְּכְֹך  ּבַסֵֶתר  תּוכַל  ּוִּפצְּפֹנֶת  יְִׂשַמח,  הּוא 
הָיָה  הַּכֹל  ּבִלְעֶָדיהָ  ָקָרה.  זֶה  ֵאיְך  יֹוַדעַת  הֲֵרי  הִיא  ּבַהֲנָָאה. 

ִמְׁשַתּבֵׁש.

ֲאבָל ַאנְטֹון ֹלא יֵַדע ִמזֶה. ִּפצְּפֹנֶת ֹלא צְִריכָה תֹודֹות. הַַמעֲֶׂשה 
עַצְמֹו הּוא הְַּפָרס ֶׁשלָה. ּכָל ָדבָר נֹוסָף הָיָה ַמְקטִין ֶאת הִַׂשְמחָה 

וְֹלא ַמגְִדיל אֹוָתה.

ֲאנִי ְמַאחֵל לְכָל ֶאחָד ִמּכֶם חָבֵר טֹוב. וֲַאנִי ְמַאחֵל לְכָל ֶאחָד 
ּבְלִי  ּכָזֹו  חֲבִֵרית  טֹובָה  לַעֲׂשֹות  הִזְַדְמנּות  לֹו  ֶׁשִתהְיֶה  ִמּכֶם 
ֶׁשהֶחָבֵר יֵַדע. ַרק ּכְָך ֵתְדעּו ּכַָמה אֶֹׁשר נִגְָרם ּכֲַאֶׁשר גֹוְרִמים 

אֶֹׁשר לְִמיֶׁשהּו ַאחֵר.
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כפי שנאמר בפתיחת היחידה, כל פרק בספר מסתיים בהרהור של המחבר על נושא 
ערכי שעלה בפרק. פרק 8, המוצג ביחידה זו, מסתיים בהרהור על הידידות.

להביא  הקריאה:  לפני  יודעים  שהילדים  לוודא  או  להסביר  שכדאי  וביטויים  מילים 
תועלת, נדיר, ינזוף, לחכוך את כפותיה בהנאה, משתבש.

מספרים לילדים שבעקבות כל פרק ישנו קטע קצר שהכותב קורא לו "הרהור", ובו הוא   •
משמיע את הדעה האישית שלו על הנושא של הפרק.

קוראים את הטקסט.  •

חוזרים על שני המשפטים: "אם אתם מאמינים לי או לא, אני מקנא בפצפונת" ו"אני   •
מאחל לכל אחד מכם חבר טוב". שואלים את הילדים למי מתכוון הכותב במילים "אתם" 

ו"מכם"? איזו הרגשה נוצרת אצל הקוראים כאשר הכותב פונה אליהם בצורה ישירה? 
שואלים: במה זה שונה מצורת הדיבור שהוזכרה קודם, כאשר פצפונת פנתה למר ברמזר?

מעלים לדיון את טענת המחבר שהנתינה והעזרה לחבר גורמות לשמחה רבה לנותן.   •
מבקשים מהילדים לתת דוגמאות מניסיונם האישי, הן כמי שעזר לחבר והן כמי שנעזר.

כותבים על הלוח את דברי המחבר: "אבל אנטון לא ידע מזה. פצפונת לא צריכה תודות.   •
המעשה עצמו הוא הפרס שלה." שואלים את הילדים למה לדעתם פצפונת ביקשה לשמור 

על סודיות, מה דעתם על החלטתה, ומה זה מעיד על פצפונת כחברה.

הישירה של המחבר  בפנייה  הנוצרת  לילדים את הקרבה  - להמחיש  הדיון  מטרת 
לקוראים בגוף שני, לעומת הדיבור המרוחק שיוצרת הפנייה בגוף שלישי.

ביחידה "ילד הכרובית" הוצגו הפניות הישירות של המחבר לקוראים, שהיו משולבות 
יש פנייה ישירה לקוראים, אלא שכאן הפנייה הישירה היא  בתוך הטקסט. גם כאן 

מחוץ לסיפור, והיא מדגישה את התכנים הערכיים שלו.

בסתר",  ה"מתן  את  ובעיקר  הצדקה  את  מאוד  מחשיבה  שהיהדות  לציין  כדאי 
שמטרתו לא לבייש את המקבל.

קריאת הטקסט
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קטע מתוך ההקדמה של 
המתרגם מיכאל דק

הְִׁשַתנָה  הָעֹולָם  וְַאנְטֹון,  ּפִצְּפֹנֶת  ֶאת  ֶקסְטְנֶר  ֶׁשּכַָתב  ֵמָאז 
ְמיָֻׁשנִים  נְִרִאים  ֶׁשּכְבָר  הַזֶה  ּבַסֵֶפר  ְדבִָרים  יֵׁש  הַּכֵר.  לִבְלִי 
ִמַתְקלִיט  הְִׁשִמיעּו  ֶׁשמּוסִיָקה  לְעַצְְמכֶם  ָתֲארּו  ּבְעֵינֵינּו. 
ּבְצּוַרת צַלַחַת ְּפלַסְטִיק גְדֹולָה ּוְׁשטּוחָה, ֶׁשָׂשמּו עָלֶיהָ ָמנֹוף 
לְסֹובֵב  צִָריְך  הָיָה  ַתְקלִיט  לְנַגֵן  ּוכְֵדי  ַמחַט.  ּובְָקצֵהּו  ָקטָן 
ּבַיָד יִָדית ֶׁשל ַמכְִׁשיר ֶׁשָקְראּו לֹו גְָרמֹופֹון. ּוָמה ַדעְְתכֶם עַל 
הָעֻבְָדה ֶׁשַאנְטֹון הָיָה ֻמכְָרח לְחַּפֵׂש ִמסְעָָדה ּכְֵדי לְטַלְֵּפן ִמֶמנָה 
ּולְהַזְהִיר ֶאת ּבְֶרטָה הְַׁשֵמנָה )ֶׁשאֹוָתה עֹוד ְמעַט ַתּכִירּו( ִמְּפנֵי 
הַגַנָבִים? וְכָל זֶה ּבִגְלַל ֶׁשָאז עֹוד ֹלא הָיּו טֵלֵפֹונִים צִּבּוִריִים, 

גַם ֹלא טֵלֵפֹונִים ּבְכָל הַּבִָתים ּובֶטַח ֹלא טֵלֵפֹונִים נַיִָדים.

יֵׁש ְדבִָרים נֹוסִָפים ֶׁשאּולַי הְִׁשַתנּו ְקצָת ֵמָאז ֶׁשנִכְַתב הַסֵֶפר: 
אּולַי הְַמבֻגִָרים ִמְתיַחֲסִים ְקצָת יֹוֵתר ּבְכָבֹוד לַיְלִָדים, אּולַי 
יֵׁש  אּולַי  ּבְיְִרָאה,  ָּפחֹות  ְקצָת  לַהֹוִרים  ִמְתיַחֲסִים  הַיְלִָדים 

ְקצָת יֹוֵתר ִׁשוְיֹון ּבֵין נִָׁשים לְבֵין גְבִָרים. ָמה ַדעְְתכֶם?
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הקטע מתוך ההקדמה לספר מספר על התנאים שהשתנו מאז שנכתב הספר, לפני 
יותר מידע על  לילדים  למעלה משמונים שנה. המטרה בקריאת הקטע היא לתת 
באותה  הנימוס  ולמנהגי  הדיבור  ללשון  שהתייחס  הלשוני  לדיון  כהמשך  התקופה, 
להיום,  אז  בין  הטכנולוגיים  בהבדלים  עוסקת  בקטע  הראשונה  הפיסקה  תקופה. 

והפיסקה השנייה נוגעת בהבדלים בנורמות ההתנהגות.

מבקשים מהילדים לקרוא את הקטע ולכתוב את הנושא של כל פיסקה.  •

בהמשך לקריאת הפיסקה הראשונה, שואלים אם הם מכירים עוד מכשירים שיש היום   •
ולא היו באותה תקופה.

הפיסקה השנייה, העוסקת ביחסים שבין המבוגרים לילדים, מסתיימת בשאלת המתרגם:   •
"מה דעתכם?" אפשר להפנות את השאלה לילדים ולקיים דיון בנושא.

מאנשים  שיבקשו  מהילדים  לבקש  גם  אפשר  התקופות  בין  ההבדלים  להמחשת 
מבוגרים לספר להם על אופי היחסים בין ההורים לילדים בימי ילדותם. אפשר לפנות 
פנו  כיצד  בכיתה,  למורה  שם  פנו  כיצד  ולשאול  אחרת  בארץ  שגדלו  לאנשים  גם 
השנים  במהלך  השתנה  לא  לדעתם  מה  הילדים  את  לשאול  כדאי  וכו'.  למבוגרים 
ביחסי הורים וילדים וביחסי מורים וילדים )נקודת מוצא מעניינת עשויה להיות השיחה 

שקיימה פצפונת עם המורה ברמזר(.

קריאת הטקסט




