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ה"זוכה פרס זאב לספרות ילדים ונוער תשס

על הספר
עם שני , אודי מכיתה ה ראשונה, סיפור חברותו של מַסֵּפר הסיפור: רה מורג מַשֵּלב שני סיפוריםספרה של או

זהו סיפור המסגרת שבאמצעותו מוצגת לקוראים דמותו של בנימין . דריה ותומר מכיתה ה שניה: חברים חדשים
.זאב הרצל

.באזלשנה לקונגרס הציוני הראשון ב 100במלאת , 1997העלילה מתרחשת בשנת 
המספרות פרקים , נמשך דרך מפגש עם דמויות, הסיפור פותח בהריסת הבית שבו גר הרצל בביקורו בירושלים

.דרך אתרים שבהם נערך הקונגרס הציוני הראשון בעיר באזל, מתוך חייו ופעילותו של הרצל
.שרים ואחתומקשר את דמותו אל החיים בארץ במאה הע, כל מפגש תורם נדבך נוסף להיכרות עם הרצל

:קונט בסוף הספר'וכך כותב ההיסטוריון אמנון ז

מדויק מבחינה פסיכולוגית ואינו מתעלם מנקודות שעשויות לעורר את, מבחינה היסטוריתהסיפור הזה אמין---"
היסטוריה רבים שכחו סוחף ומזכיר את מה שכותבי, עם זאת הוא מרתק. חוש הביקורת של הקוראים הצעירים

 (117עמוד ." (ובראשונה סיפורשההיסטוריה אינה רק אוסף של פרטים בדוקים אלא בראש-למרבה הצער

:פעילות

להתחיל בנקודה האישית והקרובה אל הילדים ולעבור אל הנושא , כדאי להתייחס לספר זה בכיוונים אחדים
.ההיסטורי

:סיפור המסגרת

:סיפורו של אודי. 1
הוא  -"לא בדיוק מה שהבנות אוהבות, מרכיב משקפיים, קצת שמנמן, שןאודי מתאר את עצמו כילד קצת ביי

, תומר החתיך של השכבה: ופתאום הוא מוצא את עצמו מתיידד עם שני הילדים הכי מקובלים בשכבה, אומר
הוא אפילו מרשה , הוא מתחיל להאמין בעצמו ולקוות שלאהבתו לדריה יש סיכוי. ודריה המושלמת והנהדרת

יחד עם זאת לאורך כל הסיפור לומד אודי . ות על ליבה של דריה עם הילד הכי יפה בשכבהלעצמו להתחר
:שמשאיר את אודי ואותנו בסימן שאלה, כפי שאפשר לראות מהקטע הבא. שדברים אינם באים בקלות

. הלחני, לפנינו חלפה דריה עם הוריה והם אותתו שמאלה. עוקפת והגענו לרחוב אגרוןהמשכנו לנסוע בדרך"
והיה , כך יפההיא הייתה כל. גם דריה פתחה ומבטינו נפגשו. עצר במקביל אליהם ואני פתחתי את החלוןאבא

משהו שכמותו לא ידעתי עד , משהועיניה גילו לי. נדמה לי שבגרה מעט מאז נפגשנו ביום שבו הרסו את הבית
.בטוחאבל לא העזתי להיות, חשבתי שאני מבין. אז

.אחרי רגע קראה לי, "אודי"
."דריה, כן"
"?אתה רוצה לבוא אלי מחר בבוקר לראות אותן. התמונות לפיתוחמסרנו עכשיו בדרך את,,, אתה"
-------"גם אני אפתח תמונות ונראה אותן יחד." את לבי פועםעניתי ושמעתי, "בטח"
.הספיקה לקרוא לי לפני שנעלמה "!ונזמין גם את תומר"
".כיף עניתי---ב"

עמודים . (שמח ומבולבל, אז השענתי את ראשי על כתבה של אמא, לחשובלא ידעתי מה. י סחרחורתהרגשת
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:לשיחה בכיתה

:סיפורו של אודי מזמן דיון בנושא הדימוי העצמי. א
?ת על עצמי\מה אני חושב• 
?ת שאחרים חושבים עלי\מה אני חושב• 
?עיני עצמיה לשנות את התדמית שלי ב\האם אני יכול• 

.נושא נוסף שעולה מתוך סיפורו של אודי הוא נושא הֲחֵברּות. ב
?ת את החברים שלי\איך אני בוחר• 
?האם תחרות מפריעה לֲחֵברּות• 
.ֲחֵברּות בין בנים לבין בנות• 

העלילה. 2
בעלת שיער  אישה קטנה: ורואים דבר משונה 18תומר ודריה עוברים ליד הבית שנהרס ברחוב ממילא , אודי

.לבן מנקה את האבנים ורושמת על כל אחת מהן מספר ואות
.ובמגרש זה ייבנה בניין מודרני או יעבור כביש, הם לומדים שהבית שנהרס יוקם במקום אחר

, הם מוצאים שלט ועליו אותיות מחוקות. לאחר פינוי כל ההריסות מקבלים הילדים רשות לנבור במה שנשאר
וכך הם , הילדים מנסים לגלות את סודם של החפצים שמצאו. שעון כיס עתיק: ביותר והדבר החשוב, מדליון

לומדים שהוא התאכסן בעבר בבית , חושפים בהדרגה את סיפור ביקורו של בנימין זאב הרצל בירושלים
 שומעים על פגישתו עם הקיסר הגרמני ותוך כדי כך נפרשים בפניהם ובפני הקוראים בהדרגה פעילותו, שנהרס

.הציונית ותולדות חייו של חוזה המדינה

:העלילה מזמנת מספר נושאים לדיון

?למסור או לא למסור. א

:לאחר שאודי מספר את סיפורו לאמו היא אומרת לו

"!אותו לארכיון הציוניהחזיראתם צריכים ל"--
 (52עמוד "(-חבל שסיפרתי לך .אנחנו מצאנו אותו, זה שלנו, קפצתי ממקומי!" מה פתאום"

ולאחר מכן לקרוא יחד אתם את פרק ח ולהשוות , המורה תדון עם התלמידים בנימוקים בעד החזרת השעון• 
.לנימוקים המופיעים שם

.וכיצד להתייחס אליהן, אבדות בכלל המורה תרחיב את הדיון לגבי מציאת• 

?שכר שמחזיר אבדה\האם יש לתת פרס. ב
).71-72עמודים (שנה לקונגרס הציוני  100הם מוזמנים לבאזל לכנס לציון : בסיפור זוכים הילדים בכבוד גדול

.המורה תדון באופיו של הפרס ומדוע הוא ניתן לילדים• 
?דה צריך לצפות לגמולהאם מי שמחזיר אב, המורה תדון בכיתה• 

הבעה בכתב
אפשר להשלים בכיתה את תשובתם של הילדים להזמנה . המורה תתרגל עם התלמידים כתיבת מכתב רשמי• 

.לבוא לכנס בבאזל



:מבנה המכתב הרשמי

וכתובתושם הנמען
לועזיתאריך, תאריך עברי

)עוסק המכתבבמה, הכללה:(הנדון
 :גוף המכתב

)תקניתבמבנה רצוף וברור ולנסחו בלשון יש לארגן את המידע(

מילות סיום
)תודה חתימה, ברכה(

)נוספיםנמענים:(העתקים

:הסיפור ההיסטורי
.האירועים ההיסטוריים בסיפור אינם באים לפי סדר ההתרחשות ההיסטורית ויש לארגנם מחדש על ציר הזמן

משפט דרייפוס. 1
הקונגרס הציוני. 2
הרצל בירושלים. 3
חייו של הרצל. 4

המורה תחלק את התלמידים בכיתה לקבוצות ולבקש מכל קבוצה לאתר את המידע באחד הנושאים • 
.ולספר אותו לכיתהההיסטוריים 

.על הנושא שלה להכין חידוןהמורה תבקש מכל קבוצה • 
קונט 'ריון אמנון זבעקבות דבריו של ההיסטו לפער בין החזון לבין המציאותבכיתות בוגרות אפשר להתייחס • 

:בסוף הספר

שבו חצה בחרה מורג דווקא ברגע, ואולי אלפי אירועים בעלי משמעות לאומית שחייו של הרצל הכילוממאות"
צחיחה ובעלת אקלים הארץ אינה זבת חלב ודבש אלא---הרצל את הקו המפריד בין חזונו לבין המציאות

אינו מתכוון ---ואיש ממנהיגי העולם--אלא חיים בעוני,תושביה אינם מסבירי פנים או מעוררים כבוד,קשה
(115עמוד" (להעניק חסות של ממש למפעל הציוני

.המורה תבחר לפי רמת הכיתה ולפי הזמן העומד לרשותה. כל אחד מהנושאים המועלים כאן מזמן דיון רחב

קישורים לתקופתנו

.רים ואחתלאורך כל הסיפור מתקשרת העלילה לחיים בארץ במאה העש

דו קיום. 1
לקישור לבעיות בימינו היא כאשר חוזרים הילדים נלהבים מהביקור בבאזל ונעצרים בירושלים אחת הדוגמאות 
התשובות לשאלה . תוך כדי כך נשאלת השאלה איך התייחס הרצל לבעיית החיים עם הערבים. בגלל חפץ חשוד

:שאין להם פתרון חד משמעי, זו מעלות נושאים רגישים

האמין שכאשר תקום מדינת היהודים הם ישתלבו בה כאזרחים שוויאבל הוא -שיש בארץ ערביםהרצל ידע"
שהיהודים שיקימו את מדינתם אבל ידע גם, הוא קיווה שהערבים יקבלו אותנו כיורשים חוקיים של הארץ. זכויות

(111עמוד" (---יצטרכו קודם כל להקים להם צבא חזק

. עם שכנינו בעתיד הקרוב או הרחוק בעקבות דברים אלה ניתן לדון בכיתה באפשרות הדו קיום• 

שימור אתרים. 2
:המחברת מביעה באמצעות הדמויות התייחסות לשימור אתרים היסטוריים בארץ



:ארח הרצלסבא של אודי כועס על הריסת הבית שבו הת

-נולדהבית הזה נבנה עוד לפני שאבא שלי! חרפה. הם הורסים את כל ההיסטוריה שלנו? בית שטרןהרסו את"
(38עמוד" ( ----!אבנים עם ִמְסָּפִרים! מעבירים בתים! פראי אדם ----

:הם רואים את שימור הבתים, כשהילדים מבקרים בעיר באזל

(104עמוד (חש תומר ל" מעבירים בניינים למחסןכאן לא"

, פיתוח סביבתי מול שימור העבר: (המורה תדון עם התלמידים בעד ונגד הריסת ִמְבנים בעלי ערך היסטורי• 
.מרחב מחיה, מודרניזציה

)?האם כל מקום שהיה קשור להיסטוריה ראוי לשימור: אפשר לשאול• 

:הבעה בעל פה
.בית שבו התאכסן הרצל בירושליםהכיתה תערוך ויכוח ציבורי בעד ונגד הריסת ה• 
:הדוברים יבנו את דבריהם בדגם הרטורי הבא• 

הצגת הבעיה: פתיחהטענת
נימוקים ודוגמאות, פיתוח הטענה באמצעות פירוט: גוף

מסקנה מכל הנאמר :סיום
 .מה נובע מהנאמר: השלכות והמלצות

יש לדבר בנימוס . ת לדוברים האחריםעל האזנה לזולת ועל התייחסו, יש להקפיד על תרבות הדיבור(• 
.)ובאדיבות גם כשמביעים דעות מנוגדות

לשון
משלבים 

:הסופרת יוצרת בסיפור מספר ִמְשָלִבים
.אודי מספר את סיפורו בלשון שמשלבת לשון ספרותית עם ביטויים מִמְשַלב הדיבור. א
ִמְשַלב הדיבור: לשון השיחה בין הילדים. ב
, מנהל הארכיון הציוני, סבו של אודי: ים חייו של הרצל מפיהם של המבוגרים בסיפורהלשון שבה מסופר. ג

.המדריכה היפנית בבאזל, המורות בשכבה ה
:אפשר לעסוק בנושא המשלבים בלשון• 

.למוען ולנמען, לסיטואציה, הוא סוג לשון המותאם למסרִמְשָלב
:שרלִמְשָלב באופו טבעי לפי ההקאנחנו עוברים מִמְשָלב

 .במשפחה, במגרש כדורגל ,אותו אדם ידבר אחרת עם חבריו לעבודה: לדוגמה

:דוגמה לשינויים במשלבי הלשון בספר לגבי אותו עניין
:אודי מספר את סיפורו לקוראים. א
(84עמוד ) "---עקבתי אחריהם במבטי והרגשתי מובס. אבל לא הצלחתי לומר דבר, להגיד להם משהורציתי"

:משוחח עם חבריואודי . ב



----שאל תומר" ?לךמה קרה"-
"ותספרו לי בערב מה היהאם אני מפריע אז אני יכול להישאל בחדר"עניתי " כלום, לא"
 (85עמוד(? כבר להתנפח, לרגע לראות קומיקסהלכנו, אתה לא נורמלי" התפרצה דריה " ,!אודי, בחייך"

לבין לשון ) קרובה יותר למשלב הספרותי(פר אודי את סיפורו התלמידים יבחינו בין מאפייני הלשון שבה מס• 
)מאפיינת יותר את לשון הדיבור(השיחה 

מול לשון במשלב , המורה תבקש מהתלמידים להביא דוגמאות מלשון הדיבור כפי שהיא מופיעה בספר• 
.ספרותי

 :אפשר להדגים את לשונה של טומוטי היפנית שלמדה עברית ומדברת במשלב גבוה• 
(86עמוד ..." (אני מדריכתכם, נפלאכה, הו "

כינויים חבורים וכינויים פרודים
.בכינוי חבורהיא משתמשת  "כםמדריכתאני :"כאשר טומוטי אומרת 

"לשון ועוד"מתוך 

סופית  .המצטרפת לֵשם הֶעצםבאמצעות סֹופית (משהו ששייך למישהו)שייכּותמציינתמדריכתכם"המילה
.כינוי ָחבור:זו נקראת בשם

.ָּפרּודכינויהנקראתמילה נפרדתידי-עלהשייכותהחבור אפשר להביע אתבמקום הכינוי

:לדוגמה
ַהְּבָעָיה ֶׁשָּלֶכם

ֶׁשָּלֶהםָהעֶֹמק 
ַהְּדָבִרים ֶׁשָּלךְ 

ַהַּכָּונֹות ֶׁשִּלי
ַהְּדָבִרים ֶׁשָּלּה

א "ינויי קניין פרודים מתחברים לשם עצם עם הנפנה את תשומת לבם של התלמידים המתקדמים לעובדה שכ(
.)א היידוע"היידוע ואילו כינויי קניין חבורים מצטרפים לשם עצם ללא ה

במקרים רּבים הכינוי  .ִסגנֹוניהשימוש בכינויים הְּפרּודים לבין השימוש בכינויים הֲחבּורים הואההבדל בין
לשון פורמלית מול לשון לא.(שייך ללשון המדּוּברתינוי הָּפרּודוִאילו הכ, הָחבּור שייך לִמשלב של הלשון הכתובה

(פורמלית

:תרגילים

.ראו דוגמה. כינויי הִקניין הָחבּוריםליד  כינויי הִקניין הְּפרּודיםכתבו בטבלה את 

ָחבּורכינוי
ַחְבֵריֶכם

ַמְחְּברֹוֶתיהָ 
ֻׁשְלָחָנּה
הֹוֵרינּו

ְיִדיֵדיֶהם
ָאִבי
ָסבֹו

ןסּוֵסיכֶ 
דֹוְדֶכם

ָּפרּודכינוי
ֶׁשָּלֶכםהֲחֵבִרים

כתיב נכון

?ּדֹוֵדנּו או ּדֹוֵדינּו :כיצד צריך לכתוב. 1

:ֵשם ברּביםד לפני כינוי הקניין הָחבור מציינת שלפנינו"יוכתיבת האות
הדודים שלנו =ּדֹוֵדינּו ,הדוד שלנו =ּדֹוֵדנּו

הַמחָּברות שלנו =ַמְחְּברֹוֵתינּו
הַמחברת שלנו =ַּבְרֵּתנּוַמחְ 

. יש מילים שכדאי ללמוד את הכתיב שלהן. 2



(אצַליאצִלי ולא:פי צורת היחיד בגוף מדבר-על) *ֶאְצֵלנּו :ד"יובלי האות
 **ֵּביֵנינּו(עַלי, אַלי:מדברפי צורת היחיד בגוף-על)ָעֵלינּו, ֵאֵלינּו:ד"עם האות יו

)ויים חבוריםכינ( תרגילים בכתיב נכון

:הקיפו במעגל את המילה הכתובה נכון. א
.ַיֲעקֹב ּוְראּוֵבן ְלדֹוֵדנּו/ ְלדֹוֵדינּו ָׁשַלְחנּו ַמָּתָנה . 1
.ִנְּצחּו ַּבַּתֲחרּות סּוֵסנּו/ סּוֵסינּו . 2
.ַּבַּבִית ֵיׁש ֲחתּוִלים ַרִּבים ֶאְצֵלינּו/ ֶאְצֵלנּו . 3
.ֵּביְנֶכם/ ֵּביֵניֶכם  ִרָּנה יֹוֶׁשֶבת ַּבִּכָּתה. 4
.ָעֵלנּו/ ָעֵלינּו ִהיא חֹוֶׁשֶבת ָּכל ַהְּזַמן . 5

:הקיפו במעגל את הכתיב הנכון. ב
ַאְרֵצינּו/ ַאְרֵצנּו  :ָהָאֶרץ ֶׁשָּלנּו. 1
ַאְרצֹוֵתינּו/ ַאְרצֹוֵתנּו  :ָהֲאָרצֹות ֶׁשָּלנּו. 2
ְדֵּתנּומֹולַ / מֹוַלְדֵּתינּו  :ַהּמֹוֶלֶדת ֶׁשָּלנּו. 3
ִּכָּתֵתינּו/ ִּכָּתֵתנּו  :ַהִּכָּתה ֶׁשָּלנּו. 4
ֵּבית ִסְפֵרינּו/ ֵּבית ִסְפֵרנּו  :ֵּבית ַהֵּסֶפר ֶׁשָּלנּו. 5

הרי גם הצורה ברבים , פי נטיית היחיד-אם הצורה ביחיד היא על. ההסבר בסוגריים נועד לתלמידים מתקדמים* 
.פי נטיית היחיד-תהיה על

. התלמידים ילמדו את הכתיב של מילה זו.מדבר אינו מציית לכלל שהוזכר כאן\יחיד, ריגהצורה ח** 

:פיתוח והפעלות
ר רחל עזוז"ד, ר איה מרבך"ד

: מחברות הסדרה

מ"טים חינוכיים בערכס פרויק


