
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ֲלֲ/ֲע'ֲהללאֲ וֲ יֲׁשנֲ אֲ 

ֲ

יםהֲמֲ  ש  ֲים?צֲ עֲ הֲ ֲעו 

ֲים.ח ֲמ ֲצוֲ 

יםיםֲתֲ בֲ מהֲהֲ ּו ש  ֲ?עו 

ֲמ ֲעוֲ  ֲים.ד 

יםהֲיםֲמֲ נֲ נֲ עֲ הֲ וֲ  ש  ֲ?עו 

ֲים!עֲ סֲ ים,ֲנוֲ עֲ סֲ נוֲ 

ֲים?צֲ וֲ ּקהֲ וֲ 

ֲת!פוֲ ר ֲש ֲ

ֲפֲ צֲ הֲהֲ מֲ ּו ֲת?וֲ שיםֲעוֲ ר 

ֲת.פוֲ ת,ֲעֲ פוֲ עֲ 

ֲה?מֲ זֲָא

ֲת.פוֲ יֲ עֲ תֲ מ ֲדֲׁשֲ עֲ 

ֲהֲ הֲ וֲ  ֲ?היםֲמֲ ר 

ֲה!מֲ אּומ ֲ

ֲ?תבוֲ כֲ ר ֲהֲ וֲ 

ֲה!מֲ הּומ ֲ

ֲ?אןצֲ הֲ וֲ 

ֲק.בֲ ָא

ֲ?םיֲ תֲבֲ עוֲ סֲ וֲ ּנתֲהֲ וֲ ינֲ אֲ הֲ וֲ 

ֲמֲ  ֲק!חֲ ר 

ֲם?יֲ הֲהֲ שֲ הֲעוֲ מֲ ּו

ֲם!םֲיֲ יֲ 

ֲ?ׁשמֲ שֲ הֲ וֲ 

ֲם.יוֲ 

 

 

 

 

 

 

ֲגולדברגלאהֲ/ֲֲתלוֲ יֲ אֲ תֲהֲ וֲ שהֲעוֲ מֲ 
ֲ
ֲ

ֲתלוֲ יֲ אֲ תֲהֲ וֲ שהֲעוֲ מֲ 

ֲת?ילוֲ לֲ בֲ ֲֲֲ

ֲןיהֲ ינֲ תֲעֲ תֲאֲ מוֲ צֲ ןֲעוֲ הֲ 

ֲת.לוֲ דוֲ גֲ הֲ ֲֲֲ

ֲןיהֲ לֲ גֲ תֲר ֲתֲאֲ בוֲ לֲ וֲ ןֲׁשהֲ 

תהֲ ֲֲֲ לו  ֲ.ּק 

ֲתלוֲ יֲ אֲ תֲהֲ נוֲ ׁשֲ יֲ 

ֲת.ילוֲ לֲ בֲ ֲֲֲ

ֲןֲמֲ לוֲ לֲחֲ רֲעֲ מֲ וֲ יֲׁשמ ֲ

ֲק?תוֲ מֲ הֲ ֲֲֲ

ֲןבֲ לֲ הֲ ֲחֲ ר ֲיֲ הֲ 

ֲק.חוֲ ר ֲמֲ ֲֲֲ

ֲןגֲ הֲ ְֲךתוֲ יטֲלֲ בֲ אֲמֲ הּו

ֲקחוֲ ש ֲ-תבֲ בֲ ֲֲֲ

ֲן:תֲ סֲוֲ כוֲ רֲלֲ מֲ אוֲ וֲ 

ֲק!תֲ ׁש ֲםֲּונּוֲֲֲ

ֲתלוֲ יֲ אֲ תֲהֲ מוֲ לֲ חוֲ ֲהמֲ 

ֲ?ותיֹללֲ בֲ ֲֲֲ

ֲתילוֲ פֲ יֲהֲ תֲכֲ מוֲ לֲ ןֲחוֲ הֲ 

ֲתלוֲ דוֲ גֲ הֲ    

ֲיםלֲ ג'ּוןֲבֲ תֲ אֲ ֲקּוחֲ ש ֲ

ֲתלוֲ גּווֲ ֲֲֲ

ֲכּולֲזֲ כֲ ,ֲבֲ לכֲ בֲ ּו

ֲת.לוֲ יֲ אֲ הֲ ֲֲֲ

הֲ/ֲאברהםֲשלונסקיֲ מ  לֲל  ע  יֲֲו  ל  לֲט  הּוֲע  ׁש  ֲמ 

ֲֲ

יֲֲ ל  ֲל,כֲ תֲהֲ עֲ ד ֲתֲלֲ בֲ הֲ אוֲ ֲט 

יֲֲ ל  ֲל,אוֲ ׁש ֲלֲ לֲוֲ וֲ אׁש ֲתֲלֲ בֲ הֲ אוֲ ֲט 

יֲֲ ל  ֲת:ר ֲמֲ אוֲ ֲט 

ֲתר ֲד ֲנֲ גֲ אֲמ ֲהֲֹלזֲ ֲ

ֲטר ֲרֲסֲ בֲ כֲ ֲּהלֲ ֲׁשםֲיֲ אֲ ֲ

ֲל.דוֲ גֲ םֲוֲ דֲ ָאֲ

יֲֲ ל  ֲית!אֲ סֲ םֲחֲ וֲ יתֲהֲ ׁשֲ בֲ לוֲ ֲט 

יֲֲ ל  ֲיא,ֲהֲהֲ לֲ דוֲ גֲ ֲט 

יֲֲ ל  ֲית!ח ֲק ֲפֲ ֲט 

ֲ

יֲֲ ל  ֲה?מֲ זֲלֲ ף:ֲָאר ֲיֲהֲ לֲ תֲבֲ לֲ אֲ וֲ ׁשֲט 

ֲה?נֲ הֲהֲ הֲזֲ מֲ זֲלֲ ָאֲ

ֲה?מֲ הֲׁשֲ הֲזֲ מֲ לֲ וֲ ֲ

ֲה?כֲ הֲכֲ הֲזֲ מֲ לֲ וֲ ֲ

ֲ?ְךהֲכֲ הֲזֲ מֲ לֲ וֲ ֲ

יֲלֲהֲׁשֲ מֲ לֲ בֲ ֲנּוח ֲנֲ אֲ ֲ ל  ֲח.תֲ פֲ נֲ ֲט 

ֲ

ֲאלֲהּוקֲ יֲנֲ אי,ֲכֲ ד ֲוֲ בֲ ֲ,יםמ ֲד ֲםֲמ ֲתֲ אֲ ֲ

ֲ:לּואֲ הֲהֲ מֲ לֲ ףֲהֲ לֲ תֲאֲ אֲ ֲעֲ וֲ מׁש ֲלֲ ֲ

ֲ-ֲם...לּוכֲ -מוֲ לֲכֲ אוֲ ׁש ֲהֲלֲ לֲפֲ כוֲ יֲיֲ תֲ לֲפֲ כֲ ֲ

ֲם!לּומ ֲלֲ הֲ -תמֲ כֲ יא,ֲחֲ הֲהֲ מֲ כֲ חֲ ֲנּולֲ צֲ אֲ ֲ

ֲ

יֲוֲ ֲ ל  ֲת,מֲ כֲ חֲ הֲמ ֲמֲ כֲ יֲחֲ לֲ ׁשֲ ֲט 

יֲֲ ל  ֲת:מֲ לֲ מ ֲלֲ הֲמֲ מֲ כֲ חֲ יֲבֲ לֲ ׁשֲ ֲט 

ֲֲֲ

ֲ

  ֲ

ֲ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

הֲֲֲֲ מ  לֲל  ע  הֲו  לֲמ  ֲע 

ֲ

ה",ֲֲ-ֲלאהֲגולדברג,ֲאברהםֲשלונסקיֲוע'ֲהללֲ-משורריםֲֲהשלוש ל  א  מתבונניםֲכלֲאחדֲבדרכוֲבמילהֲ"ׁש 

ֲתפקידֲהמפתחֲשלהֲבהתפתחותםֲשלֲילדים.ֲכוחהֲהפואטיֲולמתוךֲמודעותֲל

מציבהֲשאלהֲכנקודתֲמוצאֲסופי,ֲ-כשםֲשהואֲאיןֲמיידיֲ,ֲשעולםֲהמראותֲשלה(1179–1111)ֲלאהֲגולדברג

תמונהֲבציירהֲהיאֲבוראתֲישֲמאיןֲומזמינהֲאתֲהקוראיםֲלצפותֲבהֲ"ֲת?ילוֲ לֲ בֲ ֲתלוֲ יֲ אֲ תֲהֲ וֲ שהֲעוֲ מֲ "לשיח;ֲ

הגן.ֲהלאֲהואֲֲ-שלֲהלילהֲכפיֲשהואֲנראהֲבחדרֲהילדיםֲשלֲהאיילותֲצבעוניתֲומשמחת,ֲשקטהֲומרגיעהֲ

ֲהמֲ ֲק?תוֲ מֲ ןֲהֲ מֲ לוֲ לֲחֲ רֲעֲ מֲ וֲ יֲׁשמ ֲֲת?ילוֲ לֲ בֲ ֲתלוֲ יֲ אֲ תֲהֲ וֲ שהֲעוֲ מֲ ;ֲשאלותארבעֲערךֲמהודקֲשלֲהשירֲבנויֲכמ

לרגעֲביןֲ-?ֲהשאלותֲוהתשובותֲיוצרותֲהקבלהןתֲ נֲ ש ֲמ ֲֲרחֲ םֲׁשֲ ןֲעֲ תֲ ירֲאוֲ עֲ יֲמֲ מֲ ?ֲותיֹללֲ בֲ ֲתלוֲ יֲ אֲ תֲהֲ מוֲ לֲ חוֲ 

ֲורֲשבוֲמאירֲאתֲהפחדֲמפניֲהלילה.ֲשההומֲונקראותֲכשירֲערשהאיילותֲלילדים,ֲ

ה?"ֲשאיןֲ-(,ֲאמן1171–1199)ֲאברהםֲשלונסקי מ  להטוטןֲשלֲהעברית,ֲנתלהֲבזנבהֲשלֲמילתֲהשאלהֲ"ל 

הֲממנה.ֲבצירוףֲנפלאֲשלֲכובדֲראשֲ פ  ומתוךֲראייהֲאוהדתֲֲוהרפתקנותֲלשונית,ֲקונדסותלכאורה,ֲילדותֲהח 

ה"ֲלכדיֲנסקיֲשירֲהללֲשלוידידתוֲהקטנהֲֲטלי,ֲמשמיעֲומדויקתֲשלֲ מ  לסקרנותֲהמתלטשתֲבכוחהֲשלֲה"ל 

ֲ".םלּומ ֲלֲ הֲ -תמֲ כֲ חֲ הלאֲהיאֲ"ֲ-אמנותֲ

מנציחֲ,ֲמצטהלת-ובלשוןֲמקוריתֲששיריוֲלילדיםֲמצטייניםֲבהומורֲובאופטימיות(,1119ֲ–1191)ֲע'ֲהלל

םֲנוגעֲבשאלותֲקיומיות.ֲ רשתֲשלֲֲותיושאלבֲטווהמתבונןֲבעולםֲסביבוֲוהפעוטֲהדוברֲרגעֲנדירֲשבוֲהתו 

 ֲֲ.ֲעצמוֲהגדוליםֲהפועמיםֲגםֲבוקשריםֲבינוֲלביןֲהכוחותֲ

ֲנירהֲלויןֲֲ

   

ֲ

ֲה?מֲ לֲ ֲ

ֲה?מֲ לֲ וֲ ֲ

ֲה?מֲ לֲ וֲ ֲ

ֲֲ–ם?ֲלֲ וֲ ֲ

יֲֲמוֲ יןֲכֲ אֲ ֲ ל  ֲֲֲֲם!לֲ עוֲ יֲבֲ לֲ ׁשֲ ֲט 

ֲת,לֲ אֲ וֲ יֲׁשלֲ טֲ ֲ

ֲיב.ׁש ֲמֲ םֲהֲ ר ֲבֲ ַאֲ

ֲדלֲ לֲיֲ כֲ איֲלֲ ד ֲכֲ ֲ

ֲיב.ׁש ֲק ֲהֲ אֲלֲ בוֲ לֲ ֲ

 
 

 

אני וטלי, או ספר מארץ ך תומ

 מאת אברהם שלונסקי,  הלמה, 

 צייר יחזקאל קמחי, 

 7591ספרית פועלים 

  ֲ

ֲ

ֲרחֲ םֲׁשֲ ןֲעֲ תֲ ירֲאוֲ עֲ יֲמֲ מ ֲ

ֲ?ןתֲ נֲ ש ֲמ ֲֲֲֲ

ֲף,וֲ ּקאֲהֲ ֹלוֲ יל,ֲפֲ אֲהֲ ֹל

ֲן.תֲ אֲהֲ ֹלוֲ ֲֲֲ

ֲַאאֲֹל ֲי,וֲ כֲ אֲשֲ ת,ֲֹלבֲ נֲ ר 

 ן,פֲ אֲׁשֲ ֹלוֲ ֲֲֲ

ֲבֲ רֲחֲ חֲ ׁשֲ תֲהֲ לֲ יֲ יֲאֲ כֲ  ֲןתֲ ר 

ֲן.תֲ נֲ ש ֲרֲמ ֲקֲ בֲ ןֲבֲ תֲ הֲאוֲ יר ֲעֲ מ ֲ

 

 
 

 

 

 

  , מה עושות האיילותמתוך 

 מאת לאה גולדברג,

 צייר אריה נבון, 

 7591ספרית פועלים 

ֲ

ֲים?בֲ כֲ וֲ כהֲ וֲ 

ֲים!לֲ פֲ נוֲ 

ֲה?זֲמֲ ָא

ֲה.כֲ כֲ 

ֲהֲמֲ ד ֲאֲ הֲ וֲ 

ֲה.חֲ נֲ ֲּהמֲ קוֲ מ ֲבֲ 

ֲי?נֲ אֲ וֲ 

ֲה?שֲ יֲעוֲ נֲ הֲאֲ מֲ 

ֲם.לּוכֲ 

ֲל.אֲ וֲ קֲׁשר ֲ

 

  בוקר טוב, תוך מ

 מאת ע' הלל,

 מיכל אפרתציירה 

 7517הקיבוץ המאוחד 

ֲ

ֲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


