תשובה מ ומקת
לעתים א ו דרשים ל מק תשובה .למה הכוו ה בדרישה ל מק?
זאת למד באמצעות הסיפור "יותם יצל" מאת ברוך יוספסברג.
קראו את הסיפור ,וע ו על השאלה שאחריו.
יוֹתם יצל  /ברוך יוספסברג

5

10

יתם כְּ דֵ י לְשַׂ חֵ ק
יוֹתם י ְָרדוּ בִּ ְשׁעוֹת ַאחַ ר הַ צָּ הֳ ַריִם לַחֲ צַ ר בֵּ ָ
יוֹרם ,אֱ לִיעֶ זֶר וְ ָ
ָ
יסקוּס .הַ כַּדּוּר ִה ְמ ִשׁי
יוֹתם בָּ עַ ט בַּ כַּדּוּר ,וְ זֶה חָ לַף מֵ עַ ל ל ְִשׂיחֵ י הַ ִהיבִּ ְ
כַדּוּרגֶלָ .
ְבּ ֶ
סוֹאן
ֵ
וּמשָּׁ ם לְעֵ בֶ ר הַ כְּ בִ ישׁ שֶׁ הָ יָה בְּ שָׁ עָ ה זוֹ שֶׁ ל הַ יּוֹם
ל ְִה ְת ַגּ ְלגֵּל עַ ל הַ ִמּ ְד ָרכָה ִ
יוֹתם פָּ ַרץ דֶּ ֶר הַ גָּדֵ ר וְ ָרץ בְּ כָל כֹּחוֹ ַאחֲ ֵרי
ְמאוֹדְ .מכוֹ ִיּוֹת ַרבּוֹת ָעוּ בַּ כְּ בִ ישָׁ .
ַהכַּ דּוּר.
הַ ֶיּלֶד ָשׁכַח לְ ֶרגַע ֶאת כָּל כְּ לָ לֵי הַ זְּ ִהירוּת שֶׁ לָּמַ ד בְּ בֵ ית הַ סֵּ פֶר ,וְ ל ֹא ִה ְתבּוֹ ֵן י ִָמי ָה
וּשׂמ ֹאלָה כְּ דֵ י לִבְ דֹק ִאם הַ כְּ בִ ישׁ פָּ וּי.
ְ
יוֹרם שֶׁ הֵ ִציצָ ה
יוֹתםִ ,הזָּהֵ רֶ ,ילֶד!" צָ ע ֲָקה בְּ קוֹלֵי קוֹלוֹת ִאמָּ א שֶׁ ל ָ
"יוֹתםָ ,
ָ
יוֹתם שֶׁ ָרץ לְעֵ בֶ ר הַ כְּ בִ ישַׁ .ה ַכּדּוּר ִה ְמ ִשׁי
יתהּ ,וְ ִהבְ ִחי ָה בְּ ָ
ִמבַּ עַ ד לְחַ לּוֹן בֵּ ָ
יוֹתם ָרץ ַאחֲ ָריו.
מוֹרד הַ כְּ בִ ישׁ ,וְ ָ
לְה ְת ַגּ ְלגֵּל בְּ ַ
ִ
יוֹתם .הוּא
ְלפ ֶַתע בָּ לְמָ ה ְליָדוֹ ְמכוֹ ִיתַ .הנֶּהָ ג יָצָ א מֵ הַ ְמּכוֹ ִית וְ כַעַ ס ְמאוֹד עַ ל ָ
שָׁ ַאל אוֹתוֹ מַ דּוּעַ חָ צָ ה ֶאת הַ כְּ בִ ישׁ שֶׁ לּ ֹא בְּ מַ עֲבַ ר חֲ ִציָּה.
יוֹתם הֵ בִ ין שֶׁ שָּׁ גָה ...הוּא הוֹדָ ה ַלנּ ֶָהג שֶׁ עָ צַ ר בַּ זְּ מַ ן ,וְ כָ ִצַּ ל מֵ ָאסוֹן.
ָ

שאלה
מה דעתכם על הת הגותו של יותם בסיפור "יותם יצל"? מקו את
תשובתכם.
השאלה מורכבת מש י חלקים:
א .מה דעתכם? – מילת שאלה.
ב .מקו את תשובתכם – מילת הוראה.
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