סיפורים לתרגול – מיומנות המסר
בטקסט שלפניכם סומנו מילים לא מוכרות ,מאזכרים .ערכו "דיאלוג" וענו על
השאלות.
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בָּ ִים  /ו .אוסייבה
זָקן,
ִישׁיתִ .אישׁ ֵ
ְשׁ ֵתּי ִָשׁים בָּ אוּ לַ ְבּ ֵאר ִל ְשׁאֹב מַ יִ ם ִ .גְּ שָׁ ה אֲ לֵיהֶ ן ִאשָּׁ ה ְשׁל ִ
ז ָָקן ְמאוֹד ,בָּ א וְ יָשַׁ ב לָ וּחַ לְ יַד הַ ְבּ ֵאר.
פּ ְָתחָ ה ָה ִאשָּׁ ה הָ ַאחַ ת וְ ָא ְמ ָרה" :בְּ ֵי הוּא ַעַ ר ז ִָריז וְ חָ זָק וְ ֵאי וֹ חַ ת ִמפְּ ֵי
כָּ לָ ".א ְמ ָרה ָה ִאשָּׁ ה הַ ְשּׁ ִ יָּה" :וּבְ ֵי ַמפְ לִיא לָ ִשׁיר .קוֹלוֹ כְּ קוֹל הַ ָזּ ִמיר – ֵאין
ִישׁית שָׁ ְת ָקה.
דּוֹמֶ ה לוָֹ ".ה ִאשָּׁ ה הַ ְשּׁל ִ
שׁוֹת ֶקת? כְּ לוּם ֵאין ְל בֵּ ן וְ ֵאין לָ מָ ה
ֶ
שֶׁ אלוּהָ ְשׁ ֵתּי ַהנּ ִָשׁים" :לָמָּ ה ַא ְתּ
לְסַ פֵּ ר עָ לָיו?" ָא ְמ ָרה ָה ִאשָּׁ ה" :יֵשׁ וְ יֵשׁ לִ י בֵּ ןַ ,א מָ ה אֲ ַס ֵפּר עָ לָיו וְ הוּא כְּ ֹרב
הַ ְנּעָ ִרים וְ ֵאין לוֹ כָּ ל י ְִתרוֹן ֵמהֶ ם".
ִמלְּ אוּ ְשׁלוֹשׁ הַ נּ ִָשׁים ֶאת ְדּלָ ֵייהֶ ן וְ הָ לְכוּ.
ָקם הַ זּ ָָקן וְ הָ לַ ַאחֲ ֵריהֶ ן.
עוֹמדוֹתָ .חשׁוֹת הֵ ן
וֹשׂאוֹת ֶאת הַ ְדּלָ ייםִ .מ ְת ַיגְּ עוֹת וְ ְ
הוֹלְכוֹת ַהנּ ִָשׁים וְ ְ
ִשׁבְ רוֹן מָ ְת ַ ִים ,פִּ יק בִּ ְרכַּ ים וּכְ ֵאב יָדַ יִ ם ,וּבַ ְדּלָ ִיים הַ מַּ ִים ְמשַׁ כְ ְשׁכִ ים.
אתם בִּ ְקפִ יצָ ה וּבְ ִריצָ ה.
וְ ִהנֵּה ְשׁלוֹשָׁ ה ְעָ ִרים בָּ ִאים ל ְִק ָר ָ
עוֹמד עַ ל
וּמ ְתהַ פֵּך וְ ֵ
הָ ֶאחָ ד ָרץ וְ קוֹפֵץִ ,מ ְתהַ פֵּ ך עַ ל יָדָ יו ,עוֹמֵ ד עַ ל ר ֹאשׁוֹ ִ
עוֹמדוֹת ַהנּ ִָשׁים ִמ ְשׁ ַתּאוֹת וּמַ ִבּיטוֹת בְּ עֵ י ֵי ִחבָּ ה עַ ל
ַרגְ לָיו וְ חוֹזֵר ָחלִ ילָהְ .
לַ הַ טוּטֵ י ַהנַּעַ ר.
וּמ ַסלְסֵ ל ְבּקוֹלוֹ כְּ זָ ִמיר.
וְ הַ נַּעַ ר הַ שֵּׁ ִ י ָאץָ -רץ ְ
לִישׁי ָרץ ַמהֵ ר ַאל ִאמּוַָֹ ,טל ֶאת ַה ְדּ ָל ִיים ִממֶּ ָנּה וּ ְ שָׂ ָאם.
וְ הַ נַּעַ ר הַ ְשּׁ ִ
שָׁ אֲ לוּ ַהנּ ִָשׁים ֶאת הַ זּ ָָקן" :וּמָ ה ַתּגִּ יד ,סַ בָּ א ,עַ ל ְשׁלוֹשֶׁ ת בָּ ֶי וּ?"
ַָתן הַ זּ ֵָקן ֶאת עֵ י ָיו בָּ ִאמָּ הוֹת וְ ָאמַ ר" :כְּ לוּם ְשׁלוֹשָׁ ה בָּ ִים ַא ֶתּן רוֹאוֹת?
רוֹאה ֶאלָּא בֵּ ן ֶאחָ ד"...
וַאֲ ִ י ֵאי ִ י ֶ
כָּ ָאמַ ר הַ זּ ֵָקן וְ הֶ ְר ָאה עַ ל הַ נַּעַ ר ֶשׁנָּטַ ל ֶאת ַה ְדּלִי ַהכָּ בֵ ד ִמידֵ י ִאמּוֹ.
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