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 שלושים וחמישה במאי

 

 אריך קסטנר :כתב

 (1947א. קפלן )  (2000מיכאל דק ) :םותרג

 הורסט למקה ר:איו

 הוצאת אחיאסף בע"מ

 

 על הספר

תרגום הותורגם פעמיים לעברית. , 1931הספר נכתב לפני שנים רבות , בשנת 

והשני בידי מיכאל דק בשנת  .1947בשנת הראשון נעשה בידי  אלישבע קפלן 

 תירגם את ספרי הילדים של אריך קסטנר לעברית.. הוא  2000

והאירועים  ההבדלים הבולטים בין שני התרגומים הוא שמות הגיבורים

לעברית ואירועים היסטוריים  בתרגום הראשון תורגמו גם השמות ההיסטוריים.

 הקשורים בעם ישראל.לתרבות הגרמנית הפכו לאירועים היסטוריים שקשורים 

גיבור הספר,  השמות והאירועים נשארו כמו במקור, גרמניים.בתרגום השני 

הקרוי דני בתרגום הראשון, הוא קונרד בתרגום השני, ודודו, הדוד סבוני, הוא 

 נגלהוט. יהדוד ר

אך מי שמצוי בידו התרגום של בהפעלה זו  נתייחס לתרגום של מיכאל דק. 

 הוא לבצע את ההפעלות. אלישבע קפלן יכול גם

 

, הרוקח בא לבית דודו הרווק  קונרדהסיפור לכאורה פשוט מאוד: כל יום חמישי 

הם עסוקים בכל מפגש כזה   הצהריים.-לבלות ביחד את  שעות אחררינגהוט, 

צריך לכתוב חיבור דמיוני על מסע לים הדרומי  קונרדהפעם  במשימה כלשהי.

 מפני שהוא טוב בחשבון וחסר דמיון. 
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רת הסוס נגרו יסוס בעזהלדוד אין שום בעיות לעזור במילוי המשימה ובלי 

אל הים הדרומי. שם הם חווים הרפתקאות שונות וכך יש קאבלו יוצאים כולם 

 חומר לחיבור. קונרדל

מיוחד של המפגש בין הדוד ואחיינו חל חמישי הכל המסע הזה מתאפשר כי יום 

וכידוע החודשים  ,שבו הכל יכול לקרותבלתי אפשרי, במאי, שזהו יום  35-ב 

 ימים.  31הארוכים ביותר הם בני 

 

כדרכם של ספרי מסעות הסיפור איננו רק סיפור פשוט של מפגש בין מקומות 

ודמויות, אלא גם סוג של ביקורת על החברה שממנה יצאו הנוסעים לדרך. 

 . שונים בגלל מפגש של עולמותהקריאה בספר גם היא מסע, 

פני מלחמת זהו עולם של –ודודו  קונרדהעולם שממנו יצאו הוא  העולם הראשון

שינויים וגם  עולם של מהפכות מידע וטכנולוגיה העולם השניה בגרמניה, 

השנה בה  , 1931שנת מדובר על  .לא מעטים בגרמניהוחברתיים פוליטיים 

 נכתב הספר.

 לקוראים של היום,הוא עולם זר קונרד ודודו  העולם שממנו יוצאים הגיבורים

הדרך לים הדרומי,  - השניהעולם כמו  במידה רבה הוא עולם של פנטסיה

 . של הספר  שאליו מגיעים הגיבוריםהעולם 

: העולם אם כן, מתמודדים עם מספר עולמות ,היום את הספר  הקוראים אנחנו,

והעולם ממנו יוצאים  ,שאליו מגיעים גיבורי הסיפור שלושים וחמישה במאי

כמו כן אי אפשר שלא להתייחס בזמן הקריאה  .להרפתקה גיבורי אותו סיפור

 אכן, משימה לא פשוטה. .עכשיו נמצאים בו אנחנו העולם השלישישהוא  לעולם 

 הערות:

 שלושים וחמישה במאי:-באתר של המועדון לעידוד הקריאה .1 

96FuOUs-https://www.youtube.com/watch?v=eo_   אפשר לשמוע את

אריך  אודותהספר ומעט קצרה על הספר הפרק הראשון מתוך הספר ושיחה 

 קסטנר.

 . באתר דףדף:2

https://www.youtube.com/watch?v=eo_-96FuOUs
https://www.youtube.com/watch?v=eo_-96FuOUs
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http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=82&SubMenuID=134&

PageID=2504   הספר של קריאת הסופר אפריים סידון מספר על החוויה

 , בילדותו.ראשונהל

גם מבוגרים יכולים  .מכיתה ד ואילךמן הספר כדאי לקרוא אותו  ליהנות. כדי 3

 נוספים. ממנו ולגלות בו רבדים ליהנות

 

 תקינות פוליטית

כמו בספרי ילדים אחדים, שנשמעים לפעמים מנותקים מתפיסות עכשוויות, 

, גם יש בספר זה קטעים שלא היו עוברים היום את מבחן התקינות הפוליטית

נשלב קטעים בעייתיים מסוג זה בתוך בתירוץ שהם ממש מצחיקים. 

ההפעלות, ונשאל את הקוראים לדעתם, לדוגמה, סוגי עונשים על אלימות 

 והתאכזרות, יחס לשמנים,  ולצורה חיצונית בכלל. 

 

 הפעלות

 ענו:

 במאי? 35 תאריךמה מיוחד ב 

  קונרדמיהו? 

 ?מיהו הרוקח רינגלהוט 

  הספר? מה דעתכם אילו הייתה לרוקח אישה מה היה תפקידה על פי

 על כך?

 ?איך מתנהלים חייהם עד ליום חמישי השלושים וחמישה במאי 

 .ספרו על מערכת היחסים בין הדוד לבין אחיינו 

 ?מאין הגיע הסוס נגרו קבלו 

http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=82&SubMenuID=134&PageID=2504
http://www.dafdaf.co.il/Details.asp?MenuID=82&SubMenuID=134&PageID=2504
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  הספר מתאר אירוע בו הסוס אוכל צמחים מהאדנית של השכן ולאחר

מכן משליך עציץ על ראש השכן. דמותו של השכן מתוארת בצורה 

 נלעגת ביותר:

"מתחת לחלון עמד איש קצר קומה ועגול ככדור. נפנף את ידיו פרכס 

" ---מיהו כדורגל זה? שאל דני -----ברגליו השמנות וצרח ככרוכיה

 (1967תרגום א.קפלן מהדורת  9)עמוד 

 , מתנצלנפגע בראשו מהעציץ שהסוס הפיל הוא נבהל שכןולאחר שה

 ובורח.

  האירוע, מבחינת כל הדמויות המשתתפות מה דעתכם על התיאור של

 בו?

אירוע אחר באותו פרק  כאשר הדוד קופץ מעל השולחן. נשמע קול 

נפץ מתחת לרצפה. הדוד ודני דנים ביניהם אם זו הייתה הנברשת של 

השכנים ואולם ברגע שהם אינם שומעים תגובה הם אינם מתרגשים 

 6)עמוד  "והביע דני את דעת-"כנראה שאינם בבית, ממה שקרה 

 (1967תרגום א.קפלן מהדורת 

 נהגות הדמויות המשתתפות תהביעו את דעתכם על אירוע זה ועל ה

 בו.

  בכל פעם ובכל מקום כשהטיילים שואלים היכן הדרך לים הדרומי הם

מדוע לדעתכם ניתנת  ".תמשיכו ישר. רק ישרמקבלים אותה תשובה: "

 לומר ? כל הזמן אותה התשובה? מה רוצה אריך קסטנר

  

 בארץ הבטלנים

 מה מיוחד בארץ הבטלנים? תארו את אורח החיים שם. 

 :הספר מקשר בטלנות עם שומן. לדוגמה 
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הודיע הילד. הוא נשאר  -"הרי זה דובשני השמן למד בבית ספרנו!

תרגום א.קפלן  20)עמוד כיתה אחת עשרה פעמיים מרוב שהיה עצל "

 ( 1967מהדורת 

  יש, לדעתכם, דרך  שונה לדבר מה דעתכם על  תיאורים אלה? האם

 על בטלנים?

  תהניסיונומה מיוחד ב"חוות?" 

  בארץ שבה חלומות ורצונות מתגשמים ללא  ותשקייממהן הסכנות

 ?שום מאמץ וכהרף עין

  הייתם עוברים לגור לארץ הבטלנים, כפי שמתאר אותה אריך האם

 קסטנר? הסבירו.

  הסבירו ?הבטלנים הייתם רוצים שיתרחש כאן אצלנומה מארץ. 

  הרעיון של עץ אחד בעל פירות מזנים שונים קורם עור וגידים  כבר

 מספר שנים  גם בגינות  כאן בארץ.

 בצילום הבא: ביטוה 
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 העץ?פירות  האם אתם מזהים את 

 , לדעתכם?פריעץ מרובה זנים של יתרון של מה ה 

 עץ שכזה? טעתחישבו היכן כדאי ל 

 

 גיבורי ההיסטוריה

הביקור במצודת הענק בימי הביניים דורש קצת הכרה של אותם גיבורים 

ומעשיהם המופלאים. חלק משמות הגיבורים  בוודאי שמעתם וחלק הם 

 מההיסטוריה הגרמנית, אך גם מי שלא שמע עליהם יכול בתהליך הקריאה

 המחבר על מלחמות ולוחמים.להבין את הביקורת שמותח 

 

 ענו:

 ?היכן נפגשים כל לוחמי העבר 

  של הצלם  בסיפור האולימפיאדה? האמתימה תפקידו 

  '(57מה עושים נפוליאון ויוליוס קיסר?)עמ 

  '(63-61במה נלחמים חניבעל וולנשטיין?)עמ 

  והדוד כדי ללעוג ללוחמים? קונרדאילו פעולות מבצעים 

  לוחמים?על קסטנר על מלחמות ומהי הביקורת של אריך 

 

 העולם ההפוך

 ?איך נראה העולם ההפוך 

 ?מה הפוך בעולם ההפוך 

 האם העולם ההפוך הוא עולם שמח? הסבירו 

 ?כיצד מחנכים הילדים את המבוגרים שפגעו בהם 

מיד נכנסו לכיתה ארבעה בחורים "ראו לדוגמה את הקטע הבא: 

 אל הדלת.  תפסו את הקצב וסחבוהוגבוהים וחזקים, 
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, תרגום 49עמוד .)"גזר יעקב וארבעתם נענעו את ראשיהם -על העורף-

 (1967א.קפלן מהדורת 

 כלומר הקצב יקבל מכות כפי שנתן לבנו.

 ?מה דעתכם על הדרך החינוכית הזאת? האם יש לכם הצעות אחרות 

  האם העולם ההפוך הוא עולם של חינוך או עולם של אילוף, מה

 דעתכם?

  בסוגיה מה ההבדל בין חינוך לבין אילוף.דונו 

 

 זהירות מתח גבוה! –העולם הטכנולוגי 

 :התבוננו בשני האיורים שלפניכם

הוא האיור של המאייר הורסט למקה מהספר ) שנכתב בשנת  1איור מס 

מראה צילום  2( שמתאר עיר שמופעלת באנרגיה של חשמל. איור מס 1931

 הרבה ערים שונות בעולם. ייצגיכול לש
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 2יור מס א           1איור מס 

 

 .ערכו השוואה בין שתי התמונות 

והדוד רינגלהוט בעומדם מול בניין  קונרדשערו בדמיונכם את ההרגשה של 

 כה גבוה.

 

  ( היה מעורר בכם התפעלות, או מושך את 3האם מראה כזה )איור מס

 תשומת לבכם? הסבירו.

 

 

 

 

 

 

 

 3איור מס 

 ענו

 ?מה מיוחד בעיר הטכנולוגית של אריך קסטנר 
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  '(98- 92מה דעתו של אריך קסטנר על פלאי הטכנולוגיה? )עמ 

 למה התכוון המחבר  ,מה לדעתכם מסתתר מאחורי השיחה הבאה

 :(98 ')עמ? מדבר על גן עדן חדש כשהוא

"עניין רגיש ביותר, הטכנולוגיה", אמר הסוס.... הדוד רינגלהוט טפח 

 על צווארו של הסוס ניגב לעצמו את הזיעה ואמר, "גן העדן מתפוצץ."

קונרד אחז בידו של הדוד וקרא," אל תדאג! כשאגדל נבנה גן עדן 

 חדש"!

 

 המפגש עם פטרוזליה

 פטרוזליה? הימי 

 היא נראית? איך 

 

 דמיון וביקורת חברתית הומור,

הוא אולי שיא  המפגש עם פטרוזיליה, המשובצת בצבעי שחור לבן,

 להביע את דעתו על עירוב גזעים. ההגזמה של אריך קסטנר בבואו

  המחבר בהומור, או בתיאור חפשו עוד מקומות בספר שבהם משתמש

 להעביר ביקורת חברתית. כדימוגזם 

 קוראים.מומלץ לעשות זאת בשיחה עם עוד 

 

 על המסע שלו עם דודו. קונרד-החיבור של דניבעקבות  

 המקומות במסעם של  שני הגיבורים שבספר. כתבו  בחרו את אחד

חיבור קצר בלשונו של הילד המספר את הסיפור. הקפידו לתאר את 

 האירועים מנקודת מבטו של הילד. השתדלו להימנע משגיאות כתיב.

 שלושים וחמישה במאי
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שלושים וחמישה במאי הוא יום האפשרויות הבלתי מוגבלות. קוראים 

במאי, יום  35 –ביוני יהיה  יום ה   5-שאהבו את הספר קבעו כי ה 

 שבו יוכלו לעשות מעשים מיוחדים ופנטסטיים.

  במאי שלכם. 35-ספרו או ציירו את  יום ה 

 : הכינו

 ד"ר רחל עזוז

 ד"ר איה מרבך

 לשון ועוד, לקרוא ועוד, עברית ועודמחברות סדרות ספרי לימוד בלשון" 

 

 

 

  

 


