
 

  

  טופלה טוטוריטו
  שלום עליכם מאת" האולר"י "עפ

 

     4.07 -רה שי

 האולר

אין לו .  מציג ילד קטן שאוהב אולרים, שכתוב על ידי שלום עליכם, "האולר"     הסיפור 

כך אוהב אולרים כי זה -הוא כל.  האבא החולה שלו מכה אותובגלל ש, הרבה כוח בחיים שלו

, דבריםני ים האולר ולחתוך כל מהוא אוהב לשבת ע.  עולם שלול בנותן לו את היכולת להתפע

עורים הילד יאחרי הש.  אבל האבא שלו אומר שלא מתאים לילד להסתובב עם אולר כל היום

 עם האולר הקשר שיש לו.   ודבר היחיד שהוא רוצה לעשות זה לשחק עם האולר,הולך הביתה

 תשנותן לילדים הרג, הכמו שמיכ, האולר.  טחוןיות בדומה לקשר שיש לילדים עם שמיכ

.  ולכן הוא צריך את האולר שלו, בלנות בשבילושל הילד אין ס למשפחה.  טחוןיב  

 

לואז ביך אותם הוא מ.    לא נחמדיםוקורא להם בשמות, דים     המורה של הילד מכה בתלמי

עים שדבר כזה ומפתי " האולר"נחנו קוראים את  א,היום.  ן שלוגם האבא לא נחמד לב.  םלה

 המון חוקים המפקחים   עכשיו יש לנו. תה מקובלתוההתנהגות של המורה הי, קרה פעםבאמת 

 ויש –!) ב שמרשים עונש גופני"יש כמח מדינות בארה, דרך אגב(מה מותר למורים לעשות 

"            האולר"  הקהל שקורא את . מורים שהפירו את החוקים האלא שנשלחו לבית סוהר



 בזמנו של שלום הרגיל-לתיכך ב-ה כלתבזמנינו צריך להבין שהתנהגותו של המורה לא הי

.         ואז הסיפור לא מאבד את החן שלו, עליכם  

 

 וכולם אומרים שחבל, הילד גונב אולר מהאיש שגר אצלו,      בחצי השני של הסיפור

 בבית הספר יש ילד שגנב מקופסת הצדקה ,במקרה.  כי היה אולר יקר ויפה, שהאולר נעלם

 הוא דן עם , עליוהמורה צועק. מו ממתק כל שבועצוא יוכל לקנות לעשל אימו כדי שה

כך אשם - מרגיש כל שלנוהילד.    ירגיש מבוישהתלמידים מה יהיה עונש מתאים כדי שהילד

שבוע אחרי .   והיה חסר הכרה כמשךשבוע שלם על הרצפהפלו שהוא נאחרי האפיזודה הזאת

 טרו אתיגם מספרים לילד שפ.  הוא הרבה יותר נחמד: ורר והאבא שלו השתנההוא מתע

קוראים .  אבל בלי הקסם, כמו אגדה" האולר", ה הזאתמבחינ. הכל שמח בסוף.  המורה הרע

 אולי :אולי יאמינו יותר בסוף פחות מסודר, ) מתוחכמיםשהם מאד(אפילו ילדים , של היום

 . ו המורה נשאר אבל הילד מועבר לבית ספר אחרא,ה ואז הוא מת ממחלתוהאבא משתנ

 ידע  כי היהאולי שלום עליכם כתב סוף כזה.  קוראים של היום מצפים  שהכל לא יצא שמח

 צריכים סיפור שישמח את  והיו, בזמן ההוא בשביל רוב האוכלוסיה קשה ועצובשהיה

נחנו לומדים ממנו שיעור אבל ועדיין א,  יותר כמו סיפור קטן ונחמד" לרהאו"היום .  האנשים

   .מוסרי

 

למרות שהיא משתדלת .  כשהאבא צועק עליו האמא של הילד משתדלת להגן עליו  בסיפור

היא אבל לפחות .  יא לא מצליחה לגמריוה, ההםלא היה לנשים כוח בבית בימים , להגן עליו

לך גם היה אבא של המהיש סימנים ש, קספיריי של ש"מלטה"במחזה .  משתדלת לשמור עליו



 שיש הישמכח היא.  רור האמא של המלט רוצה לחשוב שהכל בסדהסיפכל משך ב. ניפוגע

ה רוח גע ורוא ואז הבן שלה משת. שהרג את האח שלו והתחתן עם אשתומלךבעיות עם 

א עשתה שום דבר  לכנראה שאמו של המלט.   של אביוותומרפאים בגלל שהוא עצוב אחרי 

  לאלהכות בילדיםש יודעת" האולר "אמא של הילד בסיפורת שה לפחו- כשהאבא היכה אותו

. ר לעזור לבן שלהיא עושה באופן שקט את מה שאפשוה, מקובל  

 

 לפני  באירופה מסכן בכפרוני של החיים של ילדע ציבונהנותן לנו תמ" האולר"     הסיפור 

 לאלה שלנו ואיך הן  דומות הןאנחנו יכולים ללמוד מן הבעיות שלו ולהשוות איך.  מאה שנים

  .ם אפשר לראות איך המצב השתפר בשביל ילדים בארץ שלנוג.  שונות

 


