וְ אֶ ְק ָחה פַ ת
לֶחֶ ם וְ סַ עֲדּו
לִ ּבְ כֶם אַ ַחר
ּתַ ֲעבֹרּו ּכִ י עַ ל
ּכֵן עֲבַ ְרּתֶ ם עַ ל
עַ בְ ְּדכֶם.
יוליוס Julius Regular 80/100

וְ הּוא ע ֵֹמד
עֲ לֵיהֶ ם ַּת ַחת
ָהעֵ ץ ַוּי ֹאכֵלּו.
ֹאמרּו אֵ לָ יו
ַוּי ְ
ַאּיֵה ׂשָ ָרה
ִא ְׁשּתֶ ָך ?
יוליוס מודגש Julius Bold 70/80

“Perhaps it
doesn’t understand English,”
thought Alice.
“I daresay it’s a
French mouse,
come over with
William the
Conqueror.”

אולי הוא לא
,מבין אנגלית
.חשבה אליס
אולי בכלל זה
,עכבר צרפתי
שהגיע עם
.וויליאם הכובש

Julius Regular 48/60 יוליוס

Julius Regular 60/80 יוליוס

“Perhaps it
doesn’t understand English,”
thought Alice.
“I daresay it’s a
French mouse,
come over with
William the
Conqueror.”

אולי הוא לא
,מבין אנגלית
.חשבה אליס
אולי בכלל זה
,עכבר צרפתי
שהגיע עם
.וויליאם הכובש

Julius Bold 48/60 יוליוס

Julius Bold 60/80 יוליוס מודגש

יוליוס 14/20
וְ אֶ ְק ָחה פַ ת לֶחֶ ם וְ סַ עֲדּו לִ ּבְ כֶם אַ ַחר ּתַ ֲעבֹרּו ּכִ י עַ ל ּכֵן עֲבַ ְרּתֶ ם עַ ל עַ בְ ְּדכֶם.
ֹאמרּו ּכֵן ּתַ עֲׂשֶ ה ּכַאֲ ׁשֶ ר ִּדּבַ ְרּתָ  .וַיְ ַמהֵ ר אַ בְ רָ הָ ם הָ אֹהֱ לָ ה אֶ ל ׂשָ רָ הַ .וּיֹאמֶ ר
ַוּי ְ
לּוׁשי ַוע ֲִׂשי עֻגוֹ ת .וְ אֶ ל הַ ּבָ ָקר רָ ץ אַ בְ רָ הָ ם.
ַמהֲ ִרי ְׁשֹלׁש ְס ִאים ֶק ַמח ֹסלֶת ִ
וַּיִ ַּקח ּבֶ ן ּבָ ָקר רַ ְך וָטוֹ ב וַּיִּתֵ ן אֶ ל הַ ַּנעַ ר וַיְ ַמהֵ ר לַ עֲׂשוֹ ת אֹתוֹ  .וַּיִ ַּקח חֶ ְמאָ ה
וְ ָחלָ ב ּובֶ ן הַ ּבָ ָקר אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה וַּיִּתֵ ן לִ ְפ ֵניהֶ ם .וְ הּוא ע ֹמֵ ד ֲעלֵיהֶ ם ּתַ ַחת הָ עֵץ
ֹאמרּו אֵ לָיו אַ ּיֵה ׂשָ רָ ה ִא ְׁשּתֶ ָךַ .וּיֹאמֶ ר ִה ֵּנה בָ אֹהֶ לַ .וּיֹאמֶ ר ׁשוֹ ב
ַוּיֹאכֵלּוַ .וּי ְ
אָ ׁשּוב אֵ לֶיָך ָּכעֵת ַחּיָה וְ ִה ֵּנה בֵ ן לְ ׂשָ רָ ה ִא ְׁשּתֶ ָך .וְ ׂשָ רָ ה ׁש ַֹמעַ ת ּפֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל
זְק ִנים ּבָ ִאים ּבַ ּי ִָמיםָ .ח ַדל לִ ְהיוֹ ת לְ ׂשָ רָ ה אֹרַ ח
וְ הּוא אַ חֲ רָ יו .וְ אַ בְ רָ הָ ם וְ ׂשָ רָ ה ֵ
ֹלתי הָ יְתָ ה ּלִ י ֶע ְד ָנה וַאד ִֹני
ּכ ַָּנ ִׁשים .ו ִַּתצְ ַחק ׂשָ רָ ה ּבְ ִק ְרּבָ ּה לֵאמֹר :אַ חֲ רֵ י בְ ִ
ז ֵָקןַ .וּיֹאמֶ ר יְ ָי אֶ ל אַ בְ רָ הָ ם :לָ ָּמה ּזֶה צָחֲ ָקה ׂשָ רָ ה לֵאמֹר הַ אַ ף אֻ ְמ ָנם אֵ לֵד
וַאֲ ִני ז ַָק ְנ ִּתי .הֲ יִ ּפָ לֵא מֵ יְ ָי ָּדבָ ר .לַ ּמוֹ ֵעד אָ ׁשּוב אֵ לֶיָך ָּכעֵת ַחּיָה ּולְ ׂשָ רָ ה בֵ ן.
יוליוס מודגש 14/20
וְ אֶ ְק ָחה פַ ת לֶ ֶחם וְ סַ עֲ דּו לִ ְּבכֶם ַא ַחר ַּתעֲ ב ֹרּו ּכִ י עַ ל ּכֵן עֲ בַ ְר ֶּתם עַ ל
ֹאמרּו ּכֵן ַּתעֲ ׂשֶ ה ּכַ אֲ ׁשֶ ר ִּדּבַ ְר ָּת .וַיְ ַמהֵ ר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֹהֱ לָ ה
עַ ְב ְּדכֶםַ .וּי ְ
לּוׁשי וַעֲ ִׂשי עֻגוֹ ת .וְ אֶ ל
ֹאמר ַמהֲ ִרי ְׁשֹלׁש ְס ִאים ֶק ַמח סֹלֶ ת ִ
אֶ ל ׂשָ ָרהַ .וּי ֶ
ַהּבָ ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם .וַּיִ ַּקח ּבֶ ן ּבָ ָקר ַרְך וָטוֹ ב וַּיִּתֵ ן אֶ ל ַה ַּנעַ ר וַיְ ַמהֵ ר
לַ עֲ ׂשוֹ ת א ֹתוֹ  .וַּיִ ַּקח ֶח ְמ ָאה וְ ָחלָ ב ּובֶ ן ַהּבָ ָקר אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה וַּיִּתֵ ן לִ ְפ ֵניהֶ ם.
ֹאמרּו אֵ לָ יו ַאּיֵה ׂשָ ָרה ִא ְׁשּתֶ ָך.
וְ הּוא ע ֵֹמד עֲ לֵ יהֶ ם ַּת ַחת ָהעֵ ץ ַוּי ֹאכֵלּוַ .וּי ְ
ֹאמר ׁשוֹ ב ָאׁשּוב אֵ לֶ יָך ּכָ עֵ ת ַחּיָה וְ ִה ֵּנה בֵ ן
ֹאמר ִה ֵּנה בָ א ֹהֶ לַ .וּי ֶ
ַוּי ֶ
לְ ָׂש ָרה ִא ְׁש ֶּתָך .וְ ָׂש ָרה ׁש ַֹמעַ ת ּפֶ ַתח ָהא ֹהֶ ל וְ הּוא ַא ֲח ָריו .וְ ַא ְב ָר ָהם
וְ ׂשָ ָרה זְ ֵק ִנים ּבָ ִאים ּבַ ּי ִָמיםָ .ח ַדל לִ ְהיוֹ ת לְ ׂשָ ָרה א ַֹרח ּכַ ָּנ ִׁשים .ו ִַּתצְ ַחק
ֹאמר
יְתה ּלִ י עֶ ְד ָנה וַאד ִֹני ז ֵָקןַ .וּי ֶ
ֹלתי ָה ָ
ׂשָ ָרה ְּב ִק ְרּבָ ּה לֵ אמ ֹרַ :אחֲ ֵרי ְב ִ
יְ ָי אֶ ל ַא ְב ָר ָהם :לָ ָּמה ּזֶה צָ חֲ ָקה ׂשָ ָרה לֵ אמ ֹר ַה ַאף אֻ ְמ ָנם אֵ לֵ ד וַאֲ ִני
ז ַָק ְנ ִּתי .הֲ יִ ּפָ לֵ א ֵמיְ ָי ָּדבָ ר .לַ ּמוֹ עֵ ד ָאׁשּוב אֵ לֶ יָך ּכָ עֵ ת ַחּיָה ּולְ ׂשָ ָרה בֵ ן.

יוליוס 12/16
ֹאמרּו ּכֵן
וְ אֶ ְק ָחה פַ ת לֶחֶ ם וְ סַ עֲדּו לִ ּבְ כֶם אַ ַחר ּתַ ֲעבֹרּו ּכִ י עַ ל ּכֵן עֲבַ ְרּתֶ ם עַ ל עַ בְ ְּדכֶםַ .וּי ְ
ּתַ עֲׂשֶ ה ּכַאֲ ׁשֶ ר ִּדּבַ ְרּתָ  .וַיְ ַמהֵ ר אַ בְ רָ הָ ם הָ אֹהֱ לָ ה אֶ ל ׂשָ רָ הַ .וּיֹאמֶ ר ַמהֲ ִרי ְׁשֹלׁש ְס ִאים ֶק ַמח
לּוׁשי ַוע ֲִׂשי עֻגוֹ ת .וְ אֶ ל הַ ּבָ ָקר רָ ץ אַ בְ רָ הָ ם .וַּיִ ַּקח ּבֶ ן ּבָ ָקר רַ ְך וָטוֹ ב וַּיִּתֵ ן אֶ ל הַ ַּנעַ ר
ֹסלֶת ִ
וַיְ ַמהֵ ר לַ עֲׂשוֹ ת אֹתוֹ  .וַּיִ ַּקח חֶ ְמאָ ה וְ ָחלָ ב ּובֶ ן הַ ּבָ ָקר אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה וַּיִּתֵ ן לִ ְפ ֵניהֶ ם .וְ הּוא
ֹאמרּו אֵ לָיו אַ ּיֵה ׂשָ רָ ה ִא ְׁשּתֶ ָךַ .וּיֹאמֶ ר ִה ֵּנה בָ אֹהֶ ל.
ע ֹמֵ ד ֲעלֵיהֶ ם ּתַ ַחת הָ עֵץ ַוּיֹאכֵלּוַ .וּי ְ
ַוּיֹאמֶ ר ׁשוֹ ב אָ ׁשּוב אֵ לֶיָך ָּכעֵת ַחּיָה וְ ִה ֵּנה בֵ ן לְ ׂשָ רָ ה ִא ְׁשּתֶ ָך .וְ ׂשָ רָ ה ׁש ַֹמעַ ת ּפֶ תַ ח הָ אֹהֶ ל
זְק ִנים ּבָ ִאים ּבַ ּי ִָמיםָ .ח ַדל לִ ְהיוֹ ת לְ ׂשָ רָ ה אֹרַ ח ּכ ַָּנ ִׁשים.
וְ הּוא אַ חֲ רָ יו .וְ אַ בְ רָ הָ ם וְ ׂשָ רָ ה ֵ
ֹלתי הָ יְתָ ה ּלִ י ֶע ְד ָנה וַאד ִֹני ז ֵָקןַ .וּיֹאמֶ ר יְ ָי אֶ ל
ו ִַּתצְ ַחק ׂשָ רָ ה ּבְ ִק ְרּבָ ּה לֵאמֹר :אַ חֲ רֵ י בְ ִ
אַ בְ רָ הָ ם :לָ ָּמה ּזֶה צָחֲ ָקה ׂשָ רָ ה לֵאמֹר הַ אַ ף אֻ ְמ ָנם אֵ לֵד וַאֲ ִני ז ַָק ְנ ִּתי .הֲ יִ ּפָ לֵא מֵ יְ ָי ָּדבָ ר.
לַ ּמוֹ ֵעד אָ ׁשּוב אֵ לֶיָך ָּכעֵת ַחּיָה ּולְ ׂשָ רָ ה בֵ ן.

יוליוס מודגש 12/16
וְ אֶ ְק ָחה פַ ת לֶ ֶחם וְ סַ עֲ דּו לִ ְּבכֶם ַא ַחר ַּתעֲ ב ֹרּו ּכִ י עַ ל ּכֵן עֲ בַ ְר ֶּתם עַ ל עַ ְב ְּדכֶם.
ֹאמר ַמהֲ ִרי
ֹאמרּו ּכֵן ַּתעֲ ׂשֶ ה ּכַ אֲ ׁשֶ ר ִּדּבַ ְר ָּת .וַיְ ַמהֵ ר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֹהֱ לָ ה אֶ ל ׂשָ ָרהַ .וּי ֶ
ַוּי ְ
לּוׁשי וַעֲ ִׂשי עֻגוֹ ת .וְ אֶ ל ַהּבָ ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם .וַּיִ ַּקח ּבֶ ן ּבָ ָקר
ְׁשֹלׁש ְס ִאים ֶק ַמח סֹלֶ ת ִ
ַּיִּתן אֶ ל ַה ַּנעַ ר וַיְ ַמהֵ ר לַ עֲ ׂשוֹ ת א ֹתוֹ  .וַּיִ ַּקח ֶח ְמ ָאה וְ ָחלָ ב ּובֶ ן ַהּבָ ָקר
ַרְך וָטוֹ ב ו ֵ
ֹאמרּו אֵ לָ יו
אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה וַּיִּתֵ ן לִ ְפ ֵניהֶ ם .וְ הּוא ע ֵֹמד עֲ לֵ יהֶ ם ַּת ַחת ָהעֵ ץ ַוּי ֹאכֵלּוַ .וּי ְ
ֹאמר ׁשוֹ ב ָאׁשּוב אֵ לֶ יָך ּכָ עֵ ת ַחּיָה וְ ִה ֵּנה
ֹאמר ִה ֵּנה בָ א ֹהֶ לַ .וּי ֶ
ַאּיֵה ׂשָ ָרה ִא ְׁש ֶּתָךַ .וּי ֶ
בֵ ן לְ ׂשָ ָרה ִא ְׁשּתֶ ָך .וְ ׂשָ ָרה ׁש ַֹמעַ ת ּפֶ ַתח ָהא ֹהֶ ל וְ הּוא ַאחֲ ָריו .וְ ַא ְב ָר ָהם וְ ׂשָ ָרה זְ ֵק ִנים
ּבָ ִאים ּבַ ּי ִָמיםָ .ח ַדל לִ ְהיוֹ ת לְ ׂשָ ָרה א ַֹרח ּכַ ָּנ ִׁשים .ו ִַּתצְ ַחק ׂשָ ָרה ְּב ִק ְרּבָ ּה לֵ אמ ֹר:
ֹאמר יְ ָי אֶ ל ַא ְב ָר ָהם :לָ ָּמה ּזֶה צָ חֲ ָקה
יְתה ּלִ י עֶ ְד ָנה וַאד ִֹני ז ֵָקןַ .וּי ֶ
ֹלתי ָה ָ
ַאחֲ ֵרי ְב ִ
ׂשָ ָרה לֵ אמ ֹר ַה ַאף אֻ ְמ ָנם אֵ לֵ ד וַאֲ ִני ז ַָק ְנ ִּתי .הֲ יִ ּפָ לֵ א ֵמיְ ָי ָּדבָ ר .לַ ּמוֹ עֵ ד ָאׁשּוב אֵ לֶ יָך
ּכָ עֵ ת ַחּיָה ּולְ ׂשָ ָרה בֵ ן.
יוליוס 10/14
וְ אֶ ְק ָחה פַ ת לֶחֶ ם וְ סַ עֲדּו לִ ּבְ כֶם אַ ַחר ּתַ ֲעבֹרּו ּכִ י עַ ל
ֹאמרּו ּכֵן ּתַ עֲׂשֶ ה ּכַאֲ ׁשֶ ר
ּכֵן עֲבַ ְרּתֶ ם עַ ל עַ בְ ְּדכֶםַ .וּי ְ
ִּדּבַ ְרּתָ  .וַיְ ַמהֵ ר אַ בְ רָ הָ ם הָ אֹהֱ לָ ה אֶ ל ׂשָ רָ הַ .וּיֹאמֶ ר
לּוׁשי ַוע ֲִׂשי עֻגוֹ ת .וְ אֶ ל
ַמהֲ ִרי ְׁשֹלׁש ְס ִאים ֶק ַמח ֹסלֶת ִ
הַ ּבָ ָקר רָ ץ אַ בְ רָ הָ ם .וַּיִ ַּקח ּבֶ ן ּבָ ָקר רַ ְך וָטוֹ ב וַּיִּתֵ ן אֶ ל
הַ ַּנעַ ר וַיְ ַמהֵ ר לַ עֲׂשוֹ ת אֹתוֹ  .וַּיִ ַּקח חֶ ְמאָ ה וְ ָחלָ ב ּובֶ ן
הַ ּבָ ָקר אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה וַּיִּתֵ ן לִ ְפ ֵניהֶ ם .וְ הּוא ע ֹמֵ ד ֲעלֵיהֶ ם
ֹאמרּו אֵ לָיו אַ ּיֵה ׂשָ רָ ה ִא ְׁשּתֶ ָך.
ּתַ ַחת הָ עֵץ ַוּיֹאכֵלּוַ .וּי ְ
ַוּיֹאמֶ ר ִה ֵּנה בָ אֹהֶ לַ .וּיֹאמֶ ר ׁשוֹ ב אָ ׁשּוב אֵ לֶיָך ָּכעֵת
ַחּיָה וְ ִה ֵּנה בֵ ן לְ ׂשָ רָ ה ִא ְׁשּתֶ ָך .וְ ׂשָ רָ ה ׁש ַֹמעַ ת ּפֶ תַ ח
זְק ִנים ּבָ ִאים
הָ אֹהֶ ל וְ הּוא אַ חֲ רָ יו .וְ אַ בְ רָ הָ ם וְ ׂשָ רָ ה ֵ
ּבַ ּי ִָמיםָ .ח ַדל לִ ְהיוֹ ת לְ ׂשָ רָ ה אֹרַ ח ּכ ַָּנ ִׁשים .ו ִַּתצְ ַחק
ֹלתי הָ יְתָ ה ּלִ י ֶע ְד ָנה
ׂשָ רָ ה ּבְ ִק ְרּבָ ּה לֵאמֹר :אַ חֲ רֵ י בְ ִ
וַאד ִֹני ז ֵָקןַ .וּיֹאמֶ ר יְ ָי אֶ ל אַ בְ רָ הָ ם :לָ ָּמה ּזֶה צָחֲ ָקה
ׂשָ רָ ה לֵאמֹר הַ אַ ף אֻ ְמ ָנם אֵ לֵד וַאֲ ִני ז ַָק ְנ ִּתי .הֲ יִ ּפָ לֵא
מֵ יְ ָי ָּדבָ ר .לַ ּמוֹ ֵעד אָ ׁשּוב אֵ לֶיָך ָּכעֵת ַחּיָה ּולְ ׂשָ רָ ה בֵ ן.
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וְ אֶ ְק ָחה פַ ת לֶ ֶחם וְ סַ עֲ דּו לִ ְּבכֶם ַא ַחר ַּתעֲ ב ֹרּו
ֹאמרּו ּכֵן
ּכִ י עַ ל ּכֵן עֲ בַ ְר ֶּתם עַ ל עַ ְב ְּדכֶםַ .וּי ְ
ַּתעֲ ׂשֶ ה ּכַ אֲ ׁשֶ ר ִּדּבַ ְר ָּת .וַיְ ַמהֵ ר ַא ְב ָר ָהם ָהא ֹהֱ לָ ה
ֹאמר ַמהֲ ִרי ְׁשֹלׁש ְס ִאים ֶק ַמח סֹלֶ ת
אֶ ל ׂשָ ָרהַ .וּי ֶ
לּוׁשי ַועֲ ִׂשי עֻגוֹ ת .וְ אֶ ל ַהּבָ ָקר ָרץ ַא ְב ָר ָהם.
ִ
וַּיִ ַּקח ּבֶ ן ּבָ ָקר ַרְך וָטוֹ ב וַּיִּתֵ ן אֶ ל ַה ַּנעַ ר וַיְ ַמהֵ ר
לַ עֲ ׂשוֹ ת א ֹתוֹ  .וַּיִ ַּקח ֶח ְמ ָאה וְ ָחלָ ב ּובֶ ן ַהּבָ ָקר
ַּיִּתן לִ ְפ ֵניהֶ ם .וְ הּוא ע ֵֹמד עֲ לֵ יהֶ ם
אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשָ ה ו ֵ
ֹאמרּו אֵ לָ יו ַאּיֵה ָׂש ָרה
ַּת ַחת ָהעֵ ץ ַוּי ֹאכֵלּוַ .וּי ְ
ֹאמר ׁשוֹ ב ָאׁשּוב
ֹאמר ִה ֵּנה בָ א ֹהֶ לַ .וּי ֶ
ִא ְׁשּתֶ ָךַ .וּי ֶ
אֵ לֶ יָך ּכָ עֵ ת ַחּיָה וְ ִה ֵּנה בֵ ן לְ ׂשָ ָרה ִא ְׁשּתֶ ָך .וְ ׂשָ ָרה
ׁש ַֹמעַ ת ּפֶ ַתח ָהא ֹהֶ ל וְ הּוא ַא ֲח ָריו .וְ ַא ְב ָר ָהם
וְ ׂשָ ָרה זְ ֵק ִנים ּבָ ִאים ּבַ ּי ִָמיםָ .ח ַדל לִ ְהיוֹ ת לְ ׂשָ ָרה
א ַֹרח ּכַ ָּנ ִׁשים .ו ִַּתצְ ַחק ָׂש ָרה ְּב ִק ְרּבָ ּה לֵ אמ ֹר:
ֹאמר
יְתה ּלִ י עֶ ְד ָנה וַאד ִֹני ז ֵָקןַ .וּי ֶ
ֹלתי ָה ָ
ַאחֲ ֵרי ְב ִ
יְ ָי אֶ ל ַא ְב ָר ָהם :לָ ָּמה ּזֶה צָ חֲ ָקה ׂשָ ָרה לֵ אמ ֹר
ַה ַאף אֻ ְמ ָנם אֵ לֵ ד וַאֲ ִני ז ַָק ְנ ִּתי .הֲ יִ ּפָ לֵ א ֵמיְ ָי
ָּדבָ ר .לַ ּמוֹ עֵ ד ָאׁשּוב אֵ לֶ יָך ּכָ עֵ ת ַחּיָה ּולְ ׂשָ ָרה בֵ ן.
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“אולי הוא לא מבין אנגלית” ,חשבה אליס“ .אולי בכלל זה עכבר
צרפתי ,שהגיע עם וויליאם הכובש” .אז היא ניסתה שוב והפעם דיברה
אליו בצרפתית ,ואמרה משפט שלמדה מספר לימוד .היא אמרה
בצרפתית – החתול שלי – העכבר צלל למים והגיע שוב ונראה שהוא
רועד כולו מפחד“ .הו ,סלח לי בבקשה!” בכתה אליס חוששת שהיא
פגעה ברגשותיו של בעל החיים הקטן“ .שכחתי לגמרי שאתה לא אוהב
חתולים”.
“לא אוהב חתולים!” בכה העכבר בקול צווחני צייצני“ .האם את
היית אוהבת חתולים אילו היית במקומי?”
“ובכן ייתכן שלא ”,אמרה אליס בטון מרגיע; “אל תכעס עלי מר עכבר.
ועדיין הייתי רוצה להראות לך את החתולה שלנו דינה .אני חושבת
שאתה היית מתחיל לחבב חתולים אילו רק היית יכול לראות אותה.
היא כל כך חמודה ”.עורו של העכבר סמר והיא הרגישה בוודאות שהוא
נעלב מאוד“ .טוב ,אנחנו לא נדבר עליה יותר ,אם אתה מעדיף שלא”.

יוליוס  14/20ללא ניקוד ,אותיות מקוצרות
“אולי הוא לא מבין אנגלית” ,חשבה אליס“ .אולי בכלל זה עכבר
צרפתי ,שהגיע עם וויליאם הכובש” .אז היא ניסתה שוב והפעם דיברה
אליו בצרפתית ,ואמרה משפט שלמדה מספר לימוד .היא אמרה
בצרפתית – החתול שלי – העכבר צלל למים והגיע שוב ונראה שהוא
רועד כולו מפחד“ .הו ,סלח לי בבקשה!” בכתה אליס חוששת שהיא
פגעה ברגשותיו של בעל החיים הקטן“ .שכחתי לגמרי שאתה לא אוהב
חתולים”.
“לא אוהב חתולים!” בכה העכבר בקול צווחני צייצני“ .האם את
היית אוהבת חתולים אילו היית במקומי?”
“ובכן ייתכן שלא ”,אמרה אליס בטון מרגיע; “אל תכעס עלי מר עכבר.
ועדיין הייתי רוצה להראות לך את החתולה שלנו דינה .אני חושבת
שאתה היית מתחיל לחבב חתולים אילו רק היית יכול לראות אותה.
היא כל כך חמודה ”.עורו של העכבר סמר והיא הרגישה בוודאות שהוא
נעלב מאוד“ .טוב ,אנחנו לא נדבר עליה יותר ,אם אתה מעדיף שלא”.

יוליוס  14/20ללא ניקוד
“אולי הוא לא מבין אנגלית” ,חשבה אליס“ .אולי בכלל זה
עכבר צרפתי ,שהגיע עם וויליאם הכובש” .אז היא ניסתה שוב
והפעם דיברה אליו בצרפתית ,ואמרה משפט שלמדה מספר
לימוד .היא אמרה בצרפתית – החתול שלי – העכבר צלל למים
והגיע שוב ונראה שהוא רועד כולו מפחד“ .הו ,סלח לי בבקשה!”
בכתה אליס חוששת שהיא פגעה ברגשותיו של בעל החיים הקטן.
“שכחתי לגמרי שאתה לא אוהב חתולים”.
“לא אוהב חתולים!” בכה העכבר בקול צווחני צייצני“ .האם
את היית אוהבת חתולים אילו היית במקומי?”
“ובכן ייתכן שלא ”,אמרה אליס בטון מרגיע; “אל תכעס עלי
מר עכבר .ועדיין הייתי רוצה להראות לך את החתולה שלנו דינה.
אני חושבת שאתה היית מתחיל לחבב חתולים אילו רק היית יכול
לראות אותה .היא כל כך חמודה ”.עורו של העכבר סמר והיא
הרגישה בוודאות שהוא נעלב מאוד“ .טוב ,אנחנו לא נדבר עליה
יותר ,אם אתה מעדיף שלא”.

יוליוס  14/20ללא ניקוד ,אותיות מקוצרות
“אולי הוא לא מבין אנגלית” ,חשבה אליס“ .אולי בכלל זה
עכבר צרפתי ,שהגיע עם וויליאם הכובש” .אז היא ניסתה שוב
והפעם דיברה אליו בצרפתית ,ואמרה משפט שלמדה מספר
לימוד .היא אמרה בצרפתית – החתול שלי – העכבר צלל למים
והגיע שוב ונראה שהוא רועד כולו מפחד“ .הו ,סלח לי בבקשה!”
בכתה אליס חוששת שהיא פגעה ברגשותיו של בעל החיים הקטן.
“שכחתי לגמרי שאתה לא אוהב חתולים”.
“לא אוהב חתולים!” בכה העכבר בקול צווחני צייצני“ .האם
את היית אוהבת חתולים אילו היית במקומי?”
“ובכן ייתכן שלא ”,אמרה אליס בטון מרגיע; “אל תכעס עלי
מר עכבר .ועדיין הייתי רוצה להראות לך את החתולה שלנו דינה.
אני חושבת שאתה היית מתחיל לחבב חתולים אילו רק היית יכול
לראות אותה .היא כל כך חמודה ”.עורו של העכבר סמר והיא
הרגישה בוודאות שהוא נעלב מאוד“ .טוב ,אנחנו לא נדבר עליה
יותר ,אם אתה מעדיף שלא”.

