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זה היה קיץ מּושלם עד שאסף אהרוני עבר לגור ליד החבר הכי טוב שלי נועם. לא 
אהבתי את אסף. הוא עשה מסיבה ואני אפילו לא הוזמנתי. אבל החבר הכי טוב 

שלי נועם כן הוזמן.

מעולם לא היה לי אויב עד שאסף עבר לשכונה. אבא סיפר לי שכאשר היה בגילי, 
גם לו היו אויבים. אבל הוא הכיר דרך לְִהיפֵָּטר מהם.

אבא שָלַף פִיַסת נייר ְמרּופֶֶטת 
מתוך ֵספר ַמתּכֹונים.

"עוגת אויבים," הוא אמר בסיפוק.

אתם אולי תוהים מה בדיוק 
יש בעוגת אויבים. אבא אמר 

שהַמתּכֹון סודי כל–כך עד שאפילו 
לי הוא אינו יכול לגלות. התחננתי 

לפניו שיגלה לי ַמשהו — כל דבר 
שהוא.

"אגלֶה לך רק דבר אחד, יונתן," 
הוא אמר לי. "עוגת אויבים היא 

הדרך המּוּכרת המהירה ביותר לְִהיפֵָּטר מאויבים."

התחלתי לחשוב. איזה מין דברים מגעילים הייתי שָם בעוגת אויבים? הבאתי לאבא 
תולעים ואבנים, אבל הוא החזיר לי אותן מיד.
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יצאתי החּוצה לשחק. כל הזמן הקשבתי לרעשים שעשה אבא שלי במטבח. 
אולי בכל זאת זה יהיה קיץ נהדר. 

ניסיתי לַדמיֵין איזה ריח נורא בֶַטח יש לעוגת אויבים. אבל ֵהַרחתי ַמשהו ממש טוב. 
עד כמה שיכולתי לזַהֹות, זה הגיע מהמטבח שלנו. הייתי מבולבל.

ִריַח   נכנסתי פְנימה לשאול את אבא מה לא בסדר. עוגת אויבים אינה אמורה להָּ
כל–כך טוב. אבל אבא היה פִיֵקַח. "אם היא הייתה מריחה רע, האויב שלך לעולם 
לא היה אוכל אותה," אמר. אפשר היה לראות שהוא כבר הכין את העוגה הזאת 

פעם.

השעון של התנור צלצל. אבא לבש כפפות לתנור והוציא את העוגה. היא נראתה 
טובה וטעימה! התחלתי להבין.

אבל עדיין לא הייתי בטוח איך עוגת האויבים הזאת פועלת. מה בדיוק היא עושה 
לאויבים? אולי היא גורמת לשיער שלהם לִנְשֹור, או לַפֶה שלהם להסריח. שאלתי 

את אבא, אבל הוא לא עזר בכלום.

בִזמן שהעוגה התקררה, אבא הסביר לי מה התפקיד שלי.

הוא לחש: "ּכְֵדי שזה יפעל, אתה צריך לבַלות יום עם האויב. גרוע מזה, אתה צריך 
להיות נחמד אליו. זה לא קל. אבל זו הדרך היחידה שֶבה עוגת אויבים יכולה 

לפעול. אתה בטוח שאתה רוצה לעשות את זה?"

וַַדאי שהייתי בטוח.

כל מה שהייתי צריך לעשות זה 
לבַלות יום אחד עם אסף, ואז הוא 

יֵצא ֵמַחיַי. רכבתי על האופניים שלי 
אליו הביתה ודפקתי בדלת.

כשאסף פתח את הדלת, הוא נראָּה 
מופתע.
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"אתה יכול לצאת לשחק?" שאלתי.

הוא נראָּה מבולבל. "אני אלך לשאול את אימא שלי," אמר. הוא חזר עם הנעליים 
שלו ביד.

רכבנו קצת על אופניים, ואז אכלנו ארוחת צהריים. אחרי ארוחת הצהריים הלכנו 
אליי הביתה.

זה היה מוזר, אבל היה לי כיף עם האויב שלי. לא יכולתי לַספֵר לאבא, כי הוא עבד 
כל–כך קשה ּכְֵדי להכין את העוגה.

שיחקנו משחקים עד שאבא שלי קרא לנו לארוחת ערב.

אבא הכין את האוכל שאני הכי אוהב. זה היה האוכל שגם אסף הכי אוהב! אולי 
אסף לא היה כזה נוראי אחרי הכול. התחלתי לחשוב שאולי ּכְַדאי שנשכח מעוגת 

האויבים.

"אבא," אמרתי. "זה ממש נחמד שיש חבר חדש." ניסיתי לומר לו שאסף כבר אינו 
האויב שלי. אבל אבא רק ִחייֵך וִהנְֵהן בראשו. 
אני חושב שהוא חשב שאני סתם ַמעֲמיד פָּנים.

אבל אחרי ארוחת הערב, הוציא אבא את 
העוגה. הוא פַָּרס שלוש פרוסות ונתן אחת לי 

ואחת לאסף.

"וָואּו!" אמר אסף והביט בעוגה.

נבהלתי נורא. לא רציתי שאסף יאכל מעוגת 
האויבים! הוא חבר שלי!

"אל תאכל את זה!" צעקתי. "זה לא טוב!"

המזלג של אסף נעצר לפני שהגיע לַפֶה שלו. 
לָּה. ִהצלתי את חייו. הוא הסתכל עליי במבט מוזר. הרגשתי ֲהקָּ
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ָּה?" "אם זה כל–כך לא טוב," שאל אסף, "אז למה אבא שלך כבר אכל חצי ִמֶמנ

ובאמת, אבא ישב ואכל מעוגת האויבים.

ָּשַר  "ממש טעים," ִמלְֵמל אבא. ישבתי שם והתבוננתי בהם אוכלים. לאיש מהם לא נ
השיער! זה נראה בטוח, אז לקחתי ביס קטנטן. זה היה ְמעּולֶה!

אחרי הקינּוַח, אסף הזמין אותי לבוא אליו הביתה למחרת בבוקר.

ובֲַאשֶר לעוגת האויבים, עדיין איני יודע איך מכינים אותה. אני עדיין תֹוֶהה אם 
אויבים באמת שונאים אותה, או אם השיער שלהם נֹושֵר, או שנִהיֶה להם ריח 
מסריח בַפֶה. אבל איני יודע אם ֵאי–פעם אקבל תשובה, כי בדיוק איבדתי את 

האויב הכי טוב שלי.
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עוגת אויבים השאלות 

מי ְמַספֵר את הסיפור?  .1  

אסף א	
אבא ב	
נועם ג	
יונתן ד	

מדוע חשב יונתן בתחילת הסיפור שאסף הוא האויב שלו?  .2  

1

ּכִתבו ַמרּכִיב אחד שיונתן חשב שיהיה בעוגת האויבים.  .3  

1
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. ִמצאו את הקטע בסיפור שלידו מצוירת פרוסת העוגה הזאת:   .4   
מדוע חשב יונתן שאולי בכל זאת יהיה לו קיץ נהדר?

הוא אהב לשחק בחוץ. א	
הוא התלהב מהתכנית של אבא. ב	

הוא הכיר חבר חדש. ג	
הוא רצה לטעום מעוגת האויבים. ד	

איך הרגיש יונתן כשֵהִריַח את עוגת האויבים בפעם הראשונה?  .5   
ַהסבירו מדוע הוא הרגיש כך.

2

מה חשב יונתן שיכול לקרות כשהאויב שלו יאכל מעוגת האויבים?  .6   
ּכִתבו דבר אחד.

1
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מֵָּהם שני הדברים שאבא של יונתן אמר ליונתן לעשות ּכְֵדי שעוגת   .7  
האויבים תפעל?

2

מדוע הלך יונתן לבית של אסף?  .8  

ּכְֵדי להזמין את אסף לארוחת ערב א	
ּכְֵדי לבקש מאסף להניח לנועם ב	

ּכְֵדי להזמין את אסף לשחק ג	
ּכְֵדי לבקש מאסף להיות החבר שלו ד	

מה הפתיע את יונתן לגַבֵי היום שֶבֹו בילה עם אסף?  .9  

1
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מדוע יונתן התחיל לחשוב בארוחת הערב, שּכְַדאי שהוא ואבא שלו ישכחו   .10  
מעוגת האויבים?

יונתן לא רצה לְַחלֹוק את הקינּוַח עם אסף. א	
יונתן לא חשב שעוגת האויבים תפעל. ב	

יונתן כבר התחיל לְַחבֵב את אסף. ג	
יונתן רצה לשמור על עוגת האויבים בסוד. ד	

איך הרגיש יונתן כשאבא נתן לאסף פרוסה מעוגת האויבים?  .11  

מבוהל א	
מרּוצה ב	
מופתע ג	

מבולבל ד	
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מה היה הדבר שאבא שמר בסוד לְגַבֵי עוגת האויבים?  .12  

היא הייתה עוגה רגילה. א	
היה לה טעם מגעיל. ב	

היא הייתה המאכל האהוב עליו. ג	
זו הייתה עוגה מּורעֶלת. ד	

ַהביטו במשפט הזה הלָּקּוַח מסוף הסיפור:  .13  

"אחרי הקינּוַח, אסף הזמין אותי לבוא אליו הביתה למחרת בבוקר."

מה אפשר ללמוד מכך על שני הילדים?

הם עדיין אויבים. א	
הם אינם אוהבים לשחק בבית של יונתן. ב	

הם רצו לאכול עוד מעוגת האויבים. ג	
הם אולי יהיו חברים בעתיד. ד	

ַהסבירו, לפי מה שקראתם, מדוע באמת הכין אבא של יונתן עוגת   .14  
אויבים.

1
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איזו תכונה מאפיינת את אבא של יונתן? ּכִתבו ַמעֲשֶה שֶעשה בסיפור   .15  
המלַמד על כך.

2

איזה מּוַסר–ַהשְּׂכֵל אפשר ללמוד מן הסיפור הזה?  .16  

1




