
טופי 
פירות

	

בית-הספר 
)אוקפילד( שלי

הבית שלי
אל

	4

רחוב צ'יפ

דרך קאסטל

רחוב פרסילעצור!
לבית-הספר עד דקות שתי עוד

דקות
תשתשתי

מכולת

לד
אוקפי

למרות שאני גר רק ארבע דקות מבית-הספר, אני 
מאחר לעיתים קרובות.

בדרך כלל זה קורה בגלל שאני ודרק 
)השכן שלי והחבר הכי טוב שלי( "מפטפטים" קצת 

)טוב, הרבה( בדרך. לפעמים זה קורה בגלל 
שדעתנו מוסחת פתאום מטופי בטעם פירות 

או מוופלים בטעם קרמל  במכולת. לפעמים 
זה בגלל שהיו לי המון דברים חשובים אחרים לעשות. 
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למשל, זה מה שעשיתי הבוקר )היום הראשון 
אחרי החופשה(.

 התעוררתי –  הקשבתי למוזיקה 

ניגנתי בגיטרה 

 התגלגלתי מהמיטה )לאט(

חיפשתי גרביים

חיפשתי בגדים

ניגנתי עוד קצת בגיטרה

נזכרתי שלא הכנתי את "משימת הקריאה לחופשת החג"

נכנסתי      ל ל ח ץ                    – המצאתי תירוץ 

מצוין לעבודה-שלא-הוכנה )מזל!(.
עיצבנתי את אחותי, דיליה. ואני מודה שהקטע הזה גזל חלק 

גדול מהבוקר )אבל היה שווה כל רגע(.

החבאתי לדיליה את משקפי השמש. 

לקחתי איתי את חוברת הקומיקס לשירותים כדי לקרוא 

שם )בזמן שדיליה מחכה בחוץ – חה! חה!(. ואז כשאמא 

צועקת לי...

3

Tom Gates DiaryHEB.indd   3Tom Gates DiaryHEB.indd   3 04/12/2019   19:3304/12/2019   19:33



אני חולף בריצה על פני דיליה

! ה א ל ח

 )שעדיין מחכה מחוץ לשירותים 

ועכשיו היא כבר לגמרי 

עצבנית(. אני מתעלם מאהבת 

האחות הקורנת ממנה. 

אני חוסך זמן יקר כך:

לא מסתרק  

לא מצחצח שיניים )לא יותר מדי זמן(  

לא נותן לאמא נשיקת פרידה   

)אני כבר מבוגר מדי לדברים כאלה(.

אוכל ביס אחרון מהטוסט שלי ואז חוטף את ארוחת העשר 

ואת האופניים. צועק להת'! לכל מי ששומע אותי. 

אחר כך אני מדווש לבית-הספר בכמעט שתי דקות. 

4

טום! אתה מאחר 
  לבית-הספר!
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חייך
מ אני

היי, איימי!

...   והנה  זהו שיא טום גייטסי עולמי   חדש
הקטע המוצלח מכול... 

גם הגיעה כרגע. 

אני מאושר כל כך לראות אותה אחרי החופשה. 

אני מחייך חיוך שאני חושב שהוא כולו חביבות ועליזות. 

איימי לא מתרשמת. היא מסתכלת עלי כאילו אני איזה מוזר 

אחד )אני לא(. 

)זאת התחלה לא טובה ליום שלי(.

אחר כך המצב מידרדר...     
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6

מר פולרמן )המחנך( מבקש מכל הכיתה לעמוד 
על יד הדלת. הוא אומר, 

"ברוכים השבים, כיתה ה'6. 
יש לי הפתעה  ענקית 

בשבילכם."

)אלה לא חדשות טובות(.

אוי לא הוא אירגן מחדש את מקומות 
הישיבה! עכשיו אני יושב מקדימה! ועוד יותר גרוע מזה – 

מרכוס "המסכן" מילדרו יושב על ידי.  

זה פשוט אסון. איך אצייר את הציורים שלי ואקרא את 

הקומיקס שלי? בשורות האחוריות לא היה לי קשה 

לחמוק מהמבטים של המורים.  עכשיו 

אני קרוב כל כך למר פולרמן שאני יכול להציץ לו אל 

תוך הנחיריים. 
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קודם

מר פולרמן במרחק.

אני 
מאחורה.

סולומן 
סטיוארט

ו י ש כ ע

איימי

בשולחנות   הקדמיים

עיניים חודרות
מבט נועץ

אני מרכוס

טום 
גייטס, 

אני רואה 
אותך!

אנחה

קומיקס
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אתה
8

ואם זה לא מספיק נורא, אז מרכוס מילדרו הוא 
הילד הכי מעצבן בבית-הספר. הוא תמיד דוחף את האף, 

וחושב שהוא יודע הכול. 

מרכוס מידלרו כבר מעצבן אותי...
הוא מציץ לי מעבר לכתף בזמן שאני כותב את זה. 

הוא עדיין מסתכל... 

עדיין מסתכל...     

כן, מרכוס, הנושא שאני כותב עליו הוא

Tom Gates DiaryHEB.indd   8Tom Gates DiaryHEB.indd   8 04/12/2019   19:3304/12/2019   19:33



אייל!

9

למרכוס מילדרו 
יש אוזניים של עכבר.

למרכוס מילדרו יש פרצוף של 

 

מרכוס מילדרו, אוזניו וקרניו...

)עכשיו הוא כבר לא מסתכל(.
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אבל החדשות הטובות הן מהצד האחר. 
עכשיו אני יושב על יד , 

והיא חכמה מאוד וגם נחמדה )אפילו שהיא לא בדיוק התלהבה לראות 

אותי הבוקר(. 

לפחות אוכל להציץ  מדי פעם על  גאוני
התשובות הנכונות שלה. 

אני חושב שהיא מסתכלת עלי עכשיו.   

 נחמדה מאוד. 

חכמה.
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מרכוס
ידי על נמעך

.) אותי מעודד )זה

היא לא מסתכלת. 

היא מתעלמת ממני... נדמה לי.   

אז אין טעם שאמשיך לכתוב דברים נחמדים. עדיף לי 

לשרבט קצת.

מפלצת
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