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הוראות הפעלה
יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים!
ֲאנַ ְחנּו חֹווִ ים ַעכְ ָׁשיו ְמ ִציאּות ֹלא ֻמּכֶ ֶרתֹ ,לא ְצפּויָ הְּ ,וק ָצת ַמלְ ִח ָיצהַ .אף ֶא ָחד ֹלא יָ כֹול לְ ַס ֵּפר לָ נּו ַמה הּוא ָע ָׂשה
מֹוצ ִאים ֶאת
מֹוד ִדים ִעם ַמ ֲחלַ ת ַהּקֹורֹונָ ה ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הּ .גַ ם ַה ְמ ֻבּגָ ִרים ְ
ּכְ ֶׁש ָהיָ ה יֶ לֶ ד ָק ָטןּ ...כִ י ָּבעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ִמ ְת ְ
קּופה ַהּזֹו ְּביַ ַחד ,יֵ ׁש
עֹוב ִרים ֶאת ַה ְּת ָ
ּוׁש ֵאלֹות ְמ ַבלְ ְּבלֹותּ ,כָ ֵאּלּו ֶׁשּיֵ ׁש לִ ילָ ִדיםֲ .א ָבלּ ,כָ ל עֹוד ָאנּו ְ
ַע ְצ ָמם ִעם ְּב ָעיֹות ְ
לָ נּו ּכ ַֹח!
בֹורא
ּתֹוׁש ִבים ָּב ִעיר ,וְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֻ ּלֹוֶׁ ,ש ְּמ ֻא ָחד ִּומ ְת ַּפּלֵ ל לְ ֵ
דֹואגִ ים זֶ ה לָ זֶ ה ָ -ה ַא ִחים ַּב ַּביִ תַ ,ה ָ
אֹוה ִבים וְ ֲ
ֲאנַ ְחנּו ְּביַ ַחדֲ ,
ָהעֹולָ ם ֶׁשּיִ ְׁשמֹר וְ יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ִמּכָ ל ַרע.
חֹוב ֶרת
בּורכֶ ם ֶ
ּמּודיםְּ ,בלִ י חּוגִ יםְּ ,בלִ י יְ ִצ ָיאה ְמיֻ ֶּת ֶרת לָ ְרחֹוב ֵ -הכַ ּנּו ֲע ְ
ׁשֹוהים ַעכְ ָׁשיו ַה ְר ֵּבה ַּב ַּביִ תְּ ,בלִ י לִ ִ
ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ַא ֶּתם ִ
חֹוב ֶרת ְ"קרֹונֹות" ִּת ְמ ְצאּו ֲהמֹון ַר ְעיֹונֹות לְ ִמ ְׂש ָח ִקים ,לִ ְפ ִעילֻ ּיֹות ,לִ ִיצירֹות ּולְ ֲהוַ י
ֶׁש ִּת ַּקח ֶא ְתכֶ ם לְ ַמ ָּסע ֶׁשל ֲחוָ יֹותַּ .ב ֶ
ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ָׂש ֵמ ַח.
מּודיֶׁ ,שּיַ ְסּבִ יר וִ ילַ ֵּמד ְּדבָ ִרים ֲחׁשּובִ ים ַעל ַמ ֲחלַ ת ַהּקֹורֹונָ ה ,וְ ַעל ַה ֶּד ֶרְך
ֹלח לָ כֶ ם ֶאת ֲח ִ
רּותי ּבְ ִריאּות ּכְ לָ לִ ית ָּד ֲאגָ ה לִ ְׁש ַ
ֵׁש ֵ
מֹודד וְ לָ חּוׁש ַׁשלְ וָ ה.
לְ ִה ְת ֵ

וְ יֵ ׁש ּכַ ּמּובָ ן ּגַ ם ְּפ ָר ִסים!
מּוסים ְמ ַחּכִ ים
אֹותנּו לְ ַה ְר ַּפ ְת ָק ָאה ֲח ָד ָׁשהֲ .ע ָׂש ָרה ְקרֹונֹות ֲע ִ
ּלֹוק ַח ָ
חֹוב ֶרת  -הּוא ָקרֹון ֶא ָחד ְמ ֻמ ְס ָּפרֶׁ ,ש ֵ
ּכָ ל ַּדף ַּב ֶ
הֹוריםַּ .פ ֲעלּו לְ ִפי ַה ַה ָּצעֹות
חֹוב ֶרתְּ .בכָ ל יֹום ִּת ְב ֲחרּו ָקרֹון ֶא ָחד לִ נְ ס ַֹע ּבֹוָ .רצּוי לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ַה ְחלָ ָטה ַהּזֹו ִעם ַה ִ
לָ כֶ ם ַּב ֶ
ּצּוע ַה ְּמ ִׂש ָימה.
ֶׁש ַּב ָּקרֹוןַּ ,ב ְּצעּו ֶאת ָה ֶא ְתּגָ ר ֶׁש ַּב ַּק ָּטרּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִהּכָ נְ סּו לַ ֲא ַתר ְק ִהי ,LIVEוְ ַע ְדּכְ נּו ֶאת ִׁש ְמכֶ ם וְ ֶאת ִּב ַ
ֵּבין ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ֵּת ָע ֵרְך ַהגְ ָרלָ ה ְּבכָ ל יֹום ִ -עם ְּפ ָר ִסים ִמ ְׁש ַּתּלְ ִמים!!!
אֹומ ֶרתֶׁ ,שּכָ ל ֶא ָחד ֶׁש ִּב ַּצע
ִׂשימּו לֵ ב ְּ -ב ִח ַירת ַה ַּק ָּטר ִהיא ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתיתֲ ,א ָבל ַה ִּתּקּוף וְ ַה ַהגְ ָרלָ ה  -לְ כָ ל יֶ לֶ ד ְּבנִ ְפ ָרד .זֹאת ֶ
ֶאת ָה ֶא ְתּגָ ר ֶׁש ַּב ָּקרֹון יָ כֹול לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר ּולְ ִהּכָ נֵ ס לַ ַהגְ ָרלָ הֲ ,א ָבל ּכָ ל ָה ַא ִחים ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ְמ ַב ְּצ ִעים ֶאת אֹותֹו ֶא ְתּגָ ר ְּבכָ ל יֹום
 ֵאין ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ַב ֵּצ ַע ְׁשנֵ י ֶא ְתּגָ ִרים ׁשֹונִ ים ְּביֹום ֶא ָחד.ָאז ָק ִד ָימה...
רּוח יֵ ׁש? ַא ְחדּות וְ ַא ֲה ָבה יֵ ׁש?
ַמ ַּצב ַ
ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵצאת לַ ֶּד ֶרְך!
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לְ הִ ׁשְ ּתַ ּתְ פּות ּבַ ּמִ בְ צָ ע ,הִ ּכָ נְ סּו לַ אֲ תַ ר קְ הִ יּ LIVEבִ כְ תֹבֶ ת
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נֹוסְ עִ ים
ּבַ ּקָ רֹון

2

עֹולִ ים
לַ ַּקּטָ ר

3

מְ בַ ּצְ עִ ים
אֶ תְ ּגָ ר

מִ ׁשְ ּתַ ּתְ פִ ים
ּבַ הַ גְ רָ לָ ה!
4

גֹולְ שִ ים
לְ תַ ּקֵ ף

דבר הרשות

בס"ד
תושבים יקרים!
בשבועות האחרונים אנו מוצאים את עצמנו בליבן של תהפוכות עולמיות ,כאלו
שיילמדו ויחקרו בהיסטוריה האנושית .כל אחד מאתנו נדרש לגייס הרבה אמונה
וחוסן פנימי כדי להתמודד עם המצב ,וכל אחד משפיע לא רק על עצמו ,כי אם גם
על הסביבה.
אין המדובר רק בהשפעה הרפואית  -של מניעת הדבקה והפצה של הוירוס .יש לנו
היכולת להשפיע גם במובן החיובי  -ליצור אוירה של בטחון ,של תמיכה ,ולהעניק
כוח לסובבים אותנו .לראות את הקושי  -כתפקיד ,למצוא במשבר את נקודות הכוח
והצמיחה ,ולנסות לצאת ממנו מחוזקים.
אחת ההתמודדיות המשמעותיות באתגר שעומד לפתחנו ,הינה ההתמודדות עם
ילדים .פרוק המסגרת הלימודית ,בידוד חברתי  -חלקי או מלא ,והסכנה הבלתי
מוכרת  -דורשים מילדינו כוחות מיוחדים .ואת הכוחות הללו ,אנו רוצים להעניק
להם.
אתם כהורים עושים למענם ללא גבול .ואף אנו ,בעיריית בית שמש ,רואים לעצמנו
חובה להתגייס ולעמוד לימינכם .לספק לילדים תעסוקה ,הווי ופורקן רגשי.
החוברת קרונות מכילה חוויות עשירות עבור ילדים במגוון גילאים ,לעשיה
משפחתית משותפת ומלכדת ,באוירה חינוכית ושמורה .יש גם אתגרים לביצוע,
פרסים ,ולצידם  -פינות של ידע מקצועי באדיבות קופת שירותי בריאות כללית
כללית ,על מנת לאפשר שחרור רגשי לילדים.
תודה מיוחדת לאגף תרבות ,אירועים וספורט ,שבצוותא עם מינהל החינוך ורשת
המרכזים הקהילתיים ,עמלו סביב השעון בכדי שהחוברת הזו תצא לאור ותגיע אל
תיבות הדואר שלכם.
אנו מאחלים לכם שתשתמשו בחוברת לבריאות ,תעברו את התקופה מתוך בטחון
ואחווה ותדעו רק טוב,
ד"ר עליזה בלוך

ישעיהו ארנרייך

ראש העיר

סגן ראש העיר

משה שטרית

סגן ומ״מ ראש העיר

בואו נעבור את זה ביחד ):
קשר ישיר בחירום ובשגרה

דוברות העירייה
קו מידע עירוני  02-3724589בשפות שונות:
עברית ,יידיש ,אנגלית ,אמהרית ורוסית
קבוצות וואטסאפ אזוריות
(הצטרפות באתר העירייה)
אפליקצית 'בית שמש'
אתר העירייה

המוקד העירוני
הודעות וואטסאפ
מוקד טלפוני 106
מוקד העירייה 106
betshemesh.muni.il
אפליקצית 'בית שמש'
עיצוב גרפי:
052.7699527

ַ ּדוְ ָקא ֶאת זֶ ה
ָחׁשּוב ְל ָה ִפיץ

וְ נִ ְׁ
ש ַמ ְר ֶּתם מ
לְ נַ ְפֹׁ
ש ֵתי ֶכ

ְי ָל ִדים! ְל ִה ְתּגֹונֵ ן ִמּקֹורֹונ
ַ ּבח ֶֹדׁש ָה ַא ֲחרֹון ּ ָפ ְר ָצה ְל ַח ֵיּינּו ַהּקֹורֹונָ
ישה ְּ 6כ ָל ִלים
ּומגִ ּ ׁ ָ
ּדֹואגֶ ת ַל ְ ּב ִריאּות ׁ ֶש ָ ּלכֶ ם ַ
ְּכ ָל ִלית ֶ
ִׁש ְטפּו ָי ַדיִם
ַהּקֹורֹונָ ה ִמ ַד ֶ ּּב ֶקת ְ ּב ַמ ָ ּגע.
ׁ ִש ְטפּו יָ ַדיִ ם ִעם ַה ְר ֵ ּבה ַמיִ ם
וְ ַסּבֹון אֹו ְ ּב ַא ְלּכֹוגֶ 'ל.

ַאל ִּתגְ עּו
ימה
ׁשֹומ ִרים ַעל ַה ְנ ׁ ִּש ָ
ְ
וְֹלא נֹוגְ ִעים ָ ּב ֵעינַ יִ םּ ָ ,ב ַאף
ַּוב ּ ֶפה ִאם ֹלא ֻמכְ ָר ִחים.

ִׁש ְמרּו ֶמ ְר ָחק
ישהּו
ָנּגִ יף ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּזר ְּכ ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
ִמ ְת ַע ֵּטׁש ,וְ ַה ֶּמ ְר ָחק מֹונֵ ַע
ִמ ֶּמּנּו ְל ִה ְת ָק ֵרב ֲא ֵליכֶ ם.

אם אתם סובלים מחום או משיעול אל תגיעו למרפאה
התקשרו למרפאה או למוקד המידע במספר *2700

ִה ְת
ה

ְׁ
ש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד
לְ נַ ְפשֹ
ׁ ֵתי ֶכם

ּקֹורֹונָ ה זֶ ה ַ ּב ָי ַדיִם ׁ ֶש ָ ּלכֶ ם!

ַהּקֹורֹונָ הַ ,מ ֲח ָלה ֲח ָד ׁ ָשה וְֹלא נְ ִע ָימה.
ׁשּובים ְמאֹוד ׁ ֶש ַיּ ׁ ְש ִאירּו ֶאת ַהוִירּוס ַ ּבחּוץ!
ְּכ ָל ִלים ֲח ִ

ק

הּו
נע
ַ
ם.

ה

*

ִח ְׁשבּו ַעל ֲא ֵח ִרים
ִה ְת ַע ְּטׁשּו ַרק ְלתֹוְך ַה ַּמ ְר ּ ֵפק,
ִה ׁ ְש ַּת ְּמׁשּו ִ ּבנְ יָ רֹות ִטיׁשּו
אֹותם ִמ ָ ּי ד.
וְ זִ ְרקּו ָ

ֱהיּו זְ ִה ִירים
ישים ַרע? ִה ׁ ָּש ֲארּו
ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ַ ּב ַ ּביִ תַ .אל ֵּת ְצאּו ָל ְרחֹוב
ְלֹלא ִס ָ ּבה ֻמ ְצ ֶ ּד ֶקת.

ִּפ ְתחּו ָאזְ נַ יִם
יֹותר ִמ ָּת ִמיד ָחׁשּוב ׁ ֶש ִּת ְהיּו
ֵ
ֵע ָרנִ ִ ּיים וְ ַת ְק ׁ ִשיבּו
הֹוראֹות ַה ְּמ ֻב ָ ּג ִרים.
ְל ָ

ּטְ רִ י ְו ָיה
ְׁש ֵאלֹות קֹורֹונָ ה

יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים!
יֹוד ִעים ַה ְר ֵּבה ַעל ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש ְס ִב ֵיבנּו.
קֹור ִאים וְ ְ
ׁשֹומ ִעיםְ ,
ַא ֶּתם ְ
ִהּנֵ ה לָ כֶ ם ְׁש ֵאלֹות ְט ִריוְ יָ ה ְמ ַר ְּתקֹות ַּומ ְחּכִ ימֹות ַעל וִ ירּוס ַהּקֹורֹונָ ה.

 .1מַ ה הַ ּׁשֵ ם הַ מְ דֻ ּיָק וְהָ רִ ׁשְ מִ יׁ ,שֶ ל הַ ּנְ גִ יף הַ מְ כֻ ּנֶ ה ּבְ פִ י ּכֻ ּלָ נּו "קֹורֹונָ ה"?  .6עַ ל ּפִ י הַ הַ נְ חָ יֹות יֵׁש לְ הִ ׁשְ ּתַ עֵ ל אֶ ל הַ ּמַ רְ ּפֵ ק .אֵ יְך קֹורְ אִ ים
 .1קו ִֹביד .19
לַ חֵ לֶ ק הַ ּפְ נִ ימִ י ׁשֶ ל הַ ּמַ רְ ּפֵ ק?
 .2קו ִֹביד .200
ּדֹוביק .120
ִ .3

 .2מִ י הָ יְתָ ה הַ ּמְ דִ ינָ ה הָ רִ אׁשֹונָ ה ּבָ ּה הֵ חֵ ל הַ ּנְ גִ יף לְ הִ תְ ּפַ ּׁשֵ ט?
ַ .1א ְרצֹות ַה ְּב ִרית.
ִ .2א ַיטלְ יָ ה.
ִ .3סין

ּ .1כֻ ּלָ ם עַ כְ ׁשָ יו נֹורָ א מְ בֹהָ לִ ים .מַ ה הַ חֲ לּופָ ה הָ עִ בְ רִ ית לַ ּמִ ּלָ ה ּפָ נִ יקָ ה?
 .1לַ ְח ָצנּות
ַּ .2ת ְב ֵהלָ ה
ִ .3מ ְפ ָח ָדה

 .4מָ ה אֹומְ רִ ים לְ מִ י ׁשֶ ּמִ תְ עַ ּטֵ ׁש?
 .1לְ ַחּיִ ים ֲא ֻרּכִ ים.
סּותא' – לִ ְב ִריאּות.
'ָ .2א ָ
לֹומר לֹו ּכְ לּום.
ֹ .3לא ָצ ִריְך ַ

 .5רֹאׁש הַ ּמֶ מְ ׁשָ לָ ה ּבִ ּקֵ ׁש ׁשֶ ּכֻ ּלָ נּו נִ ׁשְ מֹר עַ ל הִ יגְ יֵנָ ה –
ּכֵ יצַ ד אֹומְ רִ ים "רֹוחֲ צִ ים יָדַ יִם" אֹו "ׁשֹוטְ פִ ים יָדַ יִם"?
ׁשֹוט ִפיםְ .ר ִח ָיצה ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת לִ ְׁש ִט ַיפת ּכָ ל ַהּגּוף
ֶ .1את ַהּיָ ַדיִ ם ְ
ְּ .2ב ַסּבֹון – ְׁש ִט ָיפה ,לְ ֹלא ַסּבֹון – ַר ֲח ָצה.
ֶ .3א ְפ ָׁשר ּגַ ם וְ גַ ם.

ַ .1מ ְר ֵּפס
ּ .2גֻ ָּמץ
רּורית
ְׁ .3ש ַק ֲע ִ

 .7מַ הִ י מַ חֲ לָ ה מִ ּדַ ּבֶ קֶ ת?
עֹוב ֶרת ֵמ ָא ָדם לְ ָא ָדם.
ַ .1מ ֲחלָ ה ָה ֶ
ּגֹור ֶמת לָ עֹור לִ ְהיֹות ָּד ִביק.
ַ .2מ ֲחלָ ה ֶׁש ֶ
ַ .3מ ֲחלָ ה ֶׁשּכֻ ּלָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ָעלֶ ָיה.

 .8לָ ּמָ ה חָ ׁשּוב לִ ׁשְ טֹף יָדַ יִם ּבְ סַ ּבֹון?
ַ .1ה ְּׁש ִט ָיפה ְמ ַר ֲענֶ נֶ ת ְּומ ַחּזֶ ֶקת ֶאת ַהּגּוף.
ַ .2ה ְּׁש ִט ָיפה ְמ ַח ֶּסלֶ ת ֶאת ַהּנְ גִ יף ּומֹונַ ַעת ִה ַּד ְּבקּות.
ַ .3ה ְּׁש ִט ָיפה ַמ ְח ִּד ָירה ַמיִ ם לְ עֹור ַהּיָ ַדיִ ם.

 .9מַ ה ּגֹדֶ ל נְ גִ יף הַ ּקֹורֹונָ ה?
ּ .1ג ֶֹדל ּגַ לְ ִעין ִמ ְׁש ֵמׁש.
ּפּוח.
ּ .2ג ֶֹדל ּגַ ְר ִעין ֶׁשל ַּת ַ
ּ .3ג ֶֹדל זָ ִעיר ֶׁשֹּלא נִ ָּתן לִ ְראֹות ָּב ַעיִ ן.

 .10מַ ּדּועַ מְ כֻ ּנֶ ה הַ ּנְ גִ יף 'קֹורֹונָ ה'?
ּנֹוס ַע ִמ ָּמקֹום לְ ָמקֹום.
ּ .1כִ י הּוא ִמ ַּד ֵּבקּ ,כְ מֹו ָ'קרֹון נָ ע' – ָקרֹון ַה ֵ
ִ .2מי ֶׁשּנִ ְד ָּבק ַּבּנְ גִ יףִ ,מ ְצ ַטּנֵ ן ,וְ ַקר לֹו.
ַ .3הּנְ גִ יף נִ ְר ֶאה ּכְ ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ּכֶ ֶתר ,וְ כֶ ֶתר ְּב ַאנְ ּגְ לִ ית – ְק ָראּון.

רֹוצִ ים לַ הֲ פְֹך
אֶ ת הַ ּטְ רִ י ְויָה
לְ מִ ׂשְ חָ ק?

ׁשּובה נְ כֹונָ ה ְׁ +ש ֵּתי ְּתׁשּובֹות ְמ ַבלְ ְּבלֹות.
נֹוׂשאָ ,הכִ ינּו ְׁש ֵאלֹות .לְ כָ ל ְׁש ֵאלָ ה ּכִ ְתבּו ְּת ָ
ַּב ֲחרּו ֵ
ּכֹות ִבים ַעל ּכַ ְר ִטיס.
ׁשּובֹות ָיה ְ -
ֶ
ּכָ ל ְׁש ֵאלָ ה ִעם ְּת
נֹוׂשא ִמ ֶּׁשּלָ כֶ ם ּכְ מֹו:
נֹוׂשא ֶּפ ַסח  /קֹורֹונָ ה ,אֹו לִ ְבחֹר ֵ
ֶא ְפ ָׁשר לָ ַק ַחת ֶאת ַה ְּׁש ֵאלֹות ְּב ֵ
רֹובה וְ ַה ֻּמ ְר ֶח ֶבת
•יְ ֵמי ֻהּלֶ ֶדת ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַה ְּק ָ
•יֶ ַדע ּכְ לָ לִ י
• ִּפ ְר ֵחי ָא ִביב
• ְרחֹובֹות ָּב ִעיר
וְ עֹוד...
יעֹותיוִ .אם
ּובֹודק ֶאת יְ ִד ָ
ַמּנִ ִיחים ֶאת ַהּכַ ְר ִט ִיסים ֲהפּוכִ יםַּ ,ב ֲע ֵר ָמהּ .כָ ל ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ֵמ ִרים ְקלָ ף ֵ
יֹוד ַע  -הּוא ַמ ְחזִ יר לַ ֲע ֵר ָמה.
צֹובר ֶאת ַהּכַ ְר ִטיס לִ זְ כּותֹוִ .אם ֵאינֹו ֵ
ׁשּובה ַהּנְ כֹונָ ה  -הּוא ֵ
ָּב ַחר ַּב ְּת ָ

ְּׁש ֵאלֹות ֶּפ ַסח
הֹורים ַּב ַּביִ ת ֶּב ַטח ּכְ ָבר ִה ְת ִחילּו לְ ַס ֵּדר ּולְ נַ ּקֹות.
יְ לָ ִדים ָׁשלֹוםַ ,חג ַה ֶּפ ַסח ִמ ְת ָק ֵרב ,וְ ַה ִ
לֹומ ִדים ַעל ֶה ָחג ִּומ ְתּכֹונְ נִ ים ִּב ְד ָרכִ ים ׁשֹונֹותִּ .ב ְמקֹום לִ לְ מֹד ִעם ַהּגַ ּנֶ נֶ ת
ַא ֶּתם ְּבוַ ַּדאי ְ
ּפּורי ַה ַהּגָ ָדה ,אֹו אּולַ י לְ ַא ָּבא ֶׁש ְּמ ַס ֵּפר
ּיּוטיוֹב לְ ִס ֵ
ּמֹורה ַא ֶּתם ֶּב ַטח ַמ ְק ִׁש ִיבים ַּב ְ
אֹו ַה ֶ
יעֹותיכֶ ם ִּב ְׁש ֵאלֹות ְט ִריוְ יָ ה ְמגֻ ּוָ נֹות
ּולְ ִא ָּמא ֶׁש ַּמ ְדּגִ ָימהִ .הּגִ ַיע ַהּזְ ַמן לִ ְבּדֹק ֶאת יְ ִד ֵ

ּ.1כַ ּמָ ה ׁשָ נִ ים הָ יּו ּבְ נֵ י יִׂשְ רָ אֵ ל ּבְ אֶ רֶ ץ מִ צְ רַ יִם?
ָׁ 50 .1שנָ ה.
ָׁ 210 .2שנָ ה.
ָׁ 400 .3שנָ ה.

 .2מַ ה ּפֵ רּוׁש הַ ּמִ ּלָ ה 'אֲ פִ יקֹומָ ן'?
ַּ .1ב ֲא ָר ִמית – ַמ ָּתנֹות לַ יְ לָ ִדים.
הֹוציאּו ִמינֵ י ְמ ִת ָיקה.
ַּ .2ב ֲא ָר ִמית – ִ
ְּ .3ב ַפ ְר ִסית – ֲח ִתיכֹות אֹכֶ ל ְק ַטּנֹות.

 .3מָ הֶ ן 'מַ ּצֹות יָד'?
ַ .1מּצֹות ְּבג ֶֹדל ּכַ ף יָ ד.
ַ .2מּצֹות ֶׁשּנֶ ֱאפּו לְ ֹלא ַמּגַ ע יַ ד ָא ָדם.
ַ .3מּצֹות ֶׁשּנֶ ֱאפּו ִּב ֵידי ָא ָדם וְ ֹלא ִּב ְמכֹונָ ה.

ּ .4בְ אֵ יזֶ ה ּתַ אֲ רִ יְך חָ ל חַ ג הַ ּפֶ סַ ח לְ פִ י לּוחַ הַ ּׁשָ נָ ה הָ עִ בְ רִ י?
 .1י"ג ְּבנִ ָיסן
 .2ט"ו ְּבנִ ָיסן
 .3ד' ְּבנִ ָיסן

 .5מָ ה אֵ ינֹו ׁשֵ ם מַ קְ ּבִ יל לְ חַ ג הַ ּפֶ סַ ח?
ַ .1חג ָה ָא ִביב
ַ .2חג ַהּגְ ֻאּלָ ה
ַ .3חג יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם

ּ .6פֶ סַ ח הּוא אֶ חָ ד מִ ּׁשְ ֹלׁשֶ ת הָ רְ גָ לִ ים ׁשֶ ּבָ הֶ ם עָ לּו ּבְ נֵ י יִׂשְ רָ אֵ ל לִ ירּוׁשָ לַ יִם ,מָ הֵ ם
ׁשְ נֵ י הָ רְ גָ לִ ים הַ ּנֹוסָ פִ ים?
ָׁ .1שבּועֹות וְ ֻסּכֹות
ֻ .2סּכֹות וַ ֲחנֻ ּכָ ה
 .3רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה וְ ֻסּכֹות

ּ .7בְ פֶ סַ ח אָ סּור לֶ ֱאכֹל חָ מֵ ץּ .כֵ יצַ ד אָ נּו נִ פְ טָ רִ ים מִ ּכָ ל הֶ חָ מֵ ץ ׁשֶ ּבַ ּבַ יִת?
ׂשֹור ִפים ֶאת ֶה ָח ֵמץ
ְ .1
 .2מֹוכְ ִרים ֶאת ֶה ָח ֵמץ
ְׁ .3ש ֵּתי ַה ְּתׁשּובֹות נְ כֹונֹות

 .8אֵ יְך קֹורְ אִ ים לְ אִ ּמֹו ׁשֶ ל מֹׁשֶ ה?
ִ .1מ ְריָ ם
 .2יֹוכֶ ֶבד
ִּ .3ב ְתיָ ה

ּ .9כַ ּמָ ה ּכֹוסֹות ַייִן ׁשֹותִ ים ּבְ מַ הֲ לַ ְך הַ ּסֵ דֶ ר?
ּ 3 .1כֹוסֹות
ּ 4 .2כֹוסֹות
ּ 5 .3כֹוסֹות

 . 10מַ ּכַ ת הַ ּׁשְ חִ ין ׁשֶ ּקִ ּבְ לּו הַ ּמִ צְ רִ ים הִ יא מַ חֲ לָ ה ׁשֶ ּקַ ּיֶמֶ ת ּגַ ם הַ ּיֹום .מַ ה ּׁשְ מָ ּה?
ַׂ .1ש ַּפ ַעת
ֲ .2א ַד ְמ ֶּד ֶמת
ֲ .3א ַב ְעּבּועֹות

1

קרון
מספר

ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ַלּ...יָ ם!
ּתֹובב ֵּבין ַהּגַ ּלִ ים ,נָ כִ ין ְּב ַע ְצ ֵמנּו ִסירֹות,
נִ ְׁש ֵ
נַ ְפלִ יג לְ ֶמ ְר ַח ִּקים וְ נֶ ֱאסֹף ֲחוָ יֹות

ׁשּו ִטי ׁשּו ִטי ְס ִפינָ ִתי...
ִמ ְצ ַטּיְ ִדים ְּב:
('ּבנָ נָ ה')
ָמצֹוף ַצר וְ ָארְֹך ָ
ַק ִּׁשּיֹות
ַּבד  /נְ יָ ר לַ ִּמ ְפ ָר ִׂשים  -לִ ְב ִח ָירה לְ ִפי ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לָ כֶ ם.
הֹוסיף עֹוד ְׁשלַ ל ֲא ִביזָ ִרים ּולְ ַאלְ ֵּתר ּגַ ם ּתֹוְך ּכְ ֵדי,
ֶא ְפ ָׁשר לְ ִ
ָאז ַאל ְּד ָאגָ הָּ .פׁשּוט נַ ְת ִחילָ .ק ִד ָימה!
חֹותכִ ים ֶאת ַה ָּמצֹוף לְ ִ'סירֹות' ְּבא ֶֹרְך ֶׁשל  15ס"מ ּכָ ל ַא ַחת.
• ְ
נֹוע ִצים ֶאת ַה ַּקׁש ְּב ֶמ ְרּכַ ז ַה ִּס ָירה ַה ְּק ַטּנָ ה.
• ֲ
ּצֹופה ַּומ ְׁש ִקיף לַ ּיַ ָּב ָׁשה ֶׁש ָּבא ֶֹפק.
עֹומד ַה ֶ
ַה ַּקׁש הּוא ַעּמּוד ַהּת ֶֹרן ֶׁשל ַה ִּס ָירהִ ,מ ֶּמּנּו ֵ
ַהּת ֶֹרן ָצ ִריְך לִ ְהיֹות נָ עּוץ ְּב ָחזְ ָקהּ .תּוכְ לּו לִ יצֹר חֹר ְּב ֶעזְ ַרת ִמ ְס ָּפ ַריִ םּ ,ולְ יַ ֵּצב ֶאת
ַה ַּק ִּׁשית ִעם ְמ ַעט ֶּד ֶבק.
נּוע ִ -מ ְפ ָר ִׂשים!
• ִהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן לַ ֲעזֹר לַ ִּס ָירה לָ ַ
רֹוצים!
ֵאיְך? ֵאיְך ֶׁש ַא ֶּתם ִ
ִח ְתכּו ִמ ְפ ָר ִׂשים וְ ַה ְצ ִמידּו לַ ַּקׁש ַ -הּת ֶֹרן.
רּוח ,נְ יַ ר ּכֶ ֶסףַּ ,ומה ֶּׁש ַרק ִּת ְמ ְצאּו.
נֹופף ָּב ַ
נְ יָ ר ְמ ֻק ָּׁשטַּ ,בד ִמ ְת ֵ
צּור ָתּה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת .יֵ ׁש לָ נּו ִצי
•מכִ ינִ ים ּכַ ָּמה ִסירֹותּ ,כָ ל ַא ַחת ְּב ָ
ְ
חֹורה וְ עֹוד
ׁשֹוד ִדיםֳ ,אנִ ּיָ ה ִעם ְס ָ
ָׁשלֵ םֳ :אנִ ּיַ ת ח ֶֹפׁשֳ ,אנִ ּיַ ת ְ
יימֹוּביל.
ִ
ַא ַחת ִעם ֻּבּבֹות ְּפלֵ
ַה ְפלָ גָ ה נְ ִע ָימה!

ֶז
ה
ַ
ה
ּת
ֹו
ר
ֶׁ
שּלָ ֶכם!

מְ ׂשַ חֲ קִ ים 'צֹולְ לֹות'

נִ לְ ַחצְ ֶּתם ְקצָ ת ֵמ ַהּקֹורֹונָ ה?
מּודי
ׁל ֲח ִ
ַהּתֹור ֶש
ּתֹורים
(ּכֵ ן ,זֶ ה ֵמ ַה ִ
ׁל ּכְ לָ לִ ית)...
ַה ְז ִּריזִ ים ֶש
ּוט ִר ִיקים
יִ ֵּתן לָ כֶ ם ִט ִיּפים ְ
לְ ֵה ָרגַ ע וַ ֲא ִפּלּו לְ ַחּיֵ ְך!

יֹוצ ִאים לֶ ָח ֵצר לְ ַׁשיִ ט ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי!
ְ
ְמ ַמּלְ ִאים ּגִ יגִ ית ּגְ דֹולָ ה ְּב ַמיִ ם ַּומ ְת ִחילִ ים ַּב ִּמ ְׂש ָחק ָה ֲא ִמ ִּתי...
ּלּופים:
ּת ֲחרּות ַה ַּס ָּפנִ ים ָה ַא ִַ
אֹותּה
ּוצ ִריכִ ים לִ נְ ׁשֹף ְּב ָחזְ ָקה ַעל ַה ְּס ִפינָ ה ּולְ ָה ִׁשיט ָ
ּכֻ ּלָ ם ְמ ַק ְּבלִ ים ַק ִּׁשית ְ
ַמ ֵהר לַ ָּק ֶצה ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַהּגִ יגִ יתָ .אסּור לְ ִה ָּת ַקע ִּב ְס ִפינֹות ֲא ֵחרֹות!
יֹותר:
חֹובל ַהּוָ ִתיק ְּב ֵ
ַ-רב ַה ֵ
עֹוצ ִמים ֵעינַ יִ ם ְּומנַ ִּסים ַעל יְ ֵדי ִמּׁשּוׁש ִּבלְ ַבד ,לְ זַ הֹות ֶאת ַה ְּס ִפינָ ה
ּכֻ ּלָ ם ְ
ֶׁשּלָ ֶהם.
ִׂשימּו לֵ ב! ָאסּור לִ ְמׁשֹות ֵמ ַה ַּמיִ ם ְס ִפינָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ַׁשּיֶ כֶ ת לָ כֶ ם.

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
ּבֹואּו נְ ַׂש ֵחק עֹוד ְּב ַמיִ ם!
זֹור ִקים ּכְ מֹו ּכַ ּדּור ְּבלִ י
• ְמ ִב ִיאים ָּבלֹונִ יםְ ,מנַ ְּפ ִחים ְּומ ַמּלְ ִאים ְּב ַמיִ םְ .
ּפֹוצץ.
ֶׁשּיִ ְת ֵ
ֶ(א ְפ ָׁשר ּגַ ם ָּבלֹון א ֶֹרז).
עֹוׂשים 'ּבּועֹות' ְּבתֹוְך
ּיֹותר ֲענָ ִקּיֹותִ .
• ַמ ְפ ִר ִיחים ּבּועֹות ַסּבֹוןּ ,כַ ָּמה ֶׁש ֵ
ַה ַּמיִ ם.
טּובה...
ֲהמֹון ֶצ ַבע וַ ֲחגִ יגָ ה ְר ָ

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה
חֹוׁש ִבים
גּועהְ .
לֹוק ִחים ּכֹוס ַמיִ םִ ,מ ְתיַ ְּׁש ִבים ְּב ִפּנָ ה ְר ָ
ְ
לֹוׁשה ְּד ָב ִרים נֶ ְח ָמ ִדים ֶׁש ָהיּו ַהּיֹום ,וְ עֹוד ַמ ֶּׁשהּו
ַעל ְׁש ָ
ֶא ָחד ֶׁשהּוא ְק ָצת ָּפחֹות...
סֹופ ִרים ַעד ֶע ֶׂשרַּ ,ומ ֲא ִמינִ ים ַּבּלֵ ב
עֹוצ ִמים ֵעינַ יִ םְ ,
ְ
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדר

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר
ׁשים ֶעזְ ָרה:
ְקנּוּ ,ו ַמּגִ י ִ
ִׂש ַח

גָ ן ּו ַמיִ ם...
ַּביִ ת יֵ ׁש ָּבלָ
ַה ֶּמ ֶרץ ּבֹו
ם ְּבתֹוְך ַה
ים ְּבאֹותֹו
ּגַ
ּולִ
ו
ר
ְ
ׁש
ַ
ה.
ם
ּפ
י
ָ
ילִ
צ
ְ
ׁש
ר
ַמ ְפ ִ
ּד ָב ִרים ֵמ ָה ִ
ִּבזְ כּו ְתכֶ ם!
לְ ָפחֹות ְ 8
רה ֲח ָד ָׁשה,
ְמ ִרי ִמים
ְמ ַק ֵּבל צּו ָ
ּקֹות ַה ַּביִ ת
ּתֹוְך ּכַ ָּמה ַּד

ה ְצ ַל ְח ֶּתם?
ת ֶקף!
נְ ִסי ָעה ְּב ֹ
ִ
ס
י
ט
ִ
ׁש ָלכֶ ם ּכַ ְר
www.kl
יֵ
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לשו לאתר
ֹון ִמ ְס ַּפר ,1
ג
יס ֶׁשל ָקר
ִט
פּו ֶאת ַהּכַ ְר
ַּת ְּק
אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

ּכּו ִּב ְפ ָרס!

קרון
מספר
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דֹולה!
...ה ָּצגָ ה ּגְ ָ
ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ְל ַ
יס ִקים לְ ַחּיֹות ַמ ְצ ִחיקֹות,
נְ ַח ֵּפׂש ֶאת ַה ִּד ְ
נִ לְ ַּבׁש ַּת ְחּפֹוׂשֹות ,נַ ֲערְֹך ְּב ִחירֹות,
וְ נִ לְ ַמד לְ ַׂש ֵחק ַּת ְפ ִק ִידים ּגַ ם ּכְ ֵדי לִ ְפּתֹר ְּב ָעיֹות.

ֵאין ַח ָּיה ָּכ ֹזאת!
ָק ָרה ֶׁש ִּׂש ַח ְק ֶּתם ְ'ר ִב ִיעּיֹות' ,וְ כָ ל ַה ְּקלָ ִפים ִה ְת ַּבלְ ּגְ נּו ִּפ ְתאֹום ַּבּיָ ַדיִ ם?
ָאז ִהּנֵ ה לָ כֶ ם ַמ ֲחזִ יק ּכֵ ִיפי ַּומ ְצ ִחיקֶׁ ,שּיַ ֲעזֹר לָ כֶ ם לְ נַ ֵּצ ַח!
ִמ ְצ ַטּיְ ִדים ְּב:
יס ִקים ּ -כָ פּול ִמ ִּמ ְס ַּפר ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים
ִּד ְ
לֹורד ַא ְר ְטלַ יִ ין ִּ -בגְ וָ נִ ים ׁשֹונִ ים
ְ
ֶּד ֶבק ָחזָ ק ֶ(ּד ֶבק 'יּו' ַ /חם וְ כַ ד')
ּתֹוריםַּ ,ד ֵּפי ֵממֹו ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים.
ֲא ִביזָ ִרים לְ ִקּׁשּוטֵ :עינַ יִ םּ ,כַ ְפ ִ
ַמ ְת ִחילִ ים 'לְ ַח ֵּפׂש' ֶאת ַה ִּד ְיס ִקיםָ ...ק ִד ָימה!

• ּכָ ל ֶא ָחד ְמ ַק ֵּבל ִּד ְיסק
רֹוצה לַ ֲהפְֹך אֹותֹוַ .ר ְעיֹונֹות:
ַּומ ְחלִ יט לְ ֵאיזֹו ַחּיָ ה הּוא ֶ
חֹוׁשים .וְ יֵ ׁש עֹוד ֵמ ָאה ַר ְעיֹונֹות...
ְצ ַפ ְר ֵּד ַעָּ ,פ ָרהִ ,צּפֹור ,קֹוף ִעם ָאזְ נַ יִ םֻּ ,ד ִּביַּ ,פ ְר ַּפר אֹו ִחּלָ זֹון ִעם ְמ ִ
לֹור ִדים.
צֹוב ִעים ֶאת ַה ִּד ְיסק ְּב ְ
• ְ
אֹותּה ְּב ָאדֹם.
ִׂשימּו לֵ בַ :ה ִּמ ְסּגֶ ֶרת ֶׁש ִּמ ָּס ִביב לַ חֹר ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּכְ ֶפה ,נִ ְצ ַּבע ָ
ּחֹוׁשים ,וְ עֹוד ּכְ יַ ד
ּוׁש ָאר ֵא ָיב ִריםּ .כַ ְפּתֹור וָ רֹד לָ ַאף ֶׁשל ַה ָּפ ָרהְ ,מנַ ֵּקי ִמ ְק ָטרֹות לַ ְמ ִ
מֹוס ִיפים ֵעינַ יִ ם זָ זֹות ְ
• ִ
ַהיְ ִצ ָיר ִתּיּות.
ּומֹור ִחים ָעלָ יו ְּב ֶח ְציֹו ַה ַּת ְחּתֹון ֶאת ַה ֶּד ֶבקַ .מ ְצ ִמ ִידים ְּב ָחזְ ָקה ֶאת ְׁשנֵ י ַה ִּד ְיס ִקים.
נֹוסף ְ
לֹוק ִחים ִּד ְיסק ָ
• ְ
הֹוסיף זָ נָ ב.
חֹוריֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ִ
צֹוב ִעים ֶאת ַה ִּד ְיסק ָה ֲא ִ
• ְ
• ַה ֶּד ֶבק ִה ְתיַ ֵּבׁש? ַמכְ נִ ִיסים ֶּב ָח ִריץ ָה ֶעלְ יֹון ֶאת ַה ְּקלָ ִפים.
ַעכְ ָׁשיו ַה ִּמ ְׂש ָחק ַמ ְת ִחיל!

ַה
ּת
ֹו
ר
ֶ
ׁ
ש
ָ
ּל ֶכם

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה

ִל ְׁ
שאֹל

שמֹר
ּכְ ֵדי לִ ְׁ
רּוח טֹוב,
ַעל ַמּצַ ב ַ
ׁאלֹות ּבַ ּבֶ ֶטן.
ׁמרּו ְש ֵ
ַאל ִּת ְש ְ
ׁאלּו ֶאת ַא ָּבא אֹו ִא ָּמא
ַש ֲ
ּׁיֵ ׁש לָ כֶ ם
ׁאלָ ה ֶש
ּכָ ל ְש ֵ
ַעל ַה ַּמ ָּצב וְ ַעל ַהּקֹורֹונָ ה!

ֲאנִ י ְּב ִבּדּודַ .מה ַּמ ְרּגִ יׁש לִ י?
נַ ּסּו לַ ֲענֹות ּכְ מֹו ַה ְּד ֻמּיֹות ַה ָּבאֹות:
ֶמלֶ ְך_____________________________ :
ְמ ַק ֵּבץ נְ ָדבֹות________________________ :
ׁשֹומר ּגַ ן ַה ַחּיֹות_______________________ :
ֵ
ַא ֶּתם ְּב ַע ְצ ְמכֶ ם________________________ :

ג ג ג מַ תְ חִ ילָ ה הַ הַ ּצָ גָ ה
ִאם ַה ַּת ְחּפֹוׂשֹות ֶׁשּלָ כֶ ם עֹוד ָּב ֵאזֹור ִ -ה ְׁש ַּת ְּמׁשּו ָּב ֶהן ּכְ יַ ד
ַה ִּד ְמיֹוןּ .גַ ם ִאם ֹלאְּ ,ב ֶע ֶרב ֶּפ ַסח יֵ ׁש ַמ ְס ִּפיק ֲח ָפ ִצים מּוזָ ִרים
ּתֹוב ִבים ַּב ַּביִ ת ,וְ ִא ָּתם ַּת ְמ ִׁשיכּו ֶאת ַה ַה ָּצגָ ה.
ֶׁש ִּמ ְס ְ
ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַה ְמ ִחיז ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ִּסּפּורְ .מ ַתכְ נְ נִ ים ִמ ְס ַּפר
ּומֹופ ִיעים ִּב ְפנֵ י ּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהֹ .לא ַּת ֲא ִמינּו ּכַ ָּמה
ִ
ַּדּקֹות,
ֶה ְמ ֵׁשכִ ים ַמ ְצ ִח ִיקים ְ /מ ַרּגְ ִׁשים ַ /מ ְפ ִח ִידים יִ ְהיּו לָ כֶ ם!

"ה ִאיׁש ַהּזָ ר ִה ְת ָק ֵרב לַ ֶח ֶדר ַה ֻּמזְ ָהב ֶׁש ִּב ְק ֵצה ַה ִּמ ְס ְּדרֹוןַ .ה ֶח ֶדר
ָ
ֶׁשל ַהּנְ ִסיכִ ים ָּדנִ ּיֵ אל ֵּומ ָידדִ .איׁש ֹלא ָׂשם לִ ּבֹו ֵאלָ יו לַ ְמרֹות
ֶׁשּנָ ַדף ִמ ֶּמּנּו ֵר ַיח ָחזָ ק ֶׁשל ֵאׁשּ .גַ ם ֹלא ֶאוָ ה ַה ַח ְד ָרנִ ית ֶׁשּיִ ְׁש ָּרה
ְּב ִדּיּוק ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע ֶאת ַה ַּמ ָּצ ִעים ַה ְּתכֻ ּלִ ים ֶׁש ַּב ֶח ֶדר ֵאלָ יו
ִה ְת ָק ֵרב ַהּזָ ר.
רּוחת ָצ ֳה ַריִ ם ְמפ ֶֹא ֶרת ִה ְׁש ַּת ֵחל ֵמ ֲח ַדר
ֵר ַיח ְמגָ ֶרה ֶׁשל ֲא ַ
ּמּודים
ּכּוח נִ ְׁש ְמעּו ֵמ ֲח ַדר ַהּלִ ִ
ָה ֲארּוחֹות ,וְ קֹולֹות ְמ ֻה ִּסים ֶׁשל וִ ַ
ֶׁשל ֵמ ָידד.
נּואל לְ ַה ְק ִׁשיב
ּמֹורה ִע ָּמ ֵ
ֵהיַ ,על ַמה ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים ָׁשם? נִ ָּסה ַה ֶ
ֵה ֵיטב ְּבלִ י ֶׁשּיִ ְראּו ֶׁשהּוא ְמנַ ֶּסה לְ ַה ְק ִׁשיב .זֶ ה ֹלא נִ ְׁש ָמע ּכְ מֹו ּתּוכְ לּו לְ ַהנְ ִצ ַיח ֶאת ַה ְּמא ָֹרע ַה ְמ ַרּגֵ ׁש ְּב ַה ְס ָר ָטה,
ִמ ְׂש ַחק ְקלָ ִפים ָרגִ יל.
לִ ְצּפֹות ,וְ אּולַ י ֲא ִפּלּו לְ ִה ְת ַק ֵּׁשר לְ ַס ְב ָּתא ְּב ִׂש ַיחת וִ ֵידאֹו.
ּגַ ם ִאם ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַב ֵּקרִ ,היא יְ כֹולָ ה לִ ְצּפֹות וְ לֵ ָהנֹות!
אֹומר לְ ָך".
"הּוא ּכֵ ן יָ בֹואֲ ,אנִ י ֵ
אֹומר לְ ָך ֶׁשֹּלאֶּ .ב ַטח ֹלא ּכְ ֶׁש ַהיְ ַמן
"הּוא ֹלא יּוכַ ל לְ ִהּכָ נֵ סֲ ,אנִ י ֵ
ּתֹובב ּכָ אן ַהּיֹום".
ִמ ְס ֵ
"הּוא ָא ַמר לִ י ֶׁשּיָ בֹוא וְ יַ ְׁש ִאיר לָ נּו ֶאת ַה ַּדף ַּב ֶח ֶדר".
מּורה לִ ְהיֹות ַעכְ ָׁשיו ַּב ֶח ֶדר ,וְ ִהיא ֹלא
"אז הּוא ָא ַמרֶ .אוָ ה ֲא ָ
ָ
ִראׁשֹונָ ה...
ָצה לִ ְהיֹות
חֹות ֶׁשרֹו
ִּדּוְ ָחה ַעל ׁשּום ָּד ָבר מּוזָ ר".
ְרּגִ יׁש ֹּפה ַה ֶּמלֶ ְךָ ,א ת ַהּכֵ לִ ים...
נֹו ֶׁשל ָאח
ַה
ׁשֹו ְב ִרים ֶא
א ַחת ִּב ְרצֹו
יֵ ׁש ָאח ֶׁשרֹו ֶצה לְ ְת ַע ְצ ְּבנִ ים,
חֹות ַּפ ַעם ַ
ע וְ כֻ ּלָ ם ִמ
פ
ֵהיַ ,מה ַה ֶה ְמ ֵׁשְך? ֵאיזֶ ה ֶמ ַתח!
עֹוד ֶרגַ
אד.
נְ נַ ֶּסה לְ ִה ְת ַח ֵּׁשב לְ ָ ׁש ָר ִצינּו ְמ ֹ
אֹום? ַהּיֹום
ל ַמ ֶּׁשהּו ֶ
ַהּסֹוף נִ ְמ ָצא ֶא ְצלְ כֶ ם ָּ -ברֹאׁשָּ ,וב ֲארֹונֹות...
וַ ֵּתר ּגַ ם ַע
ת
ַמה ִּפ ְ ת .נַ ְסּכִ ים לְ
אֹו ָאחֹו

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר

ֶּתם!
ת ֶקף!
וִ ַּת ְר ֶּתם? ִה ְצ ַל ְח נְ ִסי ָעה ְּב ֹ
ְר ִטיס
www.kl
יֵ ׁש ָלכֶ ם ּכַ ive.co.il
לׁשּו ַל ֲא ָתר
ֹון ִמ ְס ַּפר ,2
גִ ּ ְ
יס ֶׁשל ָקר
ִט
פּו ֶאת ַהּכַ ְר
ַּת ְּק
אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

ּכּו ִּב ְפ ָרס!
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...הר ּגַ ַעׁש!
ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ְל ַ
נְ ַׂש ֵחק ְּבאֹורֹות ִּוב ְצ ָב ִעים ,נַ ְחקֹר נִ יצֹוצֹות ִמ ְת ָּפ ְר ִצים,
יצּוצים'.
וְ נִ ְת ַא ֵּמן ּגַ ם ַּב ֲהכָ לַ ת ְרגָ ׁשֹות ,וְ ִת ְקׁש ֶֹרת מֹונַ ַעת ִ'ּפ ִ

ְמנֹורַ ת ְק ָס ִמים

ַה ֶח ֶדר ֶׁשּלָ כֶ ם נָ ִקי לְ ֶפ ַסח?
סּומים!
ּתֹוסיפּו לֹו אֹור וַ ֲאוִ ָירה ִצ ְבעֹונִ ּיִ יםְ ,ק ִ
ּבֹואּו ִ

ִמ ְצ ַטּיְ ִדים ְּב:
ֶּד ֶבק ְּפלַ ְס ִטי
ּתֹואם לְ ִצ ְב ֵעי ַה ֶח ֶדר (נִ ָּתן לְ ַׁשּלֵ ב ִמ ְס ַּפר ּגְ וָ נִ ים)
חּוט ֶצ ֶמר ָארְֹך ֵ
יכּותי
ָּבלֹון ֵא ִ
נֹורה
וְ ַעכְ ָׁשיוָ ,ק ִד ָימה! ְמכִ ינִ ים ֲא ִהיל לַ ְּמ ָ
• ְמנַ ְּפ ִחים ֶאת ַה ָּבלֹון לַ ּג ֶֹדל ֶׁש ִּת ְרצּו
• ַמ ְת ִחילִ ים לְ לַ ֵּפף ֶאת ַה ָּבלֹון ְּב ֶעזְ ַרת חּוט ַה ֶּצ ֶמר
ּבֹור ַח ַּב ַה ְת ָחלָ ה.
ַה ִּצ ְבעֹונִ י .נָ כֹון ,הּוא ְק ָצת ֵ
מֹור ִחים ֶּד ֶבק ְּפלַ ְס ִטי ִּבנְ ִדיבּות ַעל ּכָ ל
• ְ
סֹוב ִבים ֶאת חּוט ַה ֶּצ ֶמר.
ִסיבּוב ֶׁש ְּמ ְ
לִ ּפּוף ְּומ ִר ָיחה ,לִ ּפּוף וְ ׁשּוב ַּפ ַעםּ .כָ ְך
חּוטים.
סֹובב ְּב ִ
ַעד ֶׁש ַה ָּבלֹון ּכֻ ּלֹו ְמ ָ
ָחׁשּוב לָ ִׂשים לֵ ב! ֶׁש ֶאת ֶחלְ קֹו ַה ַּצר
ֶׁשל ַה ָּבלֹון ֹלא ְמלַ ְּפ ִפיםִ .מ ָּׁשם
נֹורה.
נִ כְ נֶ ֶסת ַה ְּמ ָ
• ַמּנִ ִיחים ֶאת ַה ָּבלֹון ַּב ַּצד
לְ יִ ּבּוׁש,
מֹוצ ִיאים ַּב ֲע ִדינּות ֶאת
ִ
•
ַה ָּבלֹון לְ ַא ַחר ַהּיִ ּבּוׁש,
• ַמ ְרּכִ ִיבים ֶאת ָה ֲא ִהיל ַעל
נֹורה ֶׁש ַּב ֶח ֶדר,
ֵּבית ַה ְּמ ָ
נֶ ֱהנִ ים ֵמ ַה ַּמ ְר ֶאה.

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה

טֹוריָ ה.
קֹורה ַעכְ ָׁשיו ָּבעֹולָ םְ ,מא ָֹרע ְּד ָר ָמ ִטי ּ -כִ ְמ ַעט יָ ִחיד ַּב ִה ְיס ְ
יֹוצא ּד ֶֹפן ֶ
ַמ ֶּׁשהּו ֵ
ַּד ְמיְ נּו ֶאת ַע ְצ ְמכֶ ם ָׁ 50שנִ ים ָק ִד ָימהְ ...ס ִב ְיבכֶ ם ַהּנְ כָ ִדים ֶׁשּלָ כֶ ם.
קּופה ַהּנֹוכְ ִחית?
ַמה ְּת ַס ְּפרּו לָ ֶהם ַעל ַה ְּת ָ
ּדּוע? אּולַ י ּכִ י ִּת ְׁשּכְ חּו?
ֶאת ַמה ֹּלא ְּת ַס ְּפרּו לָ ֶהם? ַמ ַ
נִ ְר ֶאה לָ כֶ ם ֶׁש ֵהם יָ ִבינּו ֵה ֵיטב?

ַה
ּת
ֹו
ר
ֶ
ׁ
ש
ָ
ּל ֶכם

ָל ֵתת

רְ כִ יב סֹודִ י ׁשֶ ל קְ סָ מִ ים

ּׂמ ַח
ֵאין ָּדבָ ר ְמ ַש ֵ
ׁנִ י.
ּכְ מֹו לָ ֵתת ֵמ ַעצְ ְמכֶ ם לַ ֵּש
ַח ְּפׂשּו ְס ִב ְיבכֶ ם
לְ ִמי ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים
יע ֶעזְ ָרה ,לְ ַפ ְרּגֵ ן ַמ ְח ָמ ָאה,
לְ ַה ִּצ ַ
ׁיב!
אֹו ֲא ִפּלּו ַרק לְ ַה ְק ִש

ֶׁשֹ ......לא ְמגַ ּלִ ים!
ְר ִא ֶיתם ַּפ ַעם ַהר ּגַ ַעׁש ְּב ִה ְת ָּפ ְרצּותֹו?
ּתֹוׁש ֵבי ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּכַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁשֹּלאִ ,אם ַא ֶּתם ָ
רֹות ַחת ַה ְמ ַב ְע ַּב ַעת ּכָ ל
ָּב ֲא ָרצֹות ַרּבֹות יֵ ׁש ָה ֵרי ּגַ ַעׁש ַ -הר ֶׁש ְּבתֹוכֹו לַ ָּבה ַ
ּופֹור ֶצת ִמּתֹוְך ָה ָהר.
ַהּזְ ַמןִ ,מ ֵּדי ַּפ ַעם ַהּלַ ָּבה ִמ ְת ַח ֶּמ ֶמת יֶ ֶתר ַעל ַה ִּמ ָּדה ֶ
ִהיא ְמ ֻסּכֶ נֶ ת וִ יכֹולָ ה לַ ֲהרֹס ִעיר ְׁשלֵ ָמה!
ָאז ַהר ַהּגַ ַעׁש ֶׁשּלָ נּו ּגַ ם ּכֵ ן הֹולֵ ְך לְ ִה ְת ָּפ ֵרץ ,וְ לָ כֵ ן נָ ִׂשים אֹותֹו ְּבתֹוְך
ְק ָע ָרהֶׁ -שֹּלא ִּת ְתלַ כְ לֵ ְך ּכָ ל ָה ִר ְצ ָּפה.
סֹודי ֶׁשל ְק ָס ִמיםֶׁ .שֹ ......לא ְמגַ ּלִ ים!
• ַהר ַהּגַ ַעׁש ֶׁשּלָ נּו הּוא ּכֹוס ְרכִ יב ִ
בֹוההְּ ,בתֹוְך ְק ָע ָרה.
ַהר ַהּגַ ַעׁש ֶׁשּלָ נּו הּוא ּכֹוס זְ כּוכִ ית ּגְ ָ
ׁשֹופכִ ים ַמיִ ם,
לְ תֹוְך ַהּכֹוס ְ
מֹוס ִיפיםְ :ק ָצת ח ֶֹמץ ,וְ כַ ָּמה ִטּפֹות ֶׁשל נֹוזֵ ל ּכֵ לִ ים.
ִ
סֹודה
ּסֹודיַ :א ְב ַקת ָ
מֹוס ִיפים ֶאת ַה ַּמ ְרּכִ יב ַה ִ
ִהּכֹונּו לְ ֶרגַ ע ַה ִה ְת ָּפ ְרצּות! ִ
לִ ְׁש ִתּיָ ה...
הֹוּפ!!!!!!!
הפהָ .אז ִּב ַּק ְר ֶּתם ְּב ַהר
ֹלא ּגָ ַמ ְרנּו לְ ַד ֵּבר ,וְ ַהר ַהּגַ ַעׁש ִה ְת ָּפ ֵרץ ְּב ֶק ֶצף יְ ֵפ ֶ
ּגַ ַעׁש ֲא ִמ ִּתי ַהּיֹום.

מֹוס ִיפים
ְמ ַמּלְ ִאים ֵ 3/4מ ַהּכֹוס ְּב ַמיִ םָּ ,וב ֶר ַבע ָה ַא ֲחרֹון ֶׁ -ש ֶמןִ .
ּכַ ָּמה ִטּפֹות ֶׁשל ֶצ ַבע ַמ ֲאכָ ל.
(סֹודה לִ ְׁש ִתּיָ ה) -
ּסֹודית ֶׁשּלָ נּו ָ
מֹוס ִיפים ֶאת ָה ַא ְב ָקה ַה ִ
ִ
נֹורה ּדֹולֶ ֶקת.
וְ ַה ְּמ ָ
ָׂש ִמים לֵ ב לַ ֶּׁש ֶמן ֶׁש ֵאינֹו ִמ ְת ַע ְר ֵּבב?

עֹוד מַ ּׁשֶ הּו ׁשֶ ּכֵ יף לָ דַ עַ ת:

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון

רֹות ַחת?
רֹוצים ּגַ ם לִ ְראֹות ֶאת ַהּלַ ָּבה ָה ַ
ִ
נֹורת
ּכֹוס זְ כּוכִ ית ְר ָח ָבהַ ,מיִ םֶׁ ,ש ֶמן וְ ֶצ ַבע ַמ ֲאכָ ל  -יַ ַעזְ רּו לָ נּו לִ ְצּפֹות ִּב ְמ ַ
לַ ָּבה ְמ ַר ֶּת ֶקת ִּב ְמיֻ ָחד.
קֹופץ לְ ַהזְ ּכִ יר לָ נּו ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבֹו ַרק
מּודי ֵ
ַרק ִהזְ ּכַ ְרנּו ֶצ ַבע ַמ ֲאכָ ל ,וַ ֲח ִ
מּודי.
ּתֹודה ֲח ִ
לְ נִ ּסּויִ יםּ ,כִ י ְּב ַמ ֲאכָ לִ ים הּוא ַמ ָּמׁש ֹלא ָּב ִריאָ .

ַה ִאם ֲאנִ י זֹוכֵ ר ַּפ ַעם ֶׁש ָּבּה ָהיָ ה לִ י ַהר ּגַ ַעׁש ַּבּלֵ ב?
לֹומר
סֹוד ֶׁש ִה ְת ַא ַּפ ְק ִּתי ֶׁשֹּלא לְ גַ ּלֹותִ ,מ ְׁש ָּפט ֶׁש ָר ִצ ִיתי ַ
וְ ֹלא ָא ַמ ְר ִּתיֶ ,עלְ ּבֹון ֶׁש ָּצ ַרב לִ י ִּב ְפנִ ים אֹו ֲא ִפּלּו ְּד ָמעֹות
ֶׁש ֶה ְחנַ ְק ִּתי ְּבכ ַֹח...
אֹותי ַּבּיָ ִמים ָה ַא ֲחרֹונִ ים?
ַה ִאם ֶא ָחד ֵמ ֵאּלּו ָּפגַ ׁש ִ

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר

קף ַּבּתֹור?
חק ָ /ע ַ
ה  /לָ ַקח ֶאת ַה ִּמ ְׂש ָ ִה ְתּפֹו ֵצץ?
ר
ֹוד ֶרגַ ע  -לְ
ָּפ ַתח לָ כֶ ם ֶאת ַה ְּמגֵ ָ ְמ ַעט  -ע
יִ ם .לְ ַהּגִ יד
הֹולְ כִ ים ּ -כִ
הּו
ּתֹות ּכֹוס ַמ
ִמי ֶׁש ים ֶׁש ַא ֶּתם
מק ,לִ ְׁש
ֹ
ׁש
ע
ַמ ְרּגִ י ִ
ָ
ֵחר ,לִ נְ ֹם
מק.
ׁשם ָע ֹ
ת לְ ֶח ֶדר ַא
ׁש ק ָצת .לִ נְ ֹ
סֲ ,א ַחּכֶ ה ְ
כֶ
נַ ּסּו לָ לֶ םֲ :אנִ י ּכֹו ֵע
גּו ַע יֹו ֵתר?
לְ ַע ְצ ְמכֶ
ֹות ִלזְ ַמן ָר
ּכ

הּכַ ַעס? ְל ַח
ל ֶאת ַ
ת ֶקף!
ִה ְצ ַל ְח ֶּתם ְל ָהכִ י נְ ִסי ָעה ְּב ֹ
כֶ ם ּכַ ְר ִטיס
www.kl
יֵ ׁש ָל
ive.co.il
ר
ת
ּגִ ְלׁשּו ַל ֲא ָ
ֹון ִמ ְס ַּפר ,3
יס ֶׁשל ָקר
ר ִט
פּו ֶאת ַהּכַ ְ
ַּת ְּק
אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

ּכּו ִּב ְפ ָרס!
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ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ַלּׁ...שּוק!
נַ כְ ִריז ַעל ִמ ְב ָצ ִעים ,נַ ֲע ֶׂשה ֲע ָס ִקים,
ּופ ָר ִסים.
וְ נַ ְחזֹר ִעם ְמלַ אי ֶׁשל ֲחוָ יֹות ְ

ַמזְ ֶּכרֶ ת ִעם רֵ י ַח ַה ָּים
ּלּוקי נַ ַחל'.
ִאם ִּב ַּק ְר ֶּתם ּגַ ם ְּבנַ ַחל ֶּ -ב ַטח ֲא ַס ְפ ֶּתם ֲא ָבנִ ים ֲחלָ קֹות וְ יָ פֹות ֶׁשּנִ ְק ָראֹות ַ'ח ֵ
ִאם ֹלא ,אּולַ י ִּת ְמ ְצאּו ֵאיזֹו ֶא ֶבן נֶ ְח ֶמ ֶדת לְ יַ ד ַה ַּביִ תּ ...כָ זֹו ֶׁש ִּת ֵּתן ַה ְׁש ָר ָאה לַ ַּמ ָּדף ֶׁשּלָ כֶ ם...
ִמ ְצ ַטּיְ ִדים ְּב:
ּלּוקי נַ ַחל ׁשֹונִ ים ְּומ ַענְ יְ נִ ים
ַח ֵ
ִצ ְב ֵעי ַא ְק ִרילִ יק
ִמכְ חֹולִ ים ַּד ִּקים
קּופה לְ ִצּפּוי
לָ ָקה ְׁש ָ
ֶּד ֶבק ָחזָ ק
ּתֹוריםְ ,ס ָר ִטיםִ ,עּגּולֵ י ַמגְ נֵ ט ֲחזָ ִקים)
ֲא ִביזְ ֵרי ִקּׁשּוט ְק ַטנְ ַטּנִ ים (ּכַ ְפ ִ
ָק ִד ָימה ,לַ ֶּד ֶרְך!
יֹותר ַּומ ְת ִחילִ ים ַּביְ ִצ ָירה.
לֹוק ִחים ֶאת ָה ֶא ֶבן ַהּיָ ָפה ְּב ֵ
ְ
• ְמ ַׂש ְר ְט ִטים ִאּיּור ַעל ָה ֶא ֶבן ,אֹו ּכִ ּתּובֶ ,א ְפ ָׁשר ּגַ ם וְ גַ ם...
ּתֹודה' ...טֹובֹ ,לא נִ ַּקח לָ כֶ ם ֶאת ּכָ ל ָה ַר ְעיֹונֹות...
טֹובה ִּב ְׁש ִבילִ י''ְ ,מ ַמגְ נֶ ֶט/ת ֶאת ּכֻ ּלָ ם'' ,ה' ָ
ַ'א ָּת/ה ּכְ מֹו ֶא ֶבן ָ
צֹוב ִעים ֶאת ַה ִּצּיּור ְּביָ ד ָח ְפ ִׁשית ְּובכֵ יף.
• ְ
אֹותּיֹות.
יׁשים ְּב ֶעזְ ַרת ִמכְ חֹול ַּדק וְ ַא ְק ִרילִ יק ָׁשחֹור ֶאת ַה ִּמ ְסּגֶ ֶרת ַה ִחיצֹונִ ית ֶׁשל ָה ִאּיּור ָ /ה ִ
• ַמ ְדּגִ ִ
יֹותר.
נֹותנֶ ת לָ ֶא ֶבן ַמ ְר ֶאה ָּברּור וְ ָחזָ ק ֵ
חֹורה ֶ
ַה ִּמ ְסּגֶ ֶרת ַה ְּׁש ָ
• ַמּנִ ִיחים ַּב ַחּלֹון לְ יִ ּבּוׁש.
• ְמכִ ינִ ים ֶאת ַה ִּמינְ יָ אטּורֹות ֶׁשּיִ זְ ּכּו לְ ַק ֵּׁשט ֶאת ָה ֶא ֶבן ַה ַּמ ְק ִס ָימה ֶׁשּלָ נּוֶ .ס ֶרט ַּת ֲח ָרה וָ רֹד ַמ ְת ִאים? אּולַ י ּכַ ְפּתֹור
לֵ ב ָאדֹם?
קּופה ְּומיַ ְּב ִׁשים ׁשּוב.
אֹותּה ְּבלָ ָקה ְׁש ָ
• ָה ֶא ֶבן ִה ְתיַ ְּב ָׁשה? ֵה ָידד! ְמ ַצ ִּפים ָ
• ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֶּד ֶבק ַמ ְצ ִמ ִידים ַּב ֲע ִדינּות ֶאת ֲא ִביזְ ֵרי ַה ִּקּׁשּוט.
חֹורי ַמגְ נֵ ט.
• ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְצ ִמיד ֵאלֶ ָיה ִמ ִּצ ָּדּה ָה ֲא ִ
ֵאיזֶ ה י ִֹפי!

ַה
ּת
ֹו
ר
ֶ
ׁ
ש
ָ
ּל ֶכם
ְל

הַ ּכֹל ּבְ זֹול

ִה ְת ַח ֵזּק

תֹוציאּו
ֶּב ַטח יֵ ׁש לָ כֶ ם עֹוד ּכַ ָּמה ְּד ָב ִרים ַּב ְּמגֵ ָרה חּוץ ֵמ ֲא ָבנִ יםָ ...אז ּבֹואּו וְ ִ
אֹותם! וְ ַעל ַה ֶּד ֶרְך ַּת ֲעׂשּו ְק ָצת ֶ'ּפ ַסח' לַ ָּבלָ גָ ן.
ּגַ ם ָ
ַהּ-יָ ִ-ר-י-ד!!!-
ֶׁשל?-
ֶׁשּלָ כֶ ם!!
דּודס ,לַ ּדּוכָ נִ ים!
ָק ִד ָימה ,יְ לָ ֶ
עֹוׂשים
ּכָ ל ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ֵמכִ ין לֹו ּדּוכָ ןּ :כִ ֵּסאֻׁ ,שלְ ָחן אֹו ַא ְרּגָ זְ .מנַ ְּפ ִחים ָּבלֹונִ ים וְ ִ
חֹורה ֵמ ַה ְּמגֵ ָרה ֵּומ ַה ִּתיק:
ֲאוִ ָירה ֶׁשל ׁשּוקּ .כָ ל ֶא ָחד ַמּנִ ַיח ַעל ַהּדּוכָ ן ְס ָ
ּפּוריםֵ ,עט ִצ ְבעֹונִ יַ ,מ ְד ֵּב ָקה ֵמ ָהא ֶֹסףּ ,כֹוסֹות
ּנֹותרּו לָ כֶ ם ִמ ִ
ַמ ְמ ַּת ִּקים ֶׁש ְ
ּלּוקי נַ ַחל ְמ ֻק ָּׁש ִטים😊
סֹורגֶ ת'ָ ,ח ֵמׁש ֲא ָבנִ יםַ ,ח ֵ
ַק ְרטֹון ִצ ְבעֹונִ ּיֹות'ַ ,ס ְב ָּתא ֶ
ַּומה ֹּלא? ַמ ְמ ִצ ִיאים ִס ְיס ָמאֹות אֹו ַמ ְד ִּב ִיקים ַמ ְד ֵּבקֹותָ ,ה ִע ָּקר ּ -דּוכָ ן
יׁשי ְמגָ ֶרה ִּב ְמיֻ ָחד.
ִא ִ

נַ ּצְ לּו ֶאת ַהּיָ ִמים
ּגּופכֶ ם
וְ ַה ְט ִעינּו ֶאת ְ
ּבִ בְ ִריאּות טֹובָ ה.
יאה,
ְּתזּונָ ה ְּב ִר ָ
ְּב ִע ַּקר וִ ָ
יט ִמין ,C
ְמ ַחזֶ ֶקת ֶאת ַמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ִחּסּון!

עֹוב ִרים ֵּבין ַהּדּוכָ נִ ים ַּומ ְת ִחילִ ים לִ ְקנֹות
ַא ֲח ֵרי ֶׁשּכֻ ּלָ ם ְמ ֻא ְרּגָ נִ יםְ ,
סֹורגֶ ת'ָ ,מה ַא ָּתה
רֹוצה ֶאת ַה ַ'ּס ְב ָּתא ֶ
לֹומר לְ ַה ְחלִ יף'ֲ :אנִ י ֶ
וְ לִ ְמּכֹרּ ,כְ ַ
נֹותן
רֹוצה ְּב ַעד ֵמ ַהּדּוכָ ן ֶׁשּלִ י?'ּ' ,כַ ָּמה עֹולֶ ה ַה ְ'ּס ַמיְ לִ י' ַהּזֶ ה? ֲאנִ י ֵ
ֶ
רֹוצה?'
ָח ֵמׁש ַמ ְד ֵּבקֹות ֶׁשל ּפּו ַהּדֹב ְּב ַעד זֶ הָ -
סֹוח ִרים יְ ָק ִריםֱ ,היּו ֲהגּונִ יםִׂ .שימּו לֵ ב ּגַ ם לָ ַא ִחים
ֲ
ַה ְּק ַטּנִ ים...

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
ַהּיָ ִריד ֶׁשּנֶ ֱע ַרְך ִמ ֵּדי ָׁשנָ ה ְּב ִמ ְת ַחם ַה ַּת ֲחנָ ה ָה ַפְך
סֹוח ִרים
ֲ
דּוע ִּב ְרבֹות ַה ָּׁשנִ יםֵ .אינְ ְספֹור
לְ ֻמ ָּׂשג יָ ַ
ּוסחֹורֹות ְמגֻ ּוָ נֹות ְּומ ַענְ יְ נֹות ִה ְת ַק ְּבצּו לְ ָׁשם ַּב ֲהמֹונֵ ֶיהם
ְ
ּפּורים ֻס ְּפרּו ָעלָ יו ְּומ ָׁשלִ ים
קּופה ֶׁשל ח ֶֹדׁשַ .ה ְר ֵּבה ִס ִ
לִ ְת ָ
ַר ִּבים ִהזְ ּכִ ירּו אֹותֹוַ .עכְ ָׁשיו ּגַ ם ַא ֶּתם ָּת ִבינּו ַמהּו...

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה
גּורים
ָּת ֲארּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶׁש ַא ֶּתם הֹולְ כִ ים לִ ְהיֹות ְס ִ
ַּב ַּביִ ת לְ ֶמ ֶׁשְך ח ֶֹדׁש ָׁשלֵ ם.
ַמהּו ַה ָּד ָבר ָה ִראׁשֹון אֹותֹו ָּתרּוצּו לִ ְקנֹות לִ ְפנֵ י כֵ ן?
_______________________________
ּכַ ָּמה ִּת ְקנּו ִמ ֶּמּנּו?
_______________________________
ַמהּו ַה ָּד ָבר ָה ִראׁשֹון ֶׁש ַּת ֲעׂשּו ּכְ ֶׁשּסֹוף סֹוף ֵּת ְצאּו
ַא ֲח ֵרי ח ֶֹדׁש ָׁשלֵ ם ֵמ ַה ַּביִ ת?
_______________________________

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר

ְּבכָ ל טּוב.
ת ּו ְמלֵ ִאים
ּו ֵסי אֹו ָצרֹו
כְ ָּתב ָק ָצר
ַּביְ ָתהֲ .עמ
ּו' ,נְ ָצ ֵרף ִמ
הִ ,הּגַ ְענּו ַה
לָ ל ֶׁש' ָּקנִ ינ
נַ ּנִ י ַח לָ ֶהם
ּכְ ָבר ָׁש ְק ָע
תֹוק ֵמ ַה ָּׁש
ִּב ְׁש ִבילֵ נּו,
ַה ֶּׁש ֶמׁש
מ
ָ
ל
ּו
ּכ
ֹ
ן
ט
ה
ָ
ַ
ק
ם
ָ
ֶּׁשהּו ֶא ָחד
ים ֶׁשעֹו ִׂשי
ה ֲח ִמי ָמה.
ר ַמ
ק ִר
ם ּכֹוס ָק ֶפ
נִ ְב ַח ׁש לְ ַא ָּבא ּולְ ִא ָּמא ַהיְ ָ ן ַּב ָּסלֹון ִע
ַעל ַה ֻּׁשלְ ָח
ּו ְמ ַרּגֵ ַהּכָ ִרית אֹו
ַּת ַחת

ת ֶקף!
ֵהכַ נְ ֶּתם?
נְ ִסי ָעה ְּב ֹ
ס
י
ט
ִ
ר
יֵ ׁש ָלכֶ ם ּכַ ְ
www.kl
ive.co.il
לׁשּו ַל ֲא ָתר
ֹון ִמ ְס ַּפר ,4
ּגִ ְ
יס ֶׁשל ָקר
ר ִט
פּו ֶאת ַהּכַ ְ
ַּת ְּק
אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

ּכּו ִּב ְפ ָרס!
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קרון
מספר

...ח ָל ִלית!
ַהּיֹום ַה ָּקרֹון ֶׁש ָּלנּו יַ ֲהפְֹך ַל ֲ
צּורים מּוזָ ִרים ,וְ נִ לְ ַמד לְ ַד ֵּבר ִּב ְׂש ַפת
נַ ּגִ ַיע לַ ּיָ ֵר ַח ,נִ ְפּגֹׁש יְ ִ
ְס ָת ִרים!

ַה ַּמ ָּסע ֶאל ַה ָּירֵ ַח
מ ְִצ ַטּיְ ִדים ְּב:
ַּדף לָ ָבן
טּוׁשים ִצ ְבעֹונִ ּיִ ים
ִ
לֹוטייּפ
ֶּד ֶבק ֵס ֵ
ַק ִּׁשית.
יֵ ׁש לָ כֶ ם ַּבּיָ ד ֶמגָ הַ -מ ְעּב ֶֹרת וְ כַ ן ִׁשּגּור ֶׁש ַא ֶּתם ַמ ְחלִ ִיטים ָמ ַתי לְ ַה ְפ ִעיל.
ַה ְּס ִפ ָירה לְ ָאחֹור ַמ ְת ִחילָ ה?
• ַמ ְע ִּת ִיקים ֶאת ִאּיּור ַה ַּמ ְעּב ֶֹרת ַה ְמצ ֶֹר ֶפת לַ ַּדף ַהּלָ ָבןּ .כָ ֵעת ַמ ְע ִּת ִיקים ּגַ ם ֶאת
ַה ִּׂש ְרטּוט ַה ְּמצ ָֹרף .י ִֹפי!
צֹוב ִעים ֶאת ַה ַּמ ְעּב ֶֹרת,
נֹותנִ ים לַ ִּד ְמיֹון לָ טּוסְ ...
• ְ
• ּגֹוזְ ִרים ֶאת ַה ַּמ ְעּב ֶֹרת ִּב ְמ ֻדּיָ ק ַּומ ְק ִּפ ִידים לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ָהרֹאׁש ְמ ֻח ָּדדּ -כְ ֵדי
ֶׁשּתּוכַ ל ַמ ָּמׁש לָ עּוף וְ לִ ְבק ַֹע ֶאת ָה ֲאוִ יר! ּגֹוזְ ִרים ּגַ ם ֶאת ַה ִּׂש ְרטּוט ֶׁש ֶה ְע ַּת ְקנּו.
נֹוע
לֹוק ִחים ֶאת ַה ִּׂש ְרטּוטַ ,מּנִ ִיחים אֹותֹו ְּב ֶמ ְרּכַ ז ַה ַּמ ְעּב ֶֹרתְּ ,ב ִצ ָּדּה ַה ַּת ְחּתֹון .זֶ הּו ַה ָּמ ַ
• ְ
ֹלׁשת ַה ְּק ָצוֹות ַה ְמ ֻס ָּמנִ ים ִ(מ ְׁש ַּת ְּדלִ ים
ָה ָע ְצ ָמ ִתי ֶׁשּלָ ּהּ .כָ ֵעת ַמ ְד ִּב ִיקים אֹותֹו ֵאלֶ ָיה ִּב ְׁש ֶ
צּורה ֶה ְר ֵמ ִטית לְ גַ ְמ ֵרי)ֶ .את ַה ָּק ֶצה ָה ְר ִב ִיעי
לְ ַה ְד ִּביק ָחזָ ק ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ַּמלְ ֵּבן יִ ְהיֶ ה ֻמ ְד ָּבק ְּב ָ
נֹוצר ּכְ ֵעין 'ּכִ יס ֲאוִ יר'.
מֹות ִירים ֵריק ִמ ֶּד ֶבק ָ -
ִ
• ִמ ְתּכֹונְ נִ ים לַ ַה ְמ ָר ָאה! ְמ ַח ְּב ִרים ֶאת ַה ַּמ ְעּב ֶֹרת לְ כַ ן ַה ִּׁשּגּור ַ -ה ַּק ִּׁשית.
ַמכְ נִ ִיסים ֶאת ְק ֵצה ַה ַּק ִּׁשית ֶאל ּתֹוְך ַהּכִ יס ֶׁשיָ ַּצ ְרנּו.
נֹוׁש ִפים ָחזָ ק
• ְמכַ ּוְ נִ ים ֶאת ַה ַּמ ְעּב ֶֹרת ֶאל ַהּכִ ּוּון ָה ָרצּויְ ,
הֹוּפה!!! ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁש ָא ִבים
ַּב ָּק ֶצה ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ַּק ִּׁשיתָ ,
--לְ ָאן ִהּגַ ְענּו? לַ ּיָ ֵר ַח!
ֶא ְפ ָׁשר 'לָ עּוף' לְ עֹוד ֲהמֹון ְמקֹומֹות ְמ ַר ְּת ִקים ַעד ֶׁש ַה ֶּדלֶ ק יִ ּגָ ֵמר...

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה

יׁשים ְק ָצת ַּפ ַחד? ִמ ָּס ִביב יֵ ׁש ָּבלָ גָ ן וְ גַ ם ַּבּלֵ ב ַהּנֶ ְח ָמד
ֲע ַדיִ ן ַמ ְרּגִ ִ
ֶׁשּלָ כֶ ם?
יֹותר:
ַר ְעיֹון ָּפׁשּוט וְ יָ ִעילַ ,א ֲח ָריו ַּת ְרּגִ יׁשּו טֹוב ַה ְר ֵּבה ֵ
ּכִ ְתבּו ַעל ַּדף ִּבכְ ַתב ְס ָת ִרים ְמיֻ ָחד ֶאת ַהּכֹלָּ .ת ֲארּו ָמה ַא ֶּתם
יֹוד ִעים ַעל ַה ֻח ְפ ָׁשה ַהּזֹו ַּומה
יׁשיםַ ,ס ְּפרּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ָמה ַא ֶּתם ְ
ַמ ְרּגִ ִ
ֹּלאַ .מה ְמ ַבלְ ֵּבל /מּוזָ רְ /מ ַעּיֵ ף .וְ ִאם יֵ ׁש לָ כֶ ם ַר ְעיֹון לְ ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה
לָ כֶ ם נֶ ְח ָמדּ -כִ ְתבּו ּגַ ם אֹותֹוּ .כָ ֵעת נִ ְׁש ָאר לָ כֶ ם לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ִּמכְ ָּתב
ּסֹודי ּולְ ַפ ֲענֵ ַח ֶאת ַהּכְ ָתב ֶׁש ַרק ַא ֶּתם ְמ ִבינִ ים...
ַה ִ
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ִל ְלמֹד

נַ ּצְ לּו ֶאת ַה ְז ַּמן
ׁה ְת ַּפּנָ ה לָ כֶ ם לִ לְ מֹד
ֶש ִ
ְמיֻ ָּמנֻ ּיֹות ֲח ָדׁשֹות ְּומ ַר ְּתקֹות
ׁירה,
ּכְ מֹו ִּבּׁשּולֲ ,א ִפּיָ הִ ,ש ָ
ּדֹומה,
נְ גִ ינָ ה וְ כַ ֶ
ׁארּו לָ כֶ ם לְ ָת ִמיד!
ּׁיִ ָּש ֲ
ֶש

ָּב ָא ֶרץ ַה ֲח ָד ָׁשה ֵאלֶ ָיה ִהּגַ ְענּו ְמ ַד ְּב ִרים ָה ֲאנָ ִׁשים ְּב ָׂש ָפה מּוזָ ָרה ְּומ ַר ֶּת ֶקת.
אֹותּה לְ ַע ְצמֹו ,וְ כָ ְך ְּבנֵ י ָה ָא ֶרץ ַהּמּוזָ ָרה ְמ ַד ְּב ִרים ֵּבינֵ ֶיהם.
ּכָ ל ֶא ָחד ִה ְמ ִציא ָ
ַה ְר ֵּבה זְ ַמן נִ ִּסינּו לְ ָה ִבין ֵאיְך נּוכַ ל לְ ַד ֵּבר ָּבּה ּגַ ם ,וְ ֹלא ִה ְצלַ ְחנּוַּ .בּסֹוף
נִ ּגַ ְׁשנּו לְ ַמנְ ִהיג ָה ָא ֶרץ וְ הּוא ּגִ ּלָ ה לָ נּו ֶׁשּנּוכַ ל לְ ַה ְמ ִציא ָׂש ָפה ּכָ זֹו ְּב ִדּיּוק!!
זֶ ה ָּפׁשּוט ַמ ָּמׁש:
אֹותּיֹות לְ ִפי ֵס ֶדר ְּבטּורּ .כָ ֵעת,
רֹוׁש ִמים ֶאת ּכָ ל ָה ִ
לֹוק ִחים ַּדף ֵריק וְ ָחלָ קְ .
ְ
אֹוה ִביםֶ ,א ְפ ָׁשר ּגַ ם
לְ יַ ד ּכָ ל אֹות ְמ ַצּיְ ִרים ִצּיּור ָּפׁשּוט אֹו ֵס ֶמל ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֲ
אֹותּיֹות ֲא ֵחרֹותּ .כָ ל אֹות ְּב ֶע ֶצם ְמ ַק ֶּבלֶ ת ַּת ְחלִ יף.
אֹותּיֹות ְּב ִ
לְ ַה ְחלִ יף ִ
ֲאנַ ְחנּו לְ ָמ ָׁשל ָּב ַח ְרנּו ּכָ ְך:
ב'= 🙃
ה'= ✖
ח'=✔
ל'= ❤
צ'= 🕖
ַמה ּכָ ַת ְבנּו לָ כֶ ם ּכָ אן?

✖ ✔❤ 🙃 ✖ 🕖

____________________________

ּכֹות ִבים לָ נּו ַּב ֲחזָ ָרה?
ָּומה ַא ֶּתם ְ
___________________
אֹותּה
ּכָ ל ְּבנֵ י ַה ַּביִ ת ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַה ְמ ִציא ָׂש ָפה ַא ַחת ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ֶׁש ָ
יֹוד ִעים ַ(מ ְת ִחילִ ים לְ ַה ְחלִ יף ִמכְ ָּת ִבים ,נִ ְהיֶ ה ּכָ אן
ּכֻ ּלָ ם ְ
יׁשהּו זָ ר ֹלא יַ ְצלִ ַיח לְ ָה ִבין ִעם ֵאיזֹו ְר ִׁש ָימה
ְמ ַענְ יֵ ןִ )...מ ֶ
מּוזָ ָרה ַא ֶּתם הֹולְ כִ ים לַ ַּמּכֹלֶ ת..

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
רֹוצים לְ נַ ּסֹות?
יֵ ׁש עֹוד ְּד ָרכִ ים לִ יצֹר ְׂש ַפת ְס ָת ִריםִ .
כֹות ִבים ְּב ֶעזְ ָרתֹו ַעל ַּדף
לֹוק ִחים ִמכְ חֹול ֶׁש ָּטבּול ְּב ִמיץ לִ ימֹון וְ ְ
ְ
לָ ָבןְ .מ ַחּכִ ים ֶׁשּיִ ְתיַ ֵּבׁש ְּומ ַׁשּגְ ִרים ֶאת ַה ֶּׁש ֶדרַ .רק ֹלא לִ ְׁשּכ ַֹח
לְ ַסּכֵ ם ִעם ַהּנִ ְמ ָען ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ָה ִאיר ַעל ַה ַּדף ְּב ָפנָ ס  /לְ ַב ֵּקׁש
ִמ ְּמ ֻבּגָ ר לְ גַ ֵהץ ְׁשנִ ּיָ ה ַ -על ְמנָ ת לִ ְראֹות ֶאת ַהּכָ תּוב.
ֶא ְפ ָׁשר לִ כְ ּתֹב ּגַ ם ִעם נֵ ר לָ ָבן ,לְ ַצּיֵ ר ִאּתֹו ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ִע ָּפרֹון,
גֹואׁש ַעל ַה ַּדף ּכֻ ּלֹו אֹו לְ ַפּזֵ ר ָעלָ יו חֹול.
וְ ַא ַחר ּכָ ְך לְ ַק ְׁש ֵקׁש ְּב ָ
ַהּכְ ָתב ֶׁשּלָ כֶ ם ַמ ְת ִחיל לְ ִה ְתּגַ ּלֹות...

ִל ְהיֹות ַה ַּק רָ
ּט
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קרון
מספר

ארק!
ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ַלּ...לּונָ ה ָּפ ְ
ּדּורים ,נִ ְס ַּת ֵּבְך ִּב ְמבֹוכִ ים,
נְ ַׂש ֵחק ְּבכַ ִ
וְ נַ ְחזֹר ְׂש ֵמ ִחים ְּומ ֻר ִּצים.

קֹו ְפ ִצים
ּדּורים ַא ֶּתם ַמּכִ ִירים?
ֵאילּו סּוגֵ י ּכַ ִ
אפלּ ,כַ ּדּור ֶטנִ יסּ ,כַ ּדּור ָא ָקמֹולּ ,כַ ּדּור ָמבֹוְך...
ּדּורי ָפלָ ֶ
ּכַ ּדּור ָהעֹולָ םּ ,כַ ֵ
ּדּורים:
ִהּנֵ ה עֹוד ִמ ְס ַּפר ּכַ ִ
קֹופ ָצנִ י וְ ִצ ְבעֹונִ י
ּגּומּיֹות ְ
ּכַ ּדּור ִ
ְּב ַמה ִמ ְּצ ַטּיְ ִדים?
ּגּומּיֹות (ּכָ ֵאּלּו ֶׁש ַּפ ַעם ֵהכַ נְ ֶּתם ֵמ ֶהם ְצ ִמ ִידים ,נִ זְ ּכָ ִרים?)
ֲהמוֹווווון ִ
ָק ִד ָימהַ ,מ ְת ִחילִ ים!
• ְמ ַק ְּמ ִטים ֶּפ ֶתק ֵממֹו ָּפׁשּוט  -זֶ הּו ּגַ ְר ִעין ַהּכַ ּדּור.
פּופה ,וְ ָאז לָ ר ַֹחבָּ ,ב ֲאלַ כְ סֹון .הּוא ַמ ְת ִחיל לְ ַק ֵּבל
ׁשּורה ְצ ָ
ּגּומּיֹות לָ א ֶֹרְך ְּב ָ
יׁשים' ַעל ַה ֶּפ ֶתק ִ
ּגּומּיֹות'ַ :מלְ ִּב ִ
מֹות ִחים ִ
• ְ
אֹומ ִרים)...
צּורה ְ(ק ָצת מּוזָ ָרה ֲע ַדיִ ןָ ,היִ ינּו ְ
ע ִֹבי וְ ָ
• ַמ ְמ ִׁשיכִ ים ְּב ֶמ ֶרץ ,וָ ואּוֵ ,איזֶ ה ּג ֶֹדלָ .היָ ה ָׁשוֶ ה לַ ֲעבֹד ְּב ַס ְבלָ נּות!
• ַמ ְק ִּפ ִיצים ֶאת ַהּכַ ּדּור ִּב ְׁשלַ ל ִמ ְׂש ָח ִקים.

ּכַ ּדּור עֲ צַ ּבִ ים
טֹוב לְ ִׁש ְחרּור ְמ ָת ִחים!
ְּב ַמה ִמ ְּצ ַטּיְ ִדים?
ַּב ְקּבּוק ְּפלַ ְס ִטיק
ָּבלֹון
ֶק ַמח
ְ .1מ ַמּלְ ִאים ַּב ְקּבּוק ְּב ֶק ַמח,
יׁשים ֶאת ַה ָּבלֹון ַעל ִּפּיַ ת ַה ַּב ְקּבּוק,
ַ .2מלְ ִּב ִ
הֹופכִ ים ֶאת ַה ַּב ְקּבּוק ּכְ ֵדי לְ ַא ְפ ֵׁשר לַ ֶּק ַמח
ְ
לְ ִה ָּׁש ֵפְך לְ תֹוְך ַה ָּבלֹון .עֹוזְ ִרים ִּב ְט ִפיחֹות
ַקּלֹות ַעל ַה ַּב ְקּבּוק.
מֹוצ ִיאים ֶאת ָה ֲאוִ יר ְ(ּב ִמ ָּדה וְ יֵ ׁש
ִ .3
קֹוׁש ִרים  -וַ ֲה ֵרי לָ כֶ ם ּכַ ּדּור
ַּב ָּבלֹון)ְ ,
לַ ַחץ נָ ִעים וְ לָ ִחיץ.
ּבֹוח ִרים לְ ַׂש ֵחק ַעכְ ָׁשיו? ֶ(א ְצלֵ נּו זֶ ה ָּתלּוי ְּב ַמ ַּצב ָהרּוח ַ😊)
ָאז ְּב ֵאיזֶ ה ּכַ ּדּור ַא ֶּתם ֲ

מִ סְ ּתַ ּבְ כִ ים
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ְל ַד ְמ ֵין

ׁק ָטה ּבַ ּבַ יִ ת,
ַח ְּפׂשּו ִּפּנָ ה ְש ֵ
ׁה...
ּׁק ֶש
ֲא ִפּלּו ֶש ָ
ׁבּו
ִע ְצמּו ֵעינַ יִ ם וְ ִח ְש
ּׁיֵ ׁש לָ כֶ ם
ַעל ָמקֹום נֶ ְח ָמד ֶש
ימים,
ִמ ֶּמּנּו זִ כְ רֹונֹות נְ ִע ִ
ׁים!
וְ ִת ְת ַמּלְ אּו ּכֹוחֹות ְמ ֻח ָּד ִש

ַהּיֹום נַ ֲהפְֹך ֶאת ַה ֶח ֶדר לְ ָמבֹוְך ֵא ְימ ָתנִ י ִּב ְמיֻ ָחד ,וָ ואּו!
אֹותם ֵּבין ְׁשנֵ י ֲח ָפ ִצים
חּוטים ֲא ֻרּכִ יםַּ ,ומ ֲע ִב ִירים ָ
ּגֹוזְ ִרים ְּפ ַק ַעת ֶצ ֶמר לְ ִ
ַּב ֶח ֶדרֵּ .בין ָה ָארֹון ַהּוָ רֹד לַ ִּמ ָּטהֵּ ,בין ַה ַחּלֹון לְ יָ ִדית ַה ֶּדלֶ תִ ,מ ַּמ ַּדף ַה ְּס ָפ ִרים
ַעד לַ ּיַ לְ קּוט ֶׁש ַעל ָה ִר ְצ ָּפה...
ּכָ ל ָּד ָבר ַּב ֶח ֶדר ְמ ַׁש ֵּמׁש לָ נּו ּכְ ֵעזֶ ר לַ ָּמבֹוְך.
ַעכְ ָׁשיו ַמכְ נִ ִיסים ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
יֹוד ִעים .זֶ ה ָּתלּוי
ּפֹוס ִעים ַּב ָּמבֹוְך? ֶאת ָה ֱא ֶמת ֶׁשּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ֹלא ְ
ֵאיְך ְ
חּוטים,
הֹוּפהָ ,אסּור לָ גַ ַעת ַּב ִ
ְּב ִמ ְבנֵ ה ַה ָּמבֹוְך ֶׁשּלָ כֶ םָּ .פׁשּוט ְמנַ ִּסיםָ .
לֹוק ַח ְק ָצת זְ ַמן?
ּכְ ֶׁש ַה ַּמ ָּט ָרה לִ ְפס ַֹע ִמ ָּק ֶצה ֶא ָחד ֶׁשל ַה ֶח ֶדר לַ ָּק ֶצה ַה ֵּׁשנִ יֵ .
יֵ ׁש לָ כֶ ם ּכַ ּדּור ֲע ַצ ִּבים ַּבּכִ יסַ .מה ֻּמ ָּתר? לַ ֲעבֹר ֵמ ַעל חּוט ִ /מ ַּת ַחת ,אֹו
לִ ְקּפֹץ ֵמ ָעלָ יו.

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
רֹוצה לְ ַהּגִ ַיע
ָה ַרּכֶ ֶבת ָ
לְ ַת ֲחנַ ת ָה ַרּכֶ ֶבת.
אֹותּה ִּבזְ ִהירּות.
ִה ִּסיעּו ָ

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה

ַמ ֶּׁשהּו ִמ ְס ַּת ֵּבְך לָ כֶ ם ִּב ְפנִ ים?
ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵצאת ִמּזֶ ה.
ַאל ִּת ְׁש ְמרּו ַ -הּלֵ ב ֵאינֶ ּנּו ַמ ְח ָסן!
הֹורים ,אֹו
ְמ ַׁש ְּת ִפים ֶאת ַא ַחד ַה ִ
רֹובה ַא ֶח ֶרת ִ -הּנֵ הּ ,כְ ָבר
ְּדמּות ְק ָ
יָ ָצאנּו ְק ָצת ֵמ ַה ָּמבֹוְך!

ֹולָ ם ָק ָטן...
ה וִ י ִדי ִדים.
יו ְּבתֹוְך ע
ּבנֵ י ִמ ְׁש ָּפ ָח
ִאים ַעכְ ָׁש
ׁשב ַעל ְ
ּזֶ ה ,וְ לַ ְח ֹ
ַא ֶּתם נִ ְמ ָצ
מ ַהּכַ ּדּור ַה
ְת ַענְ יְ נּות?
את ְק ָצת ֵ
ֵטלֵ פֹון ,לְ ִה
נַ ּסּו לָ ֵצ
ּולְ ַחּכֹות לְ
עת לָ ֶׁש ֶבת
ִמי יָ כֹול ּכָ ֵ
נּו וְ ַס ְּפרּו.
פּוִ ,ה ְת ַענְ יְ
ֶק ֶׁשרַׁ ,ש ְּת
ְצרּו

עֹו ַד ְד ֶּתם?
ׂש ַּמ ְח ֶּתם,
ת ֶקף!
ִה ְת ַק ַּׁש ְר ֶּתם? ִ נְ ִסי ָעה ְּב ֹ
כֶ ם ּכַ ְר ִטיס
www.kl
יֵ ׁש ָל
ive.co.il
ר
ְלׁשּו ַל ֲא ָת
ֹון ִמ ְס ַּפר ,1
ּגִ
יס ֶׁשל ָקר
ר ִט
פּו ֶאת ַהּכַ ְ
ַּת ְּק
אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

ּכּו ִּב ְפ ָרס!
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קרון
מספר

אֹוצרֹות!
...מ ָע ַרת ָ
ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ִל ְ
אֹוצרֹות ּכָ אן ַּב ַּביִ ת -
נְ גַ ּלֶ ה ָ
ִמ ַּת ַחת לַ ַּתּנּור ,אֹו אּולַ י ַּב ְּמ ָק ֵרר?
יֹותר!
סֹודי ְּב ֵ
נְ ַפ ְענֵ ַח ַמ ַּפת ַמ ְטמֹוןִ ,

ִל ְברִ יאּות!

אֹוצרֹותּ ...כֵ ן ּכֵ ן.
ַּב ְּמ ָק ֵרר ֶׁשּלָ כֶ ם ִמ ְת ַח ְּב ִאים ָ
בֹוקדֹוְ ,מכִ ילִ ים ַמ ֲאגָ ִרים ֶׁשל ּכ ַֹח לַ ּגּוף ֶׁשּלָ נּו.
ּפּוח ְּומלָ ְפפֹוןַ ,מנְ ּגֹו וְ ָא ָ
ַּת ַ
רּוח לְ כָ ל ַהּיֹום.
מֹוס ָיפה לָ נּו ַמ ַּצב ַ
מּומ ֵחי ּכְ לָ לִ ית ַמ ְסּכִ ִימים ִא ָּתנּוַּ ,ומזְ ּכִ ִירים ֶׁש ַה ְק ָּפ ָדה ַעל ְּתזּונָ ה נְ כֹונָ ה ִ
ּגַ ם ְ

אַ רְ טִ יקִ ים מְ רַ עְ נְ נִ ים
אֹוצר!
יֹותר ְט ִע ִימים ְּוב ִר ִיאיםָּ .פׁשּוט ָ
ַמ ָּמׁש ּכְ מֹו ַּב ֲחנּותֲ ,א ָבל ַה ְר ֵּבה ֵ
ְּב ַמה ִמ ְּצ ַטּיְ ִדים?
ְּפ ִרי ָט ִרי אֹו ָקפּוא
יֹוגּורט ָ /חלָ ב ַ /מיִ ם ִ /מיץ ַּתּפּוזִ ים
ּכֹוס ַׁש ֶּמנֶ ת ְ /
יּפל
ְמ ַעט ְּד ַבׁש ֻ /סּכָ ר ֵ /מיְ ֶ
ּכֹוסֹות
ַמ ְקלֹות ַא ְר ִטיק
ָק ִד ָימהּ ,כִ ְמ ַעט ְמלַ ְּק ִקים!
חֹותכִ ים ֶאת ַה ְּפ ִרי לְ ֻק ִּבּיֹות
ְ .1
מֹוס ִיפים ּכֹוס ֲחלָ ִבית לִ ְב ִח ַיר ְתכֶ םֶ .א ְפ ָׁשר לְ נַ ּסֹות ּגִ ְר ָסה ַּפ ְרוֶ ה ִעם ַמיִ ם אֹו ִמיץ ַּתּפּוזִ ים.
ִ .2
טֹוחנִ ים ַהּכֹל ִּב ְבלֶ נְ ֵּדר
ֲ .3
מֹוס ִיפים ְק ָצת ְּד ַבׁש ֻ /סּכָ ר ֵ /מיְ ֶיּפל
טֹוע ִמים ַ -רק ְק ָצת! ִאם ֲח ֵס ָרה ְמ ִתיקּותִ ,
ֲ .4
נֹוע ִצים ַמ ֵּקל ַא ְר ִטיק ַּומ ְמ ִׁשיכִ ים לְ ַה ְק ִּפיא.
 .5מֹוזְ גִ ים ֶאת ַה ַּת ֲער ֶֹבת לְ כֹוסֹותַ ,מ ְק ִּפ ִיאים ְמ ַעט ,וְ ָאז ֲ
ֻמ ְמלָ ץ לְ ָהכִ ין ַּבּב ֶֹקר – ּכְ ֵדי ֶׁשּתּוכְ לּו לֵ ָהנֹות ִמ ַּמה ֶׁש ֵּהכַ נְ ֶּתם ְּבאֹותֹו יֹום.
אֹוצרֹות לָ ֵתת לָ נּו.
מּומ ֵחי ַה ְּב ִריאּות ֶׁשל ּכְ לָ לִ ית יֵ ׁש עֹוד ָ
ֶרגַ ע ,לְ ְ

חֲ טִ יף קֶ סֶ ם ּבָ רִ יא
ֲח ַׁש ְב ֶּתם ֶׁשּיָ כֹול לִ ְהיֹות ָּד ָבר ּכָ זֶ ה?
ְּב ַמה ִמ ְּצ ַטּיְ ִדים?
ּפּוחי ֵעץ ִמּסּוג ּגְ ַרנְ ד
ַּת ֵ
ִקּנָ מֹון וְ ֻסּכָ ר
ָק ִד ָימה ְ -מכִ ינִ ים!
ּפּוחי ֵעץ לִ ְפרּוסֹות ַּדּקֹות ּכְ כָ ל ֶׁשּנִ ָּתן,
חֹותכִ ים ַּת ֵ
• ְ
• ַמּנִ ִיחים ְּב ַת ְבנִ ית ַעל נְ יַ ר ֲא ִפּיָ הְ ,מ ַפּזְ ִרים ֵמ ַעל ְק ָצת ִקּנָ מֹון וְ ֻסּכָ ר,
אֹופים ַּב ַּתּנּור ְּבחֹם נָ מּוְך לְ ֶמ ֶׁשְך ּכְ ָׁש ָעה,
• ִ
יחֹוח ְמיֻ ָחד ְּב ִמינֹו ְּבכָ ל ַה ַּביִ ת.
ּפּוחי ֵעץ ָּב ִריא וְ נִ ַ
’יּפס ַּת ֵ
ְמ ַק ְּבלִ ים ִצ ְ

ַה
ּת
ֹו
ר
ֶ
ׁ
ש
ָ
ּל ֶכם

ְל ַת ְכ ֵנן

אִ י הַ ּמַ טְ מֹון

ַאל ְּתוַ ְתרּו ַעל ֵס ֶדר יֹום
ּׁנָ ה וְ ִק ָימה,
ּׁכֹולֵ ל זְ ַמּנֵ י ֵש
ֶש
ֲארּוחֹותְּ ,פנַ אי וִ יצִ ָירה.
לּוח זְ ַמּנִ ים ּגָ דֹול
ָהכִ ינּו לָ כֶ ם ַ
וְ ַה ְד ִּביקּו ַּב ֲח ַדר ַהּיְ לָ ִדים.

ְּפ ִעילּות ּכֵ ִיפית ִּב ְמיֻ ָחד ֶׁש ָּתכִ ינּו לָ ַא ִחים ְ -ק ַטּנִ ים וַ ֲא ִפּלּו ּגְ דֹולִ ים ִמּכֶ ם!
ּתֹורי וְ יָ ָׁשן.
ְמ ַצּיְ ִרים ֶאת ַמ ַּפת ַה ַּביִ ת ַעל ּגִ ּלָ יֹוןָ ,ע ִדיף ּכָ זֶ ה ֶׁשּנִ ְר ֶאה ִמ ְס ִ
'יּפס
סֹודי ַּב ַּביִ ת ַ -מ ְמ ָּתקּ ,כֶ ֶסף ָק ָטן ,אּולַ י ֶאת ִצ ְ
אֹוצר ְּב ָמקֹום ִ
ַמ ְח ִּב ִיאים ָ
אֹוצרִ ,סּכַ ְמנּו.
ּפּוחים? ּגַ ם הּוא ָ
ַה ַּת ִ
אֹוצר" :הּוא ֹלא
תּובים ְר ָמזִ ים ֵאיפֹה ִמ ְת ַח ֵּבא ָה ָ
ְמכִ ינִ ים ְּפ ָת ִקים ָּב ֶהם ּכְ ִ
ָּב ָארֹון ֲהכִ י ְמ ֻבלְ ּגָ ן ַּב ַּביִ ת" ֶּ -פ ֶתק ִראׁשֹון" ,הּוא ֹלא ַּב ֶח ֶדר ֶׁשל ַה ְּמגֵ ָרה
ׁשֹומר ֶאת א ֶֹסף ַהּבּולִ ים ֶׁשּלֹו" ֶּ -פ ֶתק ֵׁשנִ י ,וְ עֹוד ְר ָמזִ ים
ֶׁש ָּבּה ַא ָּבא ֵ
ֶׁש ְּמיֻ ָח ִדים ַרק לַ ַּביִ ת ֶׁשּלָ כֶ םַ .מ ְח ִּב ִיאים ֶאת ַה ְּפ ָת ִקים ַהּלָ לּו ִּב ְמקֹומֹות
ׁשֹונִ ים ְּב ַר ֲח ֵבי ַה ַּביִ ת.
ְמ ַס ְּמנִ ים ְּב ִא ְיק ִסים ַּב ַּמ ָּפה ֵהיכָ ן ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ָה ְר ָמזִ ים ַ -ה ְּפ ָת ִקים.
ַעכְ ָׁשיוַ ,ה ַּמ ָּסע ַמ ְת ִחיל...
עֹוב ִרים ֵּבין ַה ֲח ָד ִריםּ ,ולְ ַאט לְ ַאט
ְּתנּו לָ ַא ִחים ֶאת ַה ַּמ ָּפהֵ .הם ְ
מֹוצ ִאים ֶאת ַה ְּפ ָת ִקים ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ַּמ ָּפה.
ְ
ּכְ ֶׁשּכָ ל ָה ְר ָמזִ ים ֶא ְצלָ ם ַּבּיָ ד ֵ -הם יּוכְ לּו לְ ַפ ְענֵ ַח ֵהיכָ ן ִמ ְת ַח ֵּבא
אֹוצרּ ,ולְ ַהּגִ ַיע ֵאלָ יו!
ָה ָ

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
אֹוצרֹותּ .כְ ֶׁש ַא ֶּתם יְ ֵׁשנִ ים -
ַה ַּביִ ת ֶׁשּלָ כֶ ם ָּת ִמיד ָמלֵ א ְּב ָ
אֹוצרֹות ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ִמ ַּת ַחת לַ ְּש ִמיכֹותּ ,כְ ֶׁש ַא ֶּתם ְּבח ֶֹפׁש -
ָה ָ
אֹוצרֹותּ ,כְ מֹו ּכַ ֶּס ֶפת .נִ ַח ְׁש ֶּתם
ּפֹוצץ ֵמרֹב ָ
ַה ַּביִ ת ַמ ָּמׁש ִמ ְת ֵ
אֹוצרֹות ֶׁש ַּב ַּביִ ת ֶׁשּלָ כֶ ם?
ִמי ֵהם ָה ָ
יֹותר!!
אֹוצרֹות ַהיְ ָק ִרים ְּב ֵ
ַא ֶּתםְּ ,ב ַע ְצ ְמכֶ ם! ָה ָ

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה
טֹובים
ָהכִ ינּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ַּדף ָארְֹךּ .כִ ְתבּו ּבֹו ְּד ָב ִרים ִ
מֹודדּות ִעם ַהּקֹורֹונָ הִּ .ת ְראּו
ֶׁש ַא ֶּתם ַמ ְרוִ ִיחים ֵמ ַה ִה ְת ְ
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא ַמ ֶּׁשהּו ָח ָדׁש וְ טֹוב ְּבכָ ל יֹום ַמ ָּמׁש!

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר
ַרגְ לַ יִ םַ .הּיֹום נִ ְׁש ַּת ֵּדל
ֹוצרֹות ִמ ְתּגַ לְ ּגְ לִ ים לָ נּו ִמ ַּת ַחת לָ ַהּט ִֹובים ֶׁש ָאנּו יְ כֹולִ ים
ֲהמֹון א ָ
ַּמ ֲע ִׂשים
לֶ ֱאסֹף א ָֹותם .א ָ
ֹוצרֹות ֵאּלּו ֵהם ַה מ ַעט ְּתׂש ַּומת לֵ ב נִ זְ ּכֶ ה
ַהּס ְֹוב ִבים א ָֹותנּוִ .עם ְ
ֹוצה ִחּבּוק אֹו ְס ָתם
לַ ֲעׂשֹות ֲעבּור
ֶׁשּלָ נּו ָצ ִריְך ֶעזְ ָרה ,ר ֶ
לְ גַ ּלֹות ִמי ֵמ ַה ְּקר ִֹובים
יצד
ׁש ָּפ ָחה וְ ַׁש ֲאלּו אֹותֹו ּכֵ ַ
ֲחרּו ִמי ֶׁשהּו ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ְ
ִמּלָ ה ט ָֹובהַּ .ב
ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים לַ ֲעזֹר לֹו.

ת ֶקף!
ִה ְצ ַל ְח ֶּתם? ס נְ ִסי ָעה ְּב ֹ
ׁש ָלכֶ ם ּכַ ְר ִטי
www.kliv
יֵ
ֲא ָתר e.co.il
ּגִ ְלׁשּו ַל
קרֹון ִמ ְס ַּפר ,7
ס ֶׁשל ָ
פּו ֶאת ַהּכַ ְר ִטי
ַּת ְּק
ִּתזְ ּכּו ִּב ְפ ָרס!
ד ַע? אּו ַלי ּגַ ם
ּו ִמי יֹו ֵ

קרון
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ּ...ביִ ת ֶׁש ָּלנּו!
ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ַל ַ
ּכֵ ןַ ,מ ְס ִּפיק ִה ְת ַר ַח ְקנּו.
קֹורים ּכָ אן ָס ִביב!
ִהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן לְ גַ ּלֹות ּכַ ָּמה ְּד ָב ִרים יָ ִפים ִ

ַמַ ...מ ֲא ֵפה ַּב ִית
ּפִ יצָ ה ּבְ פָ חֹות מֵ ּ ₪20כֹולֵ ל ּדְ מֵ י מִ ׁשְ לֹוחַ !
ְמ ֻענְ יָ נִ ים?
ִמ ְס ַּפר ַה ֵּטלֵ פֹון לְ ַהזְ ָמנֹות:

5002241

צּורה זֹו:
ִמ ְת ַק ְּׁש ִרים ְּב ָ
ּ 500גְ ַרם ֶק ַמח ְמנֻ ֶּפה
ּ 2כַ ִּפּיֹות ְׁש ָמ ִרים יְ ֵב ִׁשים
ּ 2כַ ִּפּיֹות ֻסּכָ ר
ּ 4כַ ּפֹות ֶׁש ֶמן זַ יִ ת
ּ 1כֹוס ַמיִ ם.
ּמּוצ ִרים ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן?
ַה ָ
• ַמּנִ ִיחים ֶאת ַה ֶּמלַ ח ְּב ַת ְח ִּתית ַה ְּק ָע ָרהֵ .מ ֲעלֵ ֶיהם ֶאת ַה ֶּק ַמחְׁ ,ש ָמ ִריםֻ ,סּכָ רַ ,מיִ ם וְ ֶׁש ֶמן.
יֹותר ַּ -בּיָ ַדיִ ם ַמ ָּמׁש!
• לָ ִׁשים ֶאת ַהּכֹל יַ ַחדְּ ,ב ֶעזְ ַרת ְמ ַע ֵּבד ָמזֹון ,וְ ֶא ְפ ָׁשר ,וַ ֲא ִפּלּו ּכֵ יף ֵ
ַא ֲח ֵרי ָח ֵמׁש ַּדּקֹות לְ ָפחֹות ִמ ְת ַק ֵּבל ָּב ֵצק נָ ִעים וְ ַרְך.
נּוח ִּב ְק ָע ָרה ְּב ָמקֹום ָח ִמים.
נֹותנִ ים לַ ָּב ֵצק לָ ַ
• ְ
ִּבזְ ַמן ֶׁש ַה ָּב ֵצק ְמכֻ ֶּסהְ ,מכִ ינִ ים ֶאת ָהר ֶֹטב:
• ַמכְ נִ ִיסים לְ ִסיר ָק ָטן:
ּ 1/3כֹוס ֶׁש ֶמן זַ יִ ת
ּמּורי ַעגְ ָבנִ ּיֹות ְמ ֻׁש ָּמרֹות ַ 5 /עגְ ָבנִ ּיֹות ְקלּופֹות וַ ֲחתּוכֹות
ֻק ְפ ַסת ִׁש ֵ
ִׁ 4שּנֵ י ׁשּום ְׁשלֵ מֹות
טּוחה ֻסּכָ ר
ּכַ ִּפית ְׁש ָ
טּוחה ֶמלַ ח
ּכַ ִּפית ְׁש ָ
אֹורגָ נֹו יָ ֵבׁש
ֲעלֵ י ָּבזִ ילִ יקּום ְ /
ּ 1/3כֹוס ַמיִ ם
לִ ְב ִח ָירה ֻ -ק ְפ ָסה ְק ַטּנָ ה ֶׁשל ֶר ֶסק ַעגְ ָבנִ ּיֹות
ְמ ַב ְּׁשלִ ים ַהּכֹל יַ ַחד ּכַ ֲח ִצי ָׁש ָעה.
ּתֹופ ַחְ ,מ ַחּלְ ִקים לִ ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים ְּומ ַר ְּד ִדים ּכָ ל ֵחלֶ ק לְ ִעּגּול ִ(אם ָק ֶׁשה לְ ַר ֵּדד ְ -מ ַפּזְ ִרים ֶק ַמח ַעל ַה ִּמ ְׁש ָטח)
• ּכְ ֶׁש ַה ָּב ֵצק ֵ
מֹוס ִיפים זֵ ִיתיםִּ ,פ ְט ִרּיֹותָּ ,ב ָצל (אֹו ּכָ ל ַמה ֶּׁש ַא ֶּתם
ּומֹור ִחים ִּבנְ ִדיבּות ַעל ִעּגּולֵ י ַה ָּב ֵצקִ .
• ָהר ֶֹטב מּוכָ ן? ְמכַ ִּבים ְ
אֹוה ִבים) ,וַ ֲהמֹון ּגְ ִבינָ ה ְצ ֻה ָּבה.
ֲ
• ַמכְ נִ ִיסים לַ ַּתּנּור ְּבחֹם ֵּבינֹונִ יַ ,עד ֶׁש ַה ָּב ֵצק נִ ְר ֶאה ָאפּוי ֵה ֵיטב וְ ַהּגְ ִבינָ ה נְ ַמ ָּסססססה.
ְּב ֵת ָאבֹון ְּוב ִע ָּקר לַ ְּב ִריאּות!

ַה
ּת
ֹו
ר
ֶ
ׁ
ש
ָ
ּל ֶכם
ְ

ל ַה ְק ִׁ
שיב

ּכִ י הָ אָ דָ ם עֵ ץ

הֹוראֹות
ַה ָ
ׂרד ַהּבְ ִריאּות
ׁל ִמ ְש ַ
ֶש
ֵהן ַרק ִמ ִסּבָ ה ַא ַחת:
שמֹר ֲעלֵ יכֶ ם ּבְ ִר ִיאים וַ ֲחזָ ִקים.
לִ ְׁ
הֹוראֹות,
ׁיבּו לַ ָ
ַּת ְק ִש
ׁטפּו יָ ַדיִ ם.
ׁמרּו ֶמ ְר ָחק וְ ִש ְ
ִש ְ

ֶּב ַטח יָ ָצא לָ כֶ ם לִ ְראֹות ַּפ ַעם ֵ'עץ ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי' .יֵ ׁש לֹו ָׁש ָר ִׁשים וַ ֲענָ ִפים
יֹותר ִמ ִיצ ָירה ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית
תּוקים ָּבעֹולָ ם!! ֵאין ֲחוָ יָ ה ּגְ דֹולָ ה ֵ
ּופרֹות ֲהכִ י ְמ ִ
ֵ
ַח ָּמה ְּומלֻ ּכֶ ֶדת.
לֹוק ִחים ּגִ ּלָ יֹון ּגָ דֹול אֹו ְּב ִר ְיסטֹול ִצ ְבעֹונִ יְ .מ ַצּיְ ִרים ְׁשנֵ י ֵע ִצים  -לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
ְ
ּדֹודיםֵּ ,ומ ֶהם -
'מֹוצ ִיאים' ֲענָ ִפים ּכְ ִמ ְס ַּפר ַה ִ
ִ
הֹורים.
ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ִ
ּדֹודים.
יֹותר ,לְ יַ לְ ֵד ֶיהם ְּ -בנֵ י ַה ִ
ֲענָ ִפים ַּד ִּקים ֵ
נֹותר לְ כֻ ּלָ ם יַ ַחד לְ ַה ְצ ִמיד ּכָ ל ְּתמּונָ ה ַּב ָּמקֹום ַהּנָ כֹון .אּולָ לָ הֵ ,איזֹו
ּכָ ֵעת ָ
ֲחוָ יָ ה!
ּפּורים ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתּיִ ים ַמ ֲעלֵ י ְצחֹוק ,הּומֹור וְ זִ כְ רֹונֹות
"על ַה ֶּד ֶרְך" ִס ִ
ַמ ְרוִ ִיחים ַ
יֹותר ֵמ ַה ַּתּנּור ֶׁשּׁשֹולֵ ַח
ֶׁשּכֻ ּלָ ם נֶ ֱהנִ ים לִ ְׁשמ ַֹעָ .ה ֲאוִ ָירה ִמ ְת ַח ֶּמ ֶמתַ ,ה ְר ֵּבה ֵ
ּכְ ָבר ֵריחֹות נְ ִע ִימים ְּומגָ ִרים...
נַ ְּצלּו ֶאת ַהּזְ ַמן וְ ַס ְּדרּו ֶאת ּכָ ל ַה ְּתמּונֹות ֶׁשּיֵ ׁש לָ כֶ ם ַּב ֶּפלֶ אפֹונִ ים
נֹוׂש ִאיםִ ,מי
ּבֹומים ְמ ֻס ָּד ִרים לְ ִפי ְ
ַּוב ַּמ ְח ְׁש ִביםְ ,צרּו ֵמ ֶהם ַאלְ ִ
ּבֹומים
יֹוד ַע? אּולַ י ֲא ִפּלּו ַּת ְצלִ יחּו לִ ְמצֹא זְ ַמן לְ ַע ֵּצב ַאלְ ִ
ֵ
ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתּיִ ים...

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
ְּתמּונֹות ֵהן ַמזְ ּכֶ ֶרתֵ ,הן נֶ כֶ ס ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ֶׁשּיָ ָקר לַ ּלֵ ב ֶׁשל ּכֻ ּלָ נּו.
ַּפ ַעם נֶ ֱע ַרְך ֶס ֶקר ּבֹו ֲאנָ ִׁשים נִ ְׁש ֲאלּו ַמה ֵהם ָהיּו ַמ ִּצילִ ים
ּמֹוח ֶצת ָהיְ ָתה ַ'אלְ ּבֹום
ׁשּובה ַה ֶ
ִמ ַּביִ ת ָהעֹולֶ ה ְּבלֶ ָהבֹותַ .ה ְּת ָ
ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי'ֶ .א ְפ ָׁשר ּגַ ם לִ יצֹר ַאלְ ּבֹום ְּתמּונֹות ְמ ֻע ָּצב ִּב ְמקֹום
נֹוסף לָ ֵעץ.
לִ יצֹור ֵעץ ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ,אֹו ְּב ָ

צְ פִ ירַ ת
הַ רְ ּגָ עָ ה
ִה ְתּבֹונְ נּו ַּב ְּתמּונָ ה ֶׁשל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ כֶ םֶּ .ב ַטח ַא ֶּתם
ְמ ַחּיְ כִ ים ּכִ י ָּת ִמיד נָ ִעים לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ְּבכָ זֹו ְּתמּונָ ה...
נַ ּסּו לְ ַק ֵּׁשר ֶאת ַה ֲח ָפ ִצים ַה ָּב ִאים לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ כֶ ם:
בֹוקדֹוַּ ,פ ֲעמֹוןִׁ ,שּפּודִ ,מ ְסּגֶ ֶרת לְ ָבנָ הִ ,מ ְיק ֶסר,
ָא ָ
ַמּגָ ַפיִ םַ ,מ ְט ֵען.

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר

דים אֹו
ּו יָ ֶפה ַעל ַא ַחד ַהּדֹו ִ מ ֶּמּנּו ֶמ ֶסר.
ּׁשה
לּו לָ ַק ַחת ִ
רים לְ ַס ֵּפר לָ כֶ ם ַמ ֶ ּו ָרהֶׁ ,שּתּוכְ
ַההֹו ִ
ֹו ּגְ ב
ֵּקׁש ֵמ ֶהם,
ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמ ר ֶׁשל ִה ְתמֹו ְדדּות א ָּס ִבים ּולְ ַב
ּפּו
ּדֹו ִדים אֹו לַ
ַה ָּס ִביםִ ,ס ַק ֵּׁשר ּגַ ם לַ
ְפ ָׁשר לְ ִה ְת
ֶא
ם ִּב ְמיֻ ָחד!
ַׂש ַּמח אֹו ָת
זֶ ה יְ

ם ִסּפּו ִרים?
ַמ ְע ֶּת
ת ֶקף!
ִצּיַ ְר ֶּתם ֵעץ? ְׁש נְ ִסי ָעה ְּב ֹ
כֶ ם ּכַ ְר ִטיס
www.kl
יֵ ׁש ָל
ive.co.il
לׁשּו ַל ֲא ָתר
ֹון ִמ ְס ַּפר ,8
ּגִ ְ
יס ֶׁשל ָקר
ר ִט
פּו ֶאת ַהּכַ ְ
ַּת ְּק
אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

ּכּו ִּב ְפ ָרס!
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...מכֹון ּכ ֶֹׁשר!
ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ִל ְ
נְ ַחּלֵ ץ ֲע ָצמֹות וְ נָ נִ ַיע ֵא ָיב ִרים,
נַ ְרּגִ יׁש ִׁש ְחרּור ֶּומ ֶרץָ .ק ִד ָימהַ ,מ ְת ִחילִ ים!

ַמ ְפ ִעי ִלים ֶאת ָהרַ גְ ַל ִים
לִ ְקּפֹץ ,לְ ַט ֵּפס ,לָ רּוץ ּולְ ַׂש ֵחקֵ .מ ַהּיֹום ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעלֹות ַעל ַק ַּביִ ם ּולְ ַה ְפ ִעיל ֶאת ָה ַרגְ לַ יִ ם.
וְ ָאז לְ ַה ְׁש ִאיר ֶאת ַהּכֹל ּכָ ָרגִ יל ַ(מה ָּצ ִריְך ִּב ְׁש ִביל זֶ ה)....
ַמה ָּצ ִריְך ִּב ְׁש ִביל זֶ ה?
ּמּורים ֵריקֹות
ְׁש ֵּתי ֻק ְפ ְסאֹות ִׁש ִ
חּוט ָחזָ ק וְ ָארְֹך
לֹור ִדים
ַמ ְד ֵּבקֹות וְ ְ
ּופ ִּטיׁש ַ -רק ְמ ֻבּגָ ר ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהם!
ַמ ְס ֵמר ַ
צֹוע ִדים ָק ִד ָימה:
ֲ
ּתּובים ְמ ַענְ יְ נִ ים.
הֹוסיף ּכִ ִ
לֹור ִדים ְּוב ַמ ְד ֵּבקֹות ִצ ְבעֹונִ ּיֹותֶ ,א ְפ ָׁשר לְ ִ
• ְמ ַק ְּׁש ִטים ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ְּב ְ
ּמּורים ַה ְּׁשנִ ּיָ ה.
עֹוׂשים ּגַ ם לְ ֻק ְפ ַסת ַה ִּׁש ִ
ּמּורים חֹר ָק ָטןּ .כָ ְך ִ
חֹור ִרים ִּב ְׁשנֵ י ִצ ֵּדי ֻק ְפ ַסת ַה ִּׁש ִ
• ְּב ֶעזְ ַרת ְמ ֻבּגָ ר ְמ ְ
ּנֹוצ ָרה ְּב ֶע ֶצם יָ ִדית
ּבֹוד ִקים ֶׁש ְ
קֹוׁש ִרים ְּב ֶק ֶׁשר ָחזָ קּ( .כָ ל ֻק ְפ ָסא ְּבחּוט נִ ְפ ָרד) ְ
• ַמ ְׁש ִחילִ ים ֶאת ַהחּוט ַּבח ִֹרים וְ ְ
עֹומ ֶדת ַעל ָה ִר ְצ ָּפה.
ֲא ִחיזָ ה ְּבג ַֹבּה ַהּיָ ַדיִ םּ ,כְ ֶׁש ַה ֻּק ְפ ָסה ֶ
צֹוע ִדים ְּבכָ ל ַר ֲח ֵבי ַה ַּביִ ת
אֹוחזִ ים ֵה ֵיטב ַּבּיָ ִדית ַּומ ְת ִחילִ ים 'לְ ַק ְב ֵקב' ַּב ֲהנָ ָאהֲ .
• עֹולִ ים ִּבזְ ִהירּות ַעל ַה ֻּק ְפ ָסאֹותֲ ,
ַ(עד ֶׁש ַה ְּׁשכֵ נִ ים ִמּלְ ַמ ָּטה ְ
נֹותנִ ים ּגַ ם לָ ַא ִחים ָה ֲא ֵח ִרים ֶׁש ִּמ ְתּגָ ִרים.
ּדֹופ ִקים  )וְ ְ

צפירת
הַ רְ ָּגעָ ה

ְּב ֵאיזֶ ה ֶצ ַבע ָהיָ ה ַהּיֹום ֶׁשּלָ כֶ ם?
_____________________
לָ ָּמה ַּדוְ ָקא הּוא?
___________________

ַה
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ר
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ש
ָ
ּל ֶכם
ְ

לִ
ה ְת ַע ֵּמל

ּגַ ם ִאם ַא ֶּתם נִ ְמצָ ִאים
ּבְ בַ יִ ת ָסגּור,
ׁר לְ ַה ְפ ִעיל ֵטיְ ּפ
ֶא ְפ ָש
וְ לִ ְרקֹד ּבַ ֶּמ ֶרץ
ׁר לַ ֲעׂשֹות
וְ ֶא ְפ ָש
ַּת ְרּגִ ילֵ י ִה ְת ַע ְּמלּות
ּׁיַ ַעזְ רּו לָ כֶ ם לְ ִה ְת ַר ֲענֵ ן.
ֶש

מַ פְ עִ ילִ ים אֶ ת הַ ּגּוף

אֹותּיֹות ַה ֵּׁשם ֶׁש ָּלכֶ םֵ .איְך?
ּכָ ֵעת נַ ּסּו ְל ַה ְרּכִ יב ֶאת ִ
מּודי יִ ְצ ָט ֵרְך לַ ֲעׂשֹות לְ ֵׁשם ּכָ ְך ֶאת ַה ְּפ ֻעּלֹות ַה ָּבאֹות:
ֲח ִ
יבּובי יָ ַדיִ ם לְ ָאחֹור
ִ 10ס ֵ
ְ 10ק ִפיצֹות ְּב ַרגְ לַ יִ ם ְצמּודֹות
ְ 10ק ִפיצֹות לֵ ָיצן
ֲ 10ע ֵק ִבים לְ ָאחֹור
ְׁ 30שנִ ּיֹות ַעל ֶרגֶ ל ַא ַחת
ִה ְת ַא ַּמ ְצ ֶּתם? ְּפ ַעלְ ֶּתם? ִה ְפ ַעלְ ֶּתם ֶאת ַה ְּׁש ִר ִירים ֶׁשּלָ כֶ ם? ְמ ֻצּיָ ן!!
ּתֹורם ַה ְר ֵּבה לְ ַמ ַּצב
מּומ ֵחי ּכְ לָ לִ ית ְמגַ ּלִ ים לָ נּו ֶׁש ִחּמּום ּכָ זֶ ה ֶׁשל ַהּגּוף ֵ
ְ
הֹורמֹונִ ים ְּב ִר ִיאיםִּ .ובכְ לָ לָ ,חׁשּוב לְ ַה ְק ִּפיד ַעל
רּוח ְּומ ַׁש ְח ֵרר ְ
ָה ַ
בּועהּ .גַ ם ֲעלִ ּיָ ה ְּב ַמ ְד ֵרגֹות נֶ ְח ֶׁש ֶבת ְּפ ִעילּות ְמ ֻעּלָ ה!
יֹומית ְק ָ
ְּפ ִעילּות ִ

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
ְמנַ ִּסים לְ ַה ְרּכִ יב ִמּלִ ים ׁשֹונֹותּ -כְ ֶׁשּכֻ ּלָ ם ְמנַ ִּסים לְ נַ ֵחׁש ַמ ִהי ַה ִּמּלָ ה.
ִאם ּכֻ ּלָ ם ִה ְצלִ יחּו ִ -ס ָימן ֶׁש ָּפ ַעלְ נּו נָ כֹון וְ ִק ַּבלְ נּו ְּ 100ב ִמ ְב ַחן
ַה ִה ְת ַע ְּמלּות!
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ֲ 5עלִ ּיֹות ַמ ְד ֵרגָ ה
ְ 10ק ִפיצֹות ַעל ֶרגֶ ל יָ ִמין
ְ 5ק ִפיצֹות ְצ ַפ ְר ֵּד ַע
' 10זְ ִריקֹות' ֶׁשל ֶרגֶ ל יָ ִמין ָק ִד ָימה
ְ 10ק ִפיצֹות ְּב ַרגְ לַ יִ ם ְמ ֻׂשּכָ לֹות  -יָ ִמין לִ ְפנֵ י ְׂשמֹאלְׂ ,שמֹאל
לִ ְפנֵ י יָ ִמין
גּודל
ְ 20צ ָע ִדים ָע ֵקב ְּב ַצד ֲא ָ
' 10זְ ִריקֹות' ֶׁשל ֶרגֶ ל ְׂשמֹאל ָק ִד ָימה
יׁשי) *לְ ַבת
ַה ִּפ ְתרֹונֹות* :ח ֲ(ח ִמ ִ

אֹותּיֹות ֵמא' וְ ַעד ת':
לְ ָפנֵ ינּו ְר ִׁש ַימת ָה ִ
א ְ 10ק ִפיצֹות ַעל ֶרגֶ ל יָ ִמין
ב ּ 5כְ ִפיפֹות ֶּב ֶטן
יבּובי יָ ַדיִ ם לְ ָפנִ ים
ג ִ 10ס ֵ
ד ֲ 10ע ֵק ִבים לְ ָאחֹור
ה ְ 6מ ִתיחֹות יָ ַדיִ ם לְ ַמ ְעלָ ה  -יָ ִמיןְׂ ,שמֹאל ,יָ ִמיןְׂ ,שמֹאל...
ו ְ 10ק ִפיצֹות לֵ ָיצן
ז ֲ 15ה ָרמֹות ִּב ְרּכַ יִ ם ֶאל ַהּגּוף
יבּובי יָ ַדיִ ם לְ ָאחֹור
ח ִ 10ס ֵ
ּפּופי ַמ ְר ֵּפק לְ ָאחֹור
ט ּ 10כִ ֵ
י ְׁ 30שנִ ּיֹות ַעל ֶרגֶ ל ַא ַחת
כ ַ 10צ ֲע ֵדי ֲהלִ יכַ ת ּדֹב (יָ ַדיִ ם ַעל ָה ִר ְצ ָּפה)
יבּובים
ל ִ 5ס ִ
מ ְ 10ק ִפיצֹות ְּב ַרגְ לַ יִ ם ְצמּודֹות
נ ְּ 3פ ָע ִמים 'לָ ֶׁש ֶבת  -לָ קּום'
ס ֲ 10ה ָטיֹות ִמ ַּצד לְ ַצד ִעם יָ ַדיִ ם ַעל ַהּמ ֶֹתן

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר

י ִלים ֶאת ַהּמֹ ַח:
ֶא ְת ָּגר ַמ ְפ ִע
ַה ְׁשלִ ימּו

ּכָ חֹל
וָ רֹד

ֹות ַה ָּב ָאה
ַמ ִהי ָהא
ַּבּתֹור?
ר,ט,ש,ב? ,

לבן

ּכַ ּמּו ָבן ַרק
ה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה.
ְּבנֵ י ַ
ֶאת ַה ִחידֹות לְ כָ ל ת ַה ִּפ ְתרֹון.
דּו
יֹו ְד ִעים ֶא
את ָה ֹראׁש
חּו רי ֶׁש ַא ֶּתם
א לְ ַח ֵּדד ֶ
ַא ֲח ֵ
ַמ ָּמׁש נִ ְפלָ
ם
ה
ֶ
לָ
ת לְ ֶפ ַסח.
יִ ְהיֶ ה די ַהּנִ ְקיֹונֹו
ֵ
ְך ּכְ
ם לָ ֶהם)...
ּתֹו ִה ְצ ִליחּו?
עד ֶׁשּגִ ּלִ י ֶת
ֹותַ ,
ֵהם
ת ֶקף!
(או ֲא ִפּלּו נֶ ֱהנּו לְ נַ ּס ִסי ָעה ְּב ֹ
טיס נְ

www.k

ׁש ָלכֶ ם ּכַ ְר ִ
יֵ ׁשּו ַל ֲא ָתר l
ִמ ְס ַּפר ,9
ס ֶׁשל ָקרֹון
ּגִ ְל
ת ַהּכַ ְר ִטי
live.co.i

ַּת ְּקפּו ֶא
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ

ּכּו ִּב ְפ ָרס!

?
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...א ְרמֹון!
ַהּיֹום נִ ַּסע ַּב ָּקרֹון ְל ַ
ֹלא ַמ ָּמׁש ַא ְרמֹון ִעם ֶמלֶ ְך,
ֲא ָבל ּכֵ ן ִ -מ ְׂש ָחק ַמ ְק ִסים ִעם ּכֶ ֶתר!
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 ַמרְ ִּפים!ּכַ ָּמה ּכֵ יף לָ לּוׁש ָּב ֵצק ְּבלִ י לְ ִה ְתלַ כְ לֵ ְךּ ....כֵ יף לַ ּיָ ַדיִ ם וְ כֵ יף לַ ּלְ ָבבֹות.
בּורכֶ ם ֶאת ַהיְ ִצ ָירה ַה ַּמ ְק ִס ָימה ַה ָּב ָאה.
ִּב ְׁש ִביל זֶ ה ֵה ֵבאנּו ֲע ְ
ְּב ַמה ִמ ְּצ ַטּיְ ִדים?
• ּכֹוס ְמ ַרּכֵ ְך ֵר ָיחנִ י לְ ֵׂש ָער
קֹורנְ ְפלֹור
•	 ּ 2כֹוסֹות ְ
עֹוׂשים?
ָמה ִ
ּנֹוצר ָּב ֵצק נָ ִעים וְ ַרְך לְ ַמּגָ ע.
• לָ ִׁשים ְּומ ַע ְר ְּב ִבים ַעד ֶׁש ָ
הֹוסיף ֶצ ַבע ַמ ֲאכָ ל ּולְ ַק ֵּבל ָּב ֵצק
קֹורנְ ְפלֹורֶ .א ְפ ָׁשר לְ ִ
מֹוס ִיפים ְק ָצת ְ
• ִאם ָּד ִביק – ִ
ִצ ְבעֹונִ י.
• ְמ ַא ְח ְסנִ ים ֶאת ַה ָּב ֵצק ִּבכְ לִ י ָסגּור ,וְ כָ ְך ְּבתֹם ַה ִּמ ְׂש ָחק הּוא יִ ָּׁש ֵמר לָ כֶ ם ֵה ֵיטב ּגַ ם
לַ ְּפ ָע ִמים ַה ָּבאֹות.

צפירת
הַ רְ ָּגעָ ה

ַמ ֶּׁשהּו טֹוב ֶׁש ָע ִׂש ִיתי ַהּיֹום:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
ּכָ ל ַהּכָ בֹוד לִ י!!!
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ר
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ש
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ּל ֶכם
ְ

ל ַה ֲא ִמין

ׁמ ָירה
יַ ַחד ִעם ַה ְּש ִ
הֹוראֹות
ַעל ָ
ׂרד ַהּבְ ִריאּות,
ִמ ְש ַ
ּׁנֵ ן
זֶ ה ַהזְ ַּמן לְ ַש
ּבֹורא לָ עֹולָ ם
ּׁיֵ ׁש ֵ
ֶש
ּׁמנַ ֵהל ַהּכֹל ִמּלְ ַמ ְעלָ ה,
ֶש ְ
ּגַ ם ֶאת ַהּנְ גִ ִיפים!

הַ ּלַ יְלָ ה הַ ּזֶ ה
ּכֻ ּלָ נּו מְ לָ כִ ים!
ְמכִ ינִ ים ּכְ ָת ִרים ְ -מפ ָֹא ִרים ֻּומ ְׁש ָק ִעים ,אֹו ָּפׁשּוט ַּ -דף ֵ'ממֹו' ִעם ֶס ֶרט
ַמ ָּתנֹות אֹו חּוט.
ּבֹוח ִרים ְּד ֻמּיֹות ֶׁש ֻּמּכָ רֹות לְ כֻ ּלָ נּוֻ ,מּכָ רֹות ֲא ָבל ְמ ַענְ יְ נֹות ְּומ ַר ְּתקֹות ִּב ְמיֻ ָחד!
ֲ
ּצֹועק
ויטה ָ -העֹוזֶ ֶרת ֶׁשל ַס ְב ָּתא ָר ֵחלֵ ,אלִ ּיָ הּו ַהּיַ ְר ָקןָ ,ה ִאיׁש ֶׁש ֵ
(סוִ ָ
ָ
ּדּודי).
ַ'אלְ ֶטעזָ אכְ ן'ַ ,ה ַּמ ִּציל ֵמ ַהחֹוף ֶׁש ָּצ ַעק ַעל ִ
רֹוׁש ִמים ַעל ַהּכְ ָת ִרים ֶׁש ֵהכַ ּנּו לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה ַּדּקֹות.
ֶאת ַה ֵּׁשמֹות ְ
יֹוד ַע ָמה ָרׁשּום ַעל ַהּכֶ ֶתר
יׁשים ּכֶ ֶתר לְ כָ ל ִמ ְׁש ַּת ֵּתףִ ,מ ְּבלִ י ֶׁשהּוא ֵ
ַמלְ ִּב ִ
ֶׁשּלֹו.
כּותית:
ַה ְּמ ִׂש ָימה ַה ַּמלְ ִ
ּכָ ל ֶא ָחד ָצ ִריְך לְ נַ ֵחׁש ֵאיזֹו ְּדמּות הּוא ָ'ה ַפְך לִ ְהיֹות'.
ׁשֹואלֶ ת
ּמֹורה ָּת ָמר ַהּנֶ ֱע ֶר ֶצת' .יָ ֵעל ֶ
לְ ֻדגְ ָמה ַעל ַהּכֶ ֶתר ֶׁשל יָ ֵעל ָרׁשּום'ַ :ה ָ
ּמֹורה ָּת ָמר
אֹוה ֶבת יָ ם?' ּכֻ ּלָ ם ְמנַ ִּסים לְ ִה ְת ַּדּיֵ ן ְּב ֶׁש ֶקט ִאם ַה ָ
תֹורּה'ֲ :אנִ י ֶ
ְּב ָ
ּמֹורה ָּת ָמר
אֹוה ֶבתָ ,אכֵ ן ,יָ םַּ .בּסֹוף ִר ִיקי ַמכְ ִר ָיעה ֶׁש ַּפ ַעם ִהיא ָּפגְ ָׁשה ֶאת ַה ָ
ֶ
אֹוה ֶבת.
ַּבּיָ ם ,וְ זֶ ה ַה ִּס ָימן ֶׁש ִהיא ֶ
טּוחה ֶׁש ִהיא ַה ַּמ ִּציל
אֹומ ִרים ליָ ֵעל ְּב ַמ ְק ֵהלָ הּ' :כֵ ן' .יָ ֵעל ּכָ ֵעת ְּב ָ
ּכֻ ּלָ ם ְ
ּדּודי...
ִּומ ְתּכֹונֶ נֶ ת ַּבּתֹור ַה ָּבא לִ ְצעֹק ַעל ִ
ֻמ ָּתר לַ ֲענֹות ְּב'כֵ ן' וְ 'ֹלא' ִּבלְ ַבד.

ּתַ חֲ נַ ת רִ עֲ נּון
אֹוה ִבים ּכְ ָת ִרים! ִאם יֵ ׁש לָ כֶ ם
יְ לָ ִדים ְק ַטּנִ ים ֲ
אֹותם ִעם ּכֶ ֶתר
ַא ִחים ְק ַטּנִ ים ַּב ַּביִ תַ ,ה ְפ ִּתיעּו ָ
ֶׁשל ַמ ְח ָמ ָאה :יֶ לֶ ד טֹובָ ,העֹוזֵ ר ַה ָּמסּורָ ,עזַ ְר ִּתי
אֹותם
לְ נַ ּקֹות ,נִ ְר ַּד ְמ ִּתי ִראׁשֹון ,וְ עֹוד וְ עֹודַ ...צּלְ מּו ָ
ֵ -הם יִ ְהיּו ְמ ֻא ָּׁש ִרים!

ִל ְהיֹות ַה ַּק ָּטר

ֶא ְת ָּגר

ֶׁשְך ַהּיֹום.
ֶמ
ֹו ְק ִבים ַא ֲח ֶרי ָה/ו ְּב ַּפ ַעם ּכָ זֹו
ע
ֶהם ְּ .בכָ ל
רים ָאח אֹו ָאחֹות וְ ְה ֶּד ֶרת ֶׁשּלָ
ה לְ ֶׁש ַבח.
ּנֶ
ּבֹו ֲח ִ
ּות ַה
ראּויָ
ָׂש ִמים לֵ ב לַ ִה ְתנַ ֲהג ָחד ֶאת ַהּנְ ֻק ָּדה ָה ְ ְּבתֹו ֶס ֶפת
ק לָ ָאחֹ /ות
ְמיֻ
רֹו ְׁש ִמים ַעל ֶּפ ֶתק ֶאת ַה ֶּפ ֶת
ם ַמּגִ י ִׁשים
ַהּיֹו
אֹו ּכֶ ֶתר)...
חרּו לַ ֲע ֹקב
ְּבסֹוף ד ָמתֹוק (
ּלָ ם ֶׁש ִּת ְב ֲ
ׁשֹוקֹולָ
רת יִ ְרצּו ּכֻ
ם ֶׁשּלְ ָמ ֳח ַ
י
ח
ִ
ּו
ט
בֹות יַ ְחזְ רּו
ָאנּו ְּב
ּמּלִ ים ַהּטֹו
א ֲח ֵרי ֶהם...
ם ּגַ ם ֶׁש ַה ִ
ַ
ּו ְּ -בטּו ִחי
וְ עֹוד ַמ ֶּׁשה ל ּכִ ְפלַ יִ ם!
יכֶ ם ְּבכֶ ֶפ
ֲאלֵ

ת ֶקף!
ְצ ַל ְח ֶּתם?
ִסי ָעה ְּב ֹ
נְ
ס
י
ִה ָלכֶ ם ּכַ ְר ִט
www.k
ׁש
live.co.i
יֵ ׁשּו ַל ֲא ָתר l
מ ְס ַּפר ,10
ֶׁשל ָקרֹון ִ
ּגִ ְל
טיס
ֶאת ַהּכַ ְר ִ
ַּת ְּקפּו
אּו ַלי ּגַ ם ִּתזְ
ּו ִמי יֹו ֵד ַע?

ִה ְצלַ ְח ֶּתם?

ּכּו ִּב ְפ ָרס!

数独
לִ ְפנֵ י ּכְ ַא ְר ַּבע ֵמאֹות ָׁשנָ ה ֻה ְמ ָצא
לָ ִראׁשֹונָ ה ִמ ְׂש ַחק ַהּסּודֹוקּו ַהּיַ ָּפנִ יַ .מ ֵהר
ְמאֹד הּוא ּכָ ַבׁש ֶאת ָהעֹולָ ם וְ ָה ַפְך לְ ֶמלֶ ְך
ַה ִּמ ְׂש ָח ִקיםּ .כֻ ּלָ נּו ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ַּט ְבלָ ה
ַה ְמ ֻר ַּב ַעת ַה ְמ ֻׁש ֶּב ֶצת ְּב ִמ ְס ָּפ ִריםֵ .איפֹה
אֹותּהָּ :ב ִעּתֹונִ ים,
ֲאנַ ְחנּו ֹלא ּפֹוגְ ִׁשים ָ
ַּב ֲעלֹון ֵּבית ַה ֵּס ֶפרְּ ,ב ִמ ְׂש ֲח ֵקי ַה ֻּק ְפ ָסא,
וְ ַהּיֹום ּגַ ם ֶא ְצלֵ נּו ַּב ַּביִ ת ּכְ ֵדי ֶׁשּלְ ֶרגַ ע ֹלא
יִ ְהיֶ ה ְמ ַׁש ְע ֵמם...

(סּודֹוקּו ,יַּפָ נִ ית)
מִ תְ קַ ּדְ מִ ים

מַ תְ חִ ילִ ים
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מִ צְ טַ ּיְנִ ים

ׁשּובה ִהיא ְ'מאֹד'ֹ ,לא ְמ ַחּיֵ ב
ּגַ ם ִאם ַה ְּת ָ
ִּבכְ לָ ל ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַח ְּב ִבים ּגַ ם ֶ'ח ְׁשּבֹון'.
נְ ַצּיֵ ן ֶׁש ַּב ֲעלֵ י ָה ִאינְ ֶטלִ יגֶ נְ ְציָ ה ַהּלֹוגִ ית
אֹוה ִבים ֶאת ַהּסּודֹוקּו
ֲ
 ָמ ֵת ָמ ִטית,ִּב ְמיֻ ָחד.

יֵ ׁש לָ נּו ּכָ אן ּכַ ָּמה ָרמֹותַ .עד ֵאיזֹו
ָר ָמה ַּת ְצלִ יחּו לְ ַהּגִ ַיע? נַ ְת ִחיל וְ נֵ ַדע....
ָק ִד ָימה!!

4
6

2

אֹוהֲ בִ ים סּודֹוקּו?

ָאז ֵאיְך ְמ ַמּלְ ִאים אֹותֹו?
ַמ ְּט ַרת ַהּסּודֹוקּו ִהיא לְ ַמּלֵ א ֶאת ּכָ ל
ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ָה ֵריקֹות ַּב ְּס ָפרֹות.1-9 ,
הֹופ ַיע
ִׂשימּו לֵ בְּ ,בכָ ל ִמ ְׁש ֶּב ֶצת יְ כֹולָ ה לְ ִ
ַרק ִס ְפ ָרה ַא ַחת!
ֲא ָבל ,וַ ֲא ָבל ָחׁשּוב ְמאֹד ,לַ ִּמ ְׂש ָחק ַהּזֶ ה
ׁשּובים:
יֵ ׁש ּכַ ָּמה ֻח ִּקים ְמאֹד ֲח ִ
ֵּ .1ת ַׁשע ְס ָפרֹות ׁשֹונֹות ֵמ ַא ַחת ַעד
ׁשּורה
הֹופ ַיע ְּבכָ ל ָ
ֵּת ַׁשע ֲאמּורֹות לְ ִ
ָר ְח ִּבית.
ֵּ .2ת ַׁשע ְס ָפרֹות ׁשֹונֹות ֵמ ַא ַחת ַעד ֵּת ַׁשע
ּמּודה.
הֹופ ַיע ְּבכָ ל ַע ָ
ֲאמּורֹות לְ ִ
ֵּ .3ת ַׁשע ְס ָפרֹות ׁשֹונֹות ֵמ ַא ַחת ַעד ֵּת ַׁשע
ּבּוע ֻמ ְדּגָ ׁש.
הֹופ ַיע ְּבכָ ל ִר ַ
ֲאמּורֹות לְ ִ
הֹופ ַיע לְ ִפי
ַ .4ה ְּס ָפרֹות ֹלא ַחּיָ בֹות לְ ִ
ֵס ֶדר ְמ ֻסּיָ ם.
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ּבֹקֶ ר טֹוב!
אָ ז אֲ ִפּלּו ֶׁשּזֶה נִ ְׁשמָ ע לָכֶ ם ּכְ מֹו ּתַ ְרנְ גֹול ,זֶה ְּבעֶ צֶ ם הַ ְרּבֵ ה יֹותֵ ר ְרצִ ינִ י ִמּזֶה...
ּומאַ ְתּגֵר ְמאֹד.
ֵיפי לְ ג ְַמ ֵרי ְ
ּגַם הַ ִּמ ְׂשחָ ק הַ ּזֶה ִהּגִ יעַ ִמ ִּסין (מַ ּמָ ׁש ּכְ מֹו הַ ּקֹורֹונָה☹) אֲבָ ל הּוא ּכ ִ
זֶהּו ּבְ עֶ צֶ ם ִמ ְׂשחַ ק חֲ ִׁשיבָ ה ֶׁשּכָל מַ ה ֶּׁשּצָ ִריְך לָדַ עַ ת ּבִ ְׁשבִ ילֹו הּוא לָדַ עַ ת ִחּבּור ו ְִחּסּור ְוכֵן אֶ ת עֶ ְקרֹונֹות
הַ ּסּודֹוקּו ֶׁש ְּמעַ ט מַ זְ ּכִ יר אֹותֹו.
ּדּות.רֹואים אֶ ת לּוחַ הַ ִּמ ְׂשחָ ק? יֵׁש לָנּו ּכָאן ִמ ְׁשּבְ צֹות
ִ
ּדֹורׁש ְקצָ ת יֹותֵ ר סַ בְ לָנּות וְחַ
הַ ּקַ אקּורוֹ ל ֹא ּכְ מֹו הַ ּסּודֹוקּו ֵ
'ּפ ְתרֹון' ,זִ כְ רּו
ּומ ְׁשּבְ צֹות חֲ צּויֹות ֶׁשּבְ תֹוכָן ִמ ְסּפָ ִריםִ .מ ְׁשּבְ צֹות אֵ ּלּו ּבְ עֶ צֶ ם ְמהַ ּוֹות ִ
ֵריקֹותִ ,מ ְׁשּבְ צֹות חֲ סּומֹותִ ,
ז ֹאת.
ּׁשּורה לְ יָדָ ּה-
ִמ ְׁשּבְ צֹות הַ ִּפ ְתרֹון ְמהַ ּוֹות לָנּו ֶרמֶ ז אֵ יְך לְ מַ ּלֵא אֶ ת הַ ּקַ אקּורוֹּ .כָל ִמ ְׁשּבֶ צֶ ת ּכָזֹו ִהיא ּכֹותֶ ֶרת ֶׁשל הַ ָ
ִאם הַ ִּפ ְתרֹון ָרׁשּום ּבְ חֶ לְ קָ ּה הָ עֶ לְ יֹון ֶׁשל הַ ִּמ ְׁשּבֶ צֶ ת ,אֹו הַ ּטּור ֶׁשּתַ ְחּתֶ יהָ ִ -אם הַ ִּפ ְתרֹון ָרׁשּום ּבְ חֶ צְ יָּה הַ ּתַ ְחּתֹון
ֶׁשל הַ ִּמ ְׁשּבֶ צֶ ת.אֶ ת הַ ּקַ אקּורוֹ ְממַ ּלְ ִאים ּבְ אֶ ְמצָ עּות ּתַ ְרּגִ ילִ יםּ .כָל הַ ְּספָ רֹות יַחַ ד י ְִּתנּו לָנּו אֶ ת הַ ִּפ ְתרֹון ֶׁש ָרׁשּום
לְ יַד /מֵ עַ ל.
ׁשּורהּ -כָאן
ׁשּותכֶם הַ ִּמ ְסּפָ ִרים מֵ ּ .1-9בְ ׁשֹונֶה מֵ הַ ּסּודֹוקּו ּבֹו אֵ ין אֶ ְפ ָׁשרּות ל ִָׂשים ִמ ְסּפָ ר זֵהֶ ה ּבְ אֹותָ ּה ָ
לִר ְ
ְ
ּבַ ּקַ אקּורֹו ל ֹא נ ִָׂשים ִמ ְסּפָ ִרים ז ִֵהים ּבְ אֹותֹו הַ ּתַ ְרּגִ יל.
לְ דֻגְ מָ א הַ ִּס ְפ ָרה 'ְ '6רׁשּומָ ה לָנּו ּבַ חֲ צִ י הַ ּתַ ְחּתֹון ֶׁשל הַ ִּמ ְׁשּבֶ צֶ תּ ,כְ ֶׁש ִּמּתַ ְחּתֶ יהָ יֵׁש לָנּו ְׁשּתֵ י ִמ ְׁשּבְ צֹות ֵריקֹות.
מָ ה ֲאנ ְַחנּו ְמבִ ינִ ים?
 .1הַ ִּמ ְׁשּבְ צֹות הָ ֵריקֹות הֵ ן ּתַ ְרּגִ יל ֶׁשל ִחּבּור ֶׁשהַ ּתֹוצָ אָ ה ֶׁשּלֹו ִהיא הַ ִּס ְפ ָרה .6
 .2עָ לֵינּו לְחַ ּפֵ ׂש ְׁשּתֵ י ְספָ רֹות ֶׁשּמַ ְרּכִ יבֹות אֶ ת הַ ִּמּלָה .6
 .3הַ ְּספָ רֹות הֵ ן ל ֹא  3וּ ,3-כִ י אֵ ין אֶ ְפ ָׁשרּות לִ כְ ּתֹב ְׁשּתֵ י ְספָ רֹות זֵהֹות ּבְ אֹותֹו הַ ּתַ ְרּגִ יל.
לִהיֹות 2 :ו 4-אֹו  5ו.1-
 .4הַ ְּספָ רֹות יְכֹולֹות ְ
אֵ יְך ְמ ַׁשּבְ צִ ים אֶ ת הַ ְּספָ רֹות ֶׁשל הַ ּתַ ְרּגִ ילִ ים? לְ ִפי אֵ יזֶה סֵ דֶ ר?
צּורה
לְה ְׁשּתַ ּלֵב אַ חַ ת ּבַ ְּׁשנִ ּיָה עַ ל ְמנָת לִ ְפּתֹר אֶ ת ּכָל הַ ּתַ ְרּגִ ילִ ים ּבְ ָ
מַ ּמָ ׁש ּכְ מֹו ּבְ סּודֹוקּו .הַ ְּספָ רֹות צְ ִריכֹות ִ
טֹובָ ה.
לִרׁשֹם  5וְ 1 -אֹו  2וְ .4-אֵ יְך נַחֲ לִ יט?
ּבַ ּדֻגְ מָ א ֶׁש ִהזְ ּכ ְַרנּו לְ מָ ָׁשל ,נִ צְ טָ ֵרְך לְהַ ְחלִ יט ִאם ְ
ּׁשּורה הָ ָר ְחּבִ ית הַ חֹופֶ פֶ ת .נִ ְמצָ א אֶ ת הַ ִּס ְפ ָרה הַ חֹופֶ פֶ ת ּבִ ְׁשנֵי
נִ בְ ּדֹק אֵ ילּו ּתַ ְרּגִ ילִ ים נֹוסָ ִפים יֵׁש לָנּו ּבַ ָ
הַ ּתַ ְרּגִ ילִ יםְ ,וכְָך
נִ בְ חַ ר ּבַ ּצֶ מֶ ד הָ ָרצּוי.
ּכְ ֶׁשּמַ ְת ִחילִ ים לִ ְפּתֹר הַ ּכֹל נִ ְראֶ ה קַ ל יֹותֵ ר.
ּבְ הַ צְ לָחָ ה.

קַ אקּור ֹו
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קֹו -רוֹ-
אֲ מַ רְ ּתֶ ם' :נָ ה'?
טָ עּות.

קֹורֹוסֹו

אֹותּה ֶרגַ ע ַּב ַּצד וְ נֵ לֵ ְך לְ ַׂש ֵחק 'קוֹרוֹסוֹ'ׁ .שּו ֲה ָדא?
ָא ְמנָ ם ַּבּיָ ִמים ָה ַא ֲחרֹונִ ים ָאנּו ְרגִ ילִ ים לְ גַ לְ ּגֵ ל ֶאת ַה ִּמּלָ ה ַהּזֹו ַעל ַהּלָ ׁשֹוןֲ ,א ָבל ַעכְ ָׁשיו נַ ּנִ ַיח ָ
ַהּקוֹרוֹסוֹ הּוא ִמ ְׂש ָחק ָח ָדׁש יַ ֲח ִסית ֶׁש ִּמ ְת ָח ֶרה ְּב ַה ְצלָ ָחה ַר ָּבה ַּבּסּודֹוקּו ַה ֻּמּכָ ר וְ ַהּיָ ָׁשןֲ .אנָ ִׁשים ַר ִּבים ִמ ְת ַמּכְ ִרים ֵאלָ יו וְ הּוא יַ ֲח ִסית ָּפׁשּוט
ַמ ָּמׁשָ .אז ָּפׁשּוט נַ ְת ִחיל!
לִ ְפנֵ יכֶ ם ַט ְבלָ ה ֶׁש ְּמ ֻׁש ָּב ִצים ָּבּה ִא ְיק ִסים וְ ִעּגּולִ יםֲ .עלֵ יכֶ ם לְ ַמּלֵ א ֶאת ְׁש ָאר ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ָה ֵריקֹות לְ ִפי ְׁשנֵ י ּכְ לָ לֵ י ַמ ְפ ֵּת ַח:
מּודים אֹו ְׁשנֵ י ִעּגּולִ יםֻ -מ ָּתרֶ .ר ֶצף
לֹומרְׁ ,שנֵ י ִא ְיק ִסים ְצ ִ
יֹותר ִמ ְּׁשנֵ י ִא ְיק ִסים אֹו ִעּגּולִ ים ְּב ַאף ָמקֹום ַּב ַּט ְבלָ הּ .כְ ַ
ָ .1אסּור ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֶר ֶצף ֶׁשל ֵ
"עּגּול".
הֹופ ַיע ִ
"א ְיקס"ַּ ,ב ְּמקֹומֹות ָה ֵר ִיקים ִמ ִימינָ ם ִּומ ְּׂשמֹאלָ ם ַחּיָ ב לְ ִ
"א ְיקס" ָצמּוד לְ ִ
ּׁשּורה ִ
מֹופ ַיע ַּב ָ
יֹותר ִמּכָ ְךָ -אסּור .לָ כֵ ןִ ,אם ִ
ֶׁשל ֵ

 -OXXXOאָ סּור
 -XOOXXמֻ ּתָ ר
ּמּודה.
ה/ע ָ
ׁשּור ַ
הֹופ ַיע ָׁשֹלׁש ְּפ ָע ִמים ְּבכָ ל ָ
ּ .2גַ ם ָה ִא ְיקס וְ גַ ם ָה ִעּגּול ַחּיָ ִבים לְ ִ
ִאם זֶ ה נִ ְׁש ָמע לָ כֶ ם ְק ָצת ֻמ ְרּכָ בָ ,אז ְּתנּו לָ זֶ ה נִ ָּסיֹון ֶא ָחד וְ ִת ְראּו ּכַ ָּמה זֶ ה ּכֵ יף.
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וִירּוס הַ ּקֹורֹונָ ה מִ תְ חַ ּבֵ א ּפֹה?...
ַּב ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ַה ָּב ִאים ִמ ְס ַּת ְּת ִרים ֻמ ָּׂשגִ ים
אֹותם!
קּופה ֶׁשּלָ נּו ַעכְ ָׁשיוִ .מ ְצאּו ָ
ֵמ ַה ְּת ָ
דֹוד ָתּה ֶׁש ָּב ָאה ֵמ ָרחֹוק.
ּדֹודה" ָא ְמ ָרה ֶא ִּתי לְ ָ
"ׁש ִביָ ,
ְ .1
ַּ .2תּמּו יְ מֹות ַה ֶּׁשלֶ ג וְ ַהּקוֹר וְ נֶ ֶה ְפכּו לְ זִ ּכָ רֹון ָרחֹוק.
"היֹ ,לא ִׁשּלַ ְמ ָּת ַמסּ ,כ ֵֹהן!" ָא ַמר ַה ָּפ ִקיד ְּבקֹול ָחמּור.
ֵ .3
"מ ָּמ ַתי אֹוכְ לִ ים ָמ ָרק ִעם ּכַ ף? ּפֹה זֶ ה ֹלא ַה ַּביִ ת ֶׁשּלְ ָך!"
ִ .4

קְ צָ ת חֶ ׁשְ ּבֹון...
ֵאיפֹה ָה ֵאׁש?
ַּב ֲהזָ זַ ת ּגַ ְפרּור ֶא ָחד ִּבלְ ַבד ְּת ַק ְּבלּו ַּת ְרּגִ יל נָ כֹון:
ׁשּובה)
(ּתּוכְ לּו לְ ֵה ָעזֵ ר ְּב ֵק ָיס ִמים ְק ַטּנִ ים לְ צ ֶֹרְך ַה ְּת ָ

=

+

רּורים:
ְּבנּו ַא ְר ָּב ָעה ְמ ֻׁשּלָ ִׁשים ְּבג ֶֹדל ָׁשוֶ ה ִמ ִּׁש ָּׁשה ּגַ ְפ ִ

ְּב ַמ ָּבט ִראׁשֹון זֶ ה נִ ְר ֶאה ַקל ַמ ָּמׁשֲ .א ָבל ַרק נְ גַ ּלֶ ה לָ כֶ ם
ֶׁש ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ִּת ְפ ְּתרּו ְּבוַ ַּדאי ְּבא ֶֹפן ֹלא נָ כֹון (ּכְ מֹו ּכָ ל
רֹואה ֶאת ַה ִח ָידה ַהּזֹו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה😊)
ִמי ֶׁש ֶ
ִק ְראּו ,נַ ּסּו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הּ .כָ ֵעת ִק ְראּו ׁשּובִ ,ה ְתּבֹונְ נּו ַעל
ּכָ ל ְּפ ָרט ַּב ְּתמּונָ הׁ .שּוב ִה ְתּבֹונְ נּו .נַ ּסּו ׁשּוב לִ ְפּתֹרִ .הּגַ ְע ֶּתם
הֹוּפס ,זֶ ה ׁשֹונֶ ה? נַ ּסּו ׁשּוב
ּתֹוצ ָאה? ָה ִציצּו ַעל ַה ִּפ ְתרֹוןְ .
לַ ָ
לְ ָה ִבין לָ ָּמהַ ,עד ֶׁש ַּת ְצלִ יחּו.

רָ מָ ה ּבֵ ינֹונִ ית
ֶ(ר ֶמזֵ :ס ֶדר ְּפ ֻעּלֹות ְּב ֶח ְׁשּבֹון)

רָ מָ ה קָ ׁשָ ה
ּכָ ֵעת ,לְ ַא ַחר ֶׁש ֵה ַבנְ ֶּתם ֶאת ָה ַר ְעיֹון
ּתּוכְ לּו לְ ִה ְת ַק ֵּדם לַ ָּׁשלָ ב ַה ָּבא.
קֹורן?)
ּפֹוּפ ֶ
אֹוהב ְ
ֶ(ר ֶמזַ :ה ִאם חמודי ֵ

ּתַ רְ ּגִ ילֹונִ ים:
+
+ = 30
+ + = 14
+ + =8
+ +
?=
+ + = 30
+ + = 20
+ + = 13
+
?=

ּתִ פְ זֹרֶ ת
אֹוה ִבים ִּת ְפז ֶֹרת .זֶ ה ַקלָּ ,פׁשּוט ְּומ ַענְ יֵ ן.
ּכֻ ּלָ ם ֲ
יָ ָצא לָ כֶ ם ַּפ ַעם לְ ָהכִ ין ַא ַחת ּכָ זֹו ְּב ַע ְצ ְמכֶ ם?
צֹועית ַה ְר ֵּבה
ׁשּוטים ֶׁשּיַ ַה ְפכּו ֶאת ַה ִּת ְפז ֶֹרת ֶׁשּלָ כֶ ם לְ ִמ ְק ִ
ִהּנֵ ה ּכַ ָּמה ּכְ לָ לִ ים ְּפ ִ
יֹותר.
ֵ
אֹותּה ִּת ְר ְׁשמּו ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ִּת ְפז ֶֹרת.
ַ .1ה ְת ִחילּו ַּב ִּמּלָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ָ
אֹותן.
ּיֹותר ִמּלִ ים ֶׁשּיְ כֹולֹות לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ב ָּבּהִ .ר ְׁשמּו ּגַ ם ָ
ַ .2ח ְּפׂשּו ּכַ ָּמה ֶׁש ֵ
ַ .3אל ִּת ְׁשּכְ חּו לִ ְרׁשֹם ַּב ַּדף ַּב ַּצד ּכָ ל ִמּלָ ה ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַׁש ְּב ִצים.
אֹותם.
ַ .4ה ְמ ִעיטּו ְּב ִמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֻרּכִ ים ְ -מאֹד ַקל לִ ְמצֹא ָ
ּ .5כְ ֶׁש ֵאין עֹוד ַר ְעיֹונֹות לְ ִׁשּבּוץ ִמּלִ יםְ .מ ַמּלְ ִאים ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְׁש ְּבצֹות ָה ֵריקֹות-
אֹותּיֹות ָהא' ב'ַ .מ ָּמׁש לְ ִפי ַה ֵּס ֶדר.
ְּבכָ ל ִ
ַ .6מ ְע ִּת ִיקים לְ ַדף ְמ ֻס ָּדר וְ נָ ִקיֶ ,את ַה ִּמּלִ ים ָה ְרׁשּומֹות ַמ ְע ִּת ִיקים ְּב ֵס ֶדר ׁשֹונֶ ה
נֹותנִ ים לָ ַא ִחים לִ ְפּתֹר.
ִמּזֶ ה ֶׁש ָר ַׁש ְמנּו .וְ ְ
ֵהכַ ּנּו לָ כֶ ם ּגַ ם ַּת ְׁש ֵּבץ ֵריק אֹותֹו ּתּוכְ לּו לְ ַמּלֵ א ּולְ ָהכִ ין ְּב ַע ְצ ְמכֶ םַּ .ב ֲהנָ ָאה!

המּלִ ים ַה ֻּמ ְט ָמנֹות____________ ______ ___ _____:
ִ
_______ __________ _________ _________
_________ _________ _________ ________

תפזורת:
וְ ִאּלּו ַּב ִּת ְפז ֶֹרת ַה ִּפ ְס ִחית ֶׁשּלָ נּו ִּת ְצ ָט ְרכּו לִ ְמצֹא ֶאת ַה ִּמּלִ ים ַה ָּבאֹות:
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רָ מָ ה ּבֵ ינֹונִ ית:
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נִ ּקָ יֹוןּ ,פֶ סַ ח ,נִ יסָ ן ,מַ ּכֹות ,מַ ה ּנִ ׁשְ ּתַ ּנָ ה ,אֲ פִ יקֹומָ ן ,אַ רְ ּבַ ע קּוׁשְ יֹותּ ,כֹוסֹות ּ,פַ רְ עֹה ,קָ רְ ּבַ ן ּפֶ סַ ח ,אַ רְ ּבַ ע ּבָ נִ ים ,עֲ בָ דִ ים הָ יִינּוּ ,בְ נֵ י חֹורִ יןְ ,והֹוצֵ אתִ יׂ ,שֶ ה ,קַ ּדֵ ׁשּ ,ורְ חַ ץּ ,כַ רְ ּפַ ס ,יַחַ ץ ,מַ ּגִ יד ,רַ חְ צָ ה,
מֹוצִ יא מַ ּצָ ה ,מָ רֹורּ ,כֹורֵ ְךׁ ,שּולְ חָ ן עֹורֵ ְך ,צָ פּוןּ ,בָ רֵ ְך ,הַ ּלֵ ל ,נִ רְ צָ ה.

רָ מָ ה קַ ּלָ ה:
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ּפֶ סַ ח ,מַ ּצָ ה ,מָ רֹור ,נִ יסָ ן,
חָ מֵ ץ ,הַ ּגָ דָ ה ,חֹורִ ין,
קּוׁשְ יֹות ,קַ ּדֵ ׁשׂ ,שֶ ה ,לֵ יל
הַ ּסֵ דֶ רַ ,ייִן.

ּפִ תְ רֹונֹות
数独

(סּודֹוקּו ,יַּפָ נִ ית)
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ּ .1בִ ידּוד
 .2קֹורֹונָ ה
 .3מַ ּסֵ כָ ה

קְ צָ ת חֶ ׁשְ ּבֹון...

ּ .4כְ פָ פָ ה

ּתַ רְ ּגִ ילֹונִ ים:
רָ מָ ה ּבֵ ינֹונִ ית15 -
(ׂשִ ימּו לֵ ב :סֵ דֶ ר ּפְ עֻ ּלֹות חֶ ׁשְ ּבֹון .אֵ ּלּו מַ ׁשְ ּפִ יעִ ים עַ ל הַ ּתֹוצָ אָ ה).
רָ מָ ה קָ ׁשָ ה23-
(ׂשִ ימּו לֵ ב :לַ חֲ מּודִ י יֵׁש ּפֹוּפְ קֹורֶ ן ,מִ סְ ּפַ ר ּכֹוסֹות הַ ּפֹוּפְ קֹורֶ ן ּומִ סְ ּפַ ר
הַ ּנַ עֲ לַ יִם .סֵ דֶ ר ּפְ עֻ ּלֹות חֶ ׁשְ ּבֹון -אֵ ּלּו מַ ׁשְ ּפִ יעִ ים עַ ל הַ ּתֹוצָ אָ ה)
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ֻק ְׁשיֹות ֶׁשל קֹורֹונָ ה
זֶ הּו ִסּפּורֹו ֶ
ׁשל קֹורֹונָ ה ,יְ צּור ָק ָטן ִּבלְ ִּתי-נִ
ְ
ר
ֶ
א
ה.
ה
ּוא
ִ
ה
ְ
ת
ִ
ח
יל
ֶ
א
ת
ַ
מ
ָ
ּס
עֹו ִּב ְמ ִדינָ
א ֵֹוהב
ה ְרח ָֹוקה ְּב ֵׁשם ִסין .קֹורֹונָ ה
לְ ַטּיֵ ל ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ּולְ ַה
ּכִ
יר
ַ
ה
ְ
ר
ֵ
ּב
ה
ֲ
א
נָ
ִ
ׁש
י
ם.
ְ
ּב
ַ
ד
ְ
ר
ּכֹו
הּוא ָק ַפץ ַעל נ
ְמט ִֹוסים ,וְ נָ ַ
ְֹוס ִעיםָ ,עלָ ה ַעל ַרּכָ בֹות וְ ַעל
דד לְ ֶמ ְר ַח ִּקים ֲא ֻרּכִ ים .הּוא ִהּגִ
ַ
יע
ּכִ
ְ
מ
ַ
ע
ט
לְ
כָ
ל
ַ
א
ְ
ר
צ
ֹות
ֵ
ּת
ֵ
ב
ל,
ַעד ֶׁש
ּכְ ֶׁשּקֹורֹונָ ה
הּוא ּגַ ם ִהּגִ ַיע לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ק ֵֹופץ ַעל ֲאנָ ִׁשים ֵהם לִ ְפ ָע ִ
מ
ים
נִ
ְ
ה
יִ
ים
חֹולִ
ים
–
לָ
ר
ֹב
ס
ְֹובלִ ים ֵמ
ַמ ְ
חֹם ִּומ ְׁש ַּת ֲעלִ ים .רֹב ָה ֲאנָ ִׁשים
ב ִר ִיאיםִּ ,וב ְמיֻ ָחד יְ לָ ִדיםֲ ,א ָבל
ְ
ּב
ַ
מ
ָ
ּצ
ִ
ב
ים
ְ
מ
ֻ
ס
ּיָ
ִ
מ
י
ם,
ה
ּוא
יָ
כ
ֹול לַ ֲעׂשֹות ּגַ
ּכְ
ם ִסּבּוכִ ים ֵא ֶצל ַה ְמ ֻבּגָ ִרים ְ
מ ֻבּגָ ִרים.ֵדי ֶׁשֹּלא יַ ְמ ִׁשיְך לְ ַהּגִ ַיע לַ ֲאנָ ִ
ׁש
י
ם,
ַ
ע
ל
ַ
ה
ּכְ
לָ
לִ
ים
ָ
א
נּו
ַ
מ
ְ
ק
ִ
ּפ
ִ
יד
ים ּולְ נַ ְפׁש ֵֹותינּו ָאנּו נִ ְׁש ָמ ִרים.

ַ
מ
ה
ּנִ
ְ
ׁש
ַ
ּת
ּנָ
ה
ַ
ה
ח
ֹ
ֶ
דׁש ַהּזֶ ה
ִמ ָּכל ֶה ֳח ָד ִׁשים?
ֶׁש ְּבכָ ל ֶה ֳח ָד ִׁשים
הֹולְ
כִ
ים
לַ
ֵ
ּב
ית
ֵ
ס
ֶ
פ
ר
וְ
לַ
ּגַ
ּנִ
י
ם,
ַ
ה
ח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ נּו ַּב ָּב ִּתים,
ֶׁש ְּבכָ ל ֶה ֳח ָד ִׁשים ְּב ָח ֵצ
ר
ְ
מ
ַ
ב
ּלִ
ים
ִ
ע
ם
ֲ
ח
ֵ
ב
ִ
ר
י
ם,
ַ
ה
ח
ֶ
ֹד
ׁש ַהּזֶ ה ַּב ַּביִ ת ְמ ַׂש ֲח ִקים,
ֶׁש ְּבכָ ל ֶה ֳח ָד ִׁשים לְ ֵ
ב
ית
ּכְ
נֶ
ֶ
ס
ת
הֹולְ
כִ
י
ם,
ַ
ה
ח
ֶ
ֹד
ׁש
ַ
הּזֶ ה ַּב ַּביִ ת ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים,
ֶׁש ְּבכָ ל ֶה ֳח ָד ִׁשים יָ ַדיִ ם ל ֲֹוח ִצי
ם,
ַ
ה
ח
ֶ
ֹד
ׁש
ַ
ה
ּזֶ
ה
יָ
ַ
ד
יִ
ם
ַ
ּב
ּכִ
ִ
יס
ים
וְ
א ְֹומ ִרים ָׁשלֹום ִעם ַמ ְר ֵּפ ִקים,
ֶׁש ְּבכָ ל ֶה ֳח ָד ִׁשים יָ ַדיִ ם ֹלא ָּת
ִ
מ
יד
ׁש
ְ
ֹוט
ִ
פ
י
ם,
ַ
ה
ח
ֶ
ֹד
ׁש
ַ
ה
ּזֶ
ה
ְ
ֶׁש ְּבכָ
ּת ֵר ַיסר ְּפ ָע ִמים ִ(עם ַסּבֹון!),
ל ֶה ֳח ָד ִׁשים ָאנּו ע ְֹומ ִדים וְ יֹו
ְ
ׁש
ִ
ב
ים
ֵ
ּב
ין
ְ
צ
פ
ִ
ּופ
ין
ֵ
ּוב
ין
ְ
מ
ֻ
ר
ּוָ
ִ
ח
יןַ ,הח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה ּכֻ ּלָ נּו ְמ ֻרּוָ ִחין.

אִ ם ֵיׁש לִּבְ יָמִ ים אֵ ּלּו ּכְ ׁשֶ הַ ּכֹל קְ צָ ת ׁשֹונֶ ה,
נְינַ חֲּסֶ ׁשָה לַׁש אֹו ׁשְ אֵ לָ ה  -לַ הֹורִ ים אֲ נִ י ּפֹונֶ ה.
עֲ נֹות ּבְ חֵ יק הַ ּמִ ׁשְ ּפָ חָ ה,
וְלַ ה'
נִ תְ ּפַ ּלֵ ל ׁשֶ ּיִׁשְ לַ ח לְ כֻ ּלָ נּו רְ פּואָ ה ׁשְ לֵ מָ ה.

לְ ׁשָ נָ

ה הַ
ּבָ
אָ
ה
ּכֻ
ּלָ
נ
ּו
ּבְ
רִ
יאִ
ים
ּבִ
י
ר
ּוׁשָ
לַ
ִ
י
ם
הַ
ּבְ
נ
ּו
ָ
י
ה.

ֵס ֵדר ַהיֹום ֶׁש ִלי
אָ נּו נִמְ צָ אִ ים עַ כְ ׁשָ יו ּבִ תְ קּופָ ה ׁשֹונָה ּוקְ צָ ת מְ בֻ לְ ּבֶ לֶ ת.
הַ גַן סָ גּורּ .בֵ ית הַ ּסֵ פֶ ר רֵ יק אֲ פִ ּלּו מִ ּקַ יְטָ נֹותּ .כִ מְ עַ ט ֹלא יֹוצְ אִ ים מֵ הַ ּבַ יִתּ ,ומִ י ׁשֶ ּכֵ ן,
מִ צְ טַ ּיֵד ּבְ מַ ּסֵ כָ ה.
הָ אֵ רּוחַ ּבְ לֵ יל הַ ּסֵ דֶ ר מֻ ּטָ ל ּבִ כְ לָ ל ּבְ סָ פֵ קָ ,יבֹואּו אֹורְ חִ ים? יֵׁש ּתַ חְ ּבּורָ ה? טִ יסֹות?
ּומָ ה עִ ם חֹל הַ ּמֹועֵ ד?
יֵׁש לָ נּו הַ רְ ּבֵ ה ׁשְ אֵ לֹות ,וְכָ רֶ גַע ֹלא עַ ל ּכֻ ּלָ ן יֵׁש ּתְ ׁשּובֹות .הַ לְ וַאי ּוכְ מֹו ּבַ ּׁשִ יר "אֶ חָ ד מִ י יֹודֵ עַ "
נַצְ לִ יחַ לִ מְ צֹא ּתְ ׁשּובֹות לְ כָ ל הַ ּׁשְ אֵ לֹות.
אֲ בָ ל חָ ׁשּוב מְ אֹד ׁשֶ ּגַ ם ּבְ תֹוְך יַם הַ ּבָ לָ גָן ְוחֹסֶ ר הַ ּוַּדָ אּות הַ ּזֶ ה יִהְ יֶה לָ נּו אִ י ׁשֶ ל רֹגַע
ַהּתֹור
ֶ
ׁ
ש
ָ
ּל
ֶ
כ
ם
ּונְעִ ימּות.
ְל ַת ְכ ֵנ
ן
אֵ יְך נִיצֹר אֹותֹו? אֵ יפֹה הּוא קַ ּיָם?
ּפָ ׁשּוט מְ אֹדּ .כְ ׁשֶ ּׁשֹומְ רִ ים עַ ל סֵ דֶ ר יֹום מִ ּיָד מִ סְ ּתַ ּדְ רִ ים ּדְ בָ רִ ים ּגַ ם ּבַ ּלֵ ב ּובַ ּמֹחַ ,
וְאַ חַ ר ּכָ ְך -הֶ מְ ׁשֵ ְך הַ ּיֹום נַעֲ ׂשֶ ה קַ ל ,נָעִ ים וְרָ גּועַ הַ רְ ּבֵ ה יֹותֵ ר.
אָ ז הַ ּכִ ירּו אֶ ת הַ ּטַ בְ לָ ה ׁשֶ ּתַ עֲ זֹר לָ כֶ ם לַ עֲ ׂשֹות קְ צָ ת סֵ דֶ ר,
וְתַ הֲ פְֹך לִ הְ יֹות חֲ בֵ רָ ה טֹובָ ה ׁשֶ ּלָ כֶ ם ּבַ ּיָמִ ים הַ ּבָ אִ ים.
עֶ רֶ ב ּפֶ סַ ח נָעִ יםּ ,ובְ ׂשֹורֹות טֹובֹות!

ראשון
צִ חְ צּוחַ ׁשִ ּנַ יִם
אֲ רּוחַ ת ּבֹקֶ ר
זְ מַ ן לְ מִ ידָ ה
נִּקָ יֹון לְ פֶ סַ ח
אֲ רּוחַ ת צָ הֳ רַ יִם
זְ מַ ן מִ ׂשְ חָ ק
אִ רְ ּגּון הַ ּבַ יִת
אֲ רּוחַ ת עֶ רֶ ב
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