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נָא לְַהּכִיר:
יְַסִמין ְסִמית׳

ִאיִׁשּיּות:
ַמְצִחיָקה ּוְלָבִבית. 

ָעָיה, ַיְסִמין ִהיא  ִאם ֵיׁש ּבְ
ֵנס  ּכָ ּתִ ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ָלִעְנָיִנים ְוִתְפּתֹר 
ֶאת ָהִעְנָין!

ָמקֹום ָאהּוב 
ַּבַּמְמלָָכה 
ַהּסֹוִדית:

ָהר  ַרח ּבָ ַמְגֵלׁשֹות ַהּקֶ
סּום. ַויי! ַהּקָ

ַהֶּצַבע 
ָהָאהּוב ָעלֶיָה:

ָורֹד.

ַּתְחִּביִבים:
יר ְוִלְרקֹד,  ָלׁשִ

ז  ֶמְרּכַ ְוִלְהיֹות ּבְ
ָהִעְנָיִנים.
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נָא לְַהּכִיר:

ֵאלִי ֶמְקדֹונַלְד

ִאיִׁשּיּות:
ׁשֹוָנה ִויִציָרִתית. 

ְגַלל  ִלים ּבִ ם ְמֻבְלּבָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּכְ
ֶמת, ָלרֹב ֵאִלי  ָעָיה ְמֻסּיֶ ּבְ
ּמֹוֵצאת  ִהיא ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ְתרֹון ַמְבִריק.  ּפִ

ַהְּמקֹומֹות 
ָהֲאהּוִבים ָעלֶיָה

ַּבַּמְמלָָכה ַהּסֹוִדית: 
ם תּולֹות-ַהּיָ ׁשּוִנית ּבְ

תּוַלת-ָים ִלְזַמן ָקָצר ִלְהיֹות ּבְ
ְדִהיָמה ָהָיה ַהֲחָוָיה ַהּמַ

יָה  ַחּיֶ יֹוֵתר ּבְ ּבְ
ל ֵאִלי! ׁשֶ

ְצָבִעים 
ֲאהּוִבים:

ָיֹרק ְוָסגֹל.

ַּתְחִּביִבים:
ר ְוִלְצּבַֹע. ְלַצּיֵ
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נָא לְַהּכִיר:

ַסאֶמר הֶמֹונְד

ִאיִׁשּיּות:
ֵקָטה, ְמֻהְרֶהֶרת  ׁשְ

הּו  ית. ִאם ִמיׁשֶ ּתִ ְוִאְכּפַ
ְהֶיה  ְמֻצְבָרח, ַסאֶמר ּתִ

ים  ׂשִ ּתָ ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ
ֵלב ְלָכְך.

ַהְּמקֹומֹות 
ָהֲאהּוִבים ָעלֶיָה 

ַּבַּמְמלָָכה ַהּסֹוִדית: 
ֶרן.  י-ַהּקֶ ֵעֶמק ַחּדֵ

ֶרן  י-ַהּקֶ ל ַחּדֵ ָיִחים ׁשֶ ַהּסְ
ְך! ל-ּכָ ֲחמּוִדים ּכָ

ַהֶּצַבע 
ָהָאהּוב ָעלֶיָה:

ָצהֹב.

ַּתְחִּביִבים: 
ים  ֲעֵלי ַחּיִ ּבַ

ּוְקִריָאה.
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ַּגּלּו ֵּכיַצד ֵאלִי, ַסאֶמר וְיְַסִמין
ָהְפכּו לִיִדידֹות ְּבֵלב וָנֶֶפׁש

ַּבִּסּפּור ַהִּבְלָעִדי ַהּזֶה!

יְדִידֹות ְּבלֵב וָנֶפֶׁש
ֶהמֹוְנד  ַסאֶמר  ל  ׁשֶ ּה  ִאּמָ ְך!"  ּלָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ּמּוִדים  ַהּלִ "יֹום 

ֶפר!" ֵבית ַהּסֵ ָהִני ְמֹאד ּבְ חֹם. "ַאּתְ ּתֵ ָיָדּה ּבְ ָאֲחָזה ּבְ

ָהָיה הֹוֶמה  ָחִקים  ׂשְ ַהּמִ ִמְגַרׁש  ּה.  ֻרּקָ ֶאת  ְלָעה  ּבָ ַסאֶמר   

ְלִמיִדים ִנְראּו  ִרים, ְוַהּתַ ָכל ָמקֹום ִהְסּתֹוְבבּו ְמֻבּגָ ְורֹוֵעׁש. ּבְ

ֵחק  ְלׂשַ ָרץ  ָבר  ּכְ ִפיִניְקס,  דֹול,  ַהּגָ ָאִחיָה  דֹוִלים.  ּגְ ׁש  ַמּמָ

ּדּוֶרֶגל ִעם ְיִדיָדיו.     ּכַ

ֻחְלָצָתּה  ִרים,  ָהֲאפֹ ִמְכָנֶסיָה  ַעל  ה  ְלַמּטָ יָטה  ִהּבִ ַסאֶמר   

ְלּבֶֹשת  ּתִ ה מּוָזָרה ּבַ יׁשָ ה. ִהיא ִהְרּגִ ֻחּלָ ה ַהּכְ ָבָנה ְוָהֲאֻפּדָ ַהּלְ

ְלֵבית  ָלֶלֶכת  ָרְצָתה  לֹא  ִהיא  ּה.  ּלָ ׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ ָהֲאִחיָדה 

ְיָתה,  ְך ַהּבַ ּה. "ֲאִני רֹוָצה ָלֶלֶכת ִאּתָ ָהָלה ָאֲחָזה ּבָ ֶפר. ּבֶ ַהּסֵ

א!" ִאּמָ

ׁשּום  ִלי  ּבְ אן  ּכָ ִבי  ּלְ ּתַ ׁשְ ּתִ "ַאּתְ  ּה.  ְלרֹאׁשָ ָקה  ָנׁשְ ּה  ִאּמָ  

ֲאמּוָרה ְלַהְתִחיל ִלְלמֹד  ִהי ׁשֶ ָעיֹות. ּבֹוִאי ִנְמָצא עֹוד ִמיׁשֶ ּבְ
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ֵעֶרְך  ּבְ ּה  ּלָ ׁשֶ ת  ַהּבַ ֶמְקדֹוַנְלד.  גב'  ה  ִהּנֵ נּות.  ָהָאּמָ ת  ִכּתַ ּבְ

לֹום?" ִגיֵלְך. אּוַלי ֵנֵלְך לֹוַמר ׁשָ ּבְ

ְלֵעֶבר ֵאם  ל ִפין  ׁשֶ ֲחָפה ֶאת ָהֲעָגָלה  ּדָ ל ַסאֶמר  א ׁשֶ ִאּמָ  

ֶסֶרט. ל ָאסּוף ּבְ ָער ַאְדמֹוִני ְמֻתְלּתָ ֲעַלת ׂשֵ ה ּבַ ְוַיְלּדָ

ה ִעם  ָ ל ַסאֶמר ְלֵעֶבר ָהִאּשׁ א ׁשֶ לֹום, סּו," ָקְרָאה ִאּמָ "ׁשָ  

י, ַסאֶמר. ֶזה ַהּיֹום ָהִראׁשֹון  ּתִ ה ָהַאְדמֹוִנית. "זֹאת ּבִ ְלּדָ ַהּיַ

ּה." ּלָ ׁשֶ

ֵאִלי.  "זֹאת  ֶאל ַסאֶמר.  ֶמְקדֹוַנְלד  ָכה גב'  ִחּיְ לֹום!"  "ׁשָ  

ּה." ּלָ ם ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֶזה ּגַ

יָטה  יֵניֶהן ִהּבִ הֹות ַמְתִחילֹות ְלׂשֹוֵחַח ּבֵ י ָהִאּמָ ּתֵ עֹוד ׁשְ ּבְ  

ָכה. לֹום," ִחּיְ ַסאֶמר. "ׁשָ ְזִהירּות ּבְ ֵאִלי ּבִ

ה ַסאֶמר. לֹום," ָלֲחׁשָ "ׁשָ  

יָטה ֻקְפַסת  י?" ֵאִלי הֹוׁשִ ּלִ ָבִעים ׁשֶ "ַאּתְ אֹוֶהֶבת ֶאת ַהּצְ  

ֲאִני  אֹוָתם.  ְלָהִביא  ְיכֹוָלה  ֲאִני  ׁשֶ ָאְמָרה  א  "ִאּמָ ְצָבִעים. 

ֲאִני אֹוֶהֶבת  נּו.   ּלָ ׁשֶ ה  ַהֲחָדׁשָ ַלּמֹוָרה  ְלַהְראֹות אֹוָתם  רֹוָצה 

"? ם ַאּתְ ר. ּגַ ְלַצּיֵ

ַסאֶמר ִהְנֲהָנה.  

ַאֵחר!"  ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ָעַלי  ָהָאהּוב  ָהִעּסּוק  "ֶזה   

ת  ִכּתַ ּבְ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  א  "ִאּמָ ִהְתַלֲהבּות.  ּבְ ֵאִלי  יָכה  ִהְמׁשִ

ִצּיּור ּוְבִאּיּור." ה ּבְ נּות ַנֲעסֹק ַהְרּבֵ ָהָאּמָ
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ַסאֶמר  ָאְמָרה  ים,"  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ר  ְלַצּיֵ אֹוֶהֶבת  "ֲאִני   

נּות. ׁשָ ַבּיְ ּבְ

ִחּיּוְך. ִהיא  ּבְ ָבר!" ָאְמָרה ֵאִלי  ּדָ ל  ּכָ ר  ְלַצּיֵ "ֲאִני אֹוֶהֶבת   

ִלְנׁשֹם  ַמְתִחיָלה  ִהיא  ׁשֶ ה  יׁשָ ִהְרּגִ ְוַסאֶמר  ֶנְחָמָדה,  ִנְרֲאָתה 

ה. ְמַעט ֲהַקּלָ ּבִ

ֲאָלה ֵאִלי. ים ָהָאהּוב ָעַלִיְך?" ׁשָ ַעל ַהַחּיִ "ַמהּו ּבַ  

ָזה.  ַסאֶמר ִהְתַרּכְ   

ם!  ּלָ  "ֲאִני אֹוֶהֶבת ֶאת ּכֻ

ָלִבים  ֲאִני אֹוֶהֶבת ּכְ

ִרים  ַוֲחתּוִלים ְוסּוִסים ְוַעְכּבָ

ְוַאְרָנִבים ְו..."

ֵאִלי ִצְחְקָקה.    

ֲעֵלי  ֱאֶמת אֹוֶהֶבת ּבַ "ַאּתְ ּבֶ

ִדיָחה ַעל  יָרה ּבְ ים! ֲאִני ַמּכִ ַחּיִ

ׁש  ר ּוִבּקֵ סּוס: סּוס ִנְכַנס ְלּבָ

כֹוס אֹו ִעם ַקׁש?'  סֹוָדה. 'ּבְ

ְך ִחּיּוְך  ַאל ַהּמֹוֵזג. ַהּסּוס ִחּיֵ ׁשָ

ה ַקׁש!!!'" ִים ְוָאַמר: 'ַהְרּבֵ ּנַ ָרָחב ָמֵלא ׁשִ

ִהְסּתֹוְבבּו  ֵהן  ֵמֲאחֹוֵריֶהן.  יז  ַעּלִ ְצחֹוק  ַמע  ִנׁשְ ְתאֹם  ּפִ  

ְך. ֶהה ָארֹ ָער ּכֵ יָלן, ִעם ׂשֵ ת ּגִ ה ּבַ ְוָראּו עֹוד ַיְלּדָ
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ִנית  ׁשָ ּיְ ִדיָחה טֹוָבה," ִהיא ָאְמָרה. ִהיא לֹא ִנְרֲאָתה ּבַ "ּבְ  

ּה ָנְצצּו. ּלָ ֵקד ׁשֶ ָ ְכָלל. ֵעיֵני ַהּשׁ ּבִ

מֹוֵתיֶכן?" ְ "ֲאִני ַיְסִמין. ַמה ּשׁ  

ת  ִכּתַ ּבְ ִנְלַמד  "ֲאַנְחנּו  ֵאִלי.  ָאְמָרה  ְוַסאֶמר,"  "ֵאִלי   

נּות." ָהָאּמָ

ָבר  ּכְ יַע  ְלַהּגִ רֹוָצה  "ֲאִני  ַיְסִמין.  ָאְמָרה  ֲאִני!"  ם  "ּגַ  

יָרה  ׁשִ ּבְ ה  ַהְרּבֵ ֲעסֹק  ּנַ ׁשֶ אֹוֶמֶרת  י  ּלִ ׁשֶ א  ַסְבּתָ ה.  ּתָ ַלּכִ

קֹום  ּמָ ּבַ ִהְסּתֹוְבָבה  ִהיא  ִלְרקֹד!"  אֹוֶהֶבת  ֲאִני  ְוִרּקּוִדים. 

ה  ֶהה ִמְתנֹוֵפף ְסִביָבּה. "ֲאִני ְמַקּוָ ָעָרּה ַהּכֵ ַצַעד ָמחֹול, ׂשְ ּבְ

ְהֶיה ֶנְחָמָדה!" נּו ּתִ ּלָ ַהּמֹוָרה ׁשֶ ׁשֶ

נּו,"  ּלָ ׁשֶ ַהּמֹוָרה  ַעל  ַעם  ַהּפַ ִדיָחה!  ּבְ עֹוד  ִלי  ֵיׁש  "ֵהי,   

יָבה  ִהְרּכִ ַהּמֹוָרה  ה  "ָלּמָ ְוַסאֶמר.  ַיְסִמין  ֶאל  ֵאִלי  ָכה  ִחּיְ

ֶמׁש?" ְקֵפי ׁשֶ ִמׁשְ

ֲאלּו ַיְסִמין ְוַסאֶמר. ה?" ׁשָ "ָלּמָ  

ָקְרָאה  ַמְבִריִקים!"  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהיּו  ּה  ּלָ ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ י  "ּכִ  

ן ִצְחְקקּו. ֵאִלי, ְוֻכּלָ

ֶרת.  ְמֻבּגֶ ה  ָ ִאּשׁ ְמִהירּות  ּבִ ֲאֵליֶהן  ִהְתָקְרָבה  "ַיְסִמין!"   

ְלָעַדי!" ְתרֹוְצִצי ּבִ ! ַאל ּתִ ה ַאּתְ "ִהּנֵ

ֵאִלי,  "זֹאת  ַיְסִמין.  ָאְמָרה  א,"  ַסְבּתָ ִמְצַטֶעֶרת,  "ֲאִני   

ִנְהֶיה  ְו ה,  ּתָ ּכִ אֹוָתּה  ּבְ ַיַחד  ִנְלַמד  ֲאַנְחנּו  ַסאֶמר.  ְוזֹאת 



ֲאָלה, ִעם ִניָמה  יָטה ֲאֵליֶהן. "ָנכֹון?" ׁשָ ְיִדידֹות!" ִהיא ִהּבִ

קֹוָלּה. ָאָגה ּבְ ל ּדְ ה ׁשֶ ַקּלָ

ֵלב ָוֶנֶפׁש!" ִהְכִריָזה ֵאִלי. "ְיִדידֹות ּבְ  

ֶפר לֹא  ית ַהּסֵ ּבֵ ְתאֹם  ּפִ ל אֶֹשר.  ֶרץ ׁשֶ ּפֶ ה  יׁשָ ִהְרּגִ ַסאֶמר   

ְכָלל. ִנְרָאה נֹוָרא ּבִ

דֹוִלים  ַהּגְ ַהְיָלִדים  ל  ּכָ ֲעמֹון.  ַהּפַ ִצְלֵצל  ֶרַגע  אֹותֹו  ּבְ  

ְלֵעֶבר  ּוָפנּו  ֲחֵקיֶהם  ׂשְ ִמּמִ ְסקּו  ּפָ ָחִקים  ׂשְ ַהּמִ ִמְגַרׁש  ּבְ יֹוֵתר 

ִניָסה. ַהּכְ

ל ַסאֶמר. ּה ׁשֶ ֲאָלה ִאּמָ ֵנס?" ׁשָ "ַאּתְ מּוָכָנה ְלִהּכָ  

ְוַיְסִמין  ָהַאַחת  ָיָדּה  ּבְ ָאֲחָזה  ֵאִלי  ׁשֶ ּכְ ָכה  ִחּיְ ַסאֶמר   

ִחּיּוְך ָרָחב. ִעם ְיִדידֹוֶתיָה ַהּטֹובֹות  ן!" ָאְמָרה ּבְ ה. "ּכֵ ִנּיָ ְ ּשׁ ּבַ

ָבר  ּדָ ל  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ׁשֶ ה  יׁשָ ִהְרּגִ ִהיא  ַהֲחָדׁשֹות, 

עֹוָלם! ּבָ ׁשֶ
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ִחידֹון יְִדידֹות

יָרה ֶאת ְיִדיָדֵתְך ַהּטֹוָבה? ה ַאּתְ ַמּכִ ּמָ ַעד ּכַ
אֹות,  ֵאלֹות ַהּבָ ְ ׁש ַהּשׁ ַיַחד, ֲענּו ַעל ׁשֵ בּו ּבְ ׁשְ

יֹוֵתר! ּיּון ַהּטֹוב ּבְ ָלה ֶאת ַהּצִ ְוַגּלּו ִמי ִקּבְ

יר ָהָאהּוב ָעֶליָה? ִ ַמהּו ַהּשׁ

ֶפר? ֵבית ַהּסֵ ְקצֹוַע ָהָאהּוב ָעֶליָה ּבְ ַמהּו ַהּמִ

ֲאָכל ָהָאהּוב ָעֶליָה? ַמהּו ַהּמַ

ַבע ָהָאהּוב ָעֶליָה? ַמהּו ַהּצֶ

ֶרט ָהָאהּוב ָעֶליָה? ַמהּו ַהּסֶ
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ַעם? ָרה ָלּה ֵאי-ּפַ ּקָ יֹוֵתר ׁשֶ ְצִחיק ּבְ ָבר ַהּמַ ַמהּו ַהּדָ
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ֵלב ָוֶנֶפׁש,  ָאְמָנם ֵאִלי, ַסאֶמר ְוַיְסִמין ֵהן ְיִדידֹות ּבְ
ָבִרים ׁשֹוִנים. ל ַאַחת אֹוֶהֶבת ּדְ ַאְך ּכָ

ר ּבֹוִאי ִנְרֶאה ִאם ּתּוְכִלי ְלַפְעֵנַח ַעל ִמי ֵמֶהן ְמֻדּבָ
ִאים: אּוִרים ַהּבָ ּתֵ ּבַ

ם ּפֹוֶחֶדת  ה ַהּזֹאת ִהיא ְקָצת חֹוְלָמִנית. ִהיא ּגַ ְלּדָ 1. ַהּיַ
ְרּבּור  ב ּבַ ְרּכֹב ַעל ּגַ ֲעָדּה ִמּלִ ָבִהים, ַאְך ֶזה לֹא עֹוֵצר ּבַ ִמּגְ

ִהיא  ׁשֶ ץ ַעל ַעְנֵני ְטַרְמּפֹוִליָנה ּכְ ַמְלכּוִתי אֹו ְלַקּפֵ
ְמָלָכה ַהּסֹוִדית. ּמַ ּבַ

ַעת. ִהיא אֹוֶהֶבת  ֲעׁשַ ה ַהּזֹאת ַחְברּוִתית ּוְמׁשַ ְלּדָ 2. ַהּיַ
נּות ּוְלַהְראֹות ַמה ִהיא יֹוַדַעת  ּמְ ָכל ִהְזּדַ ְלהֹוִפיַע ּבְ

ִסּכֹות רֹאׁש  ָעָרּה ּבְ ט ֶאת ׂשְ ֵ ַלֲעׂשֹות. ִהיא אֹוֶהֶבת ְלַקּשׁ
ָער ָיִפים. ּוְבִסְרֵטי ׂשֵ

ִנית, ְואֹוֶהֶבת ִלְפרֹש  ׁשָ ּיְ ה ַהּזֹאת ִהיא ְקָצת ּבַ ְלּדָ 3. ַהּיַ
ּה.  ּלָ ִעים ִעם ֶהָחתּול ׁשֶ ים ְלַחְדָרּה ֶהָחִמים ְוַהּנָ ְלִעּתִ

ים. ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ ִהיא אֹוֶהֶבת ֶאת ּכָ

ִמי ִהיא ִמי?
ְׁשּובֹות: ּת

1 = ֵאִלי   2 = ַיְסִמין   3 = ַסאֶמר
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א

ִמְצִאי ֶאת ַההְֶבּדֵלִים
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ַהִאם ּתּוכְלִי לְזַהֹות ֶאת ֲחֵמשֶׁת ַהֶהְבֵּדלִים
ֵּתי ַהְּתמּונֹות ַהְּקסּומֹות ָהֵאּלֶה? ֵּבין שְׁ

ב

ְַסלּול ֲחֵסָרה ַאַחת ָהֲאָבִנים ַעל ַהּמ
ֶֶלְך ָחֵסר ֶֶתר ַעל רֹאׁש ַהּמ ַהּכ
ִיָרה ָחֵסר ְִריֵחי ַהּט ֶאָחד ִמּצ

ָה ֵמאֹורֹות ַהֵפיֹות ֲחֵסִרים ַעל ָהֵעִצים ַּמ ּכ
ְִכָנַסִים. ִים ַעל ַהּמ ַּס ֵׁדֹוִנים ֲחֵסִרים ּפ ְלַאַחד ַהּש
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ַּבֲחִרי ֶאת ַהַּמָּתנָה ַהֻּמשְׁלֶֶמת 
לִיִדיָדֵתְך ַהּטֹוָבה

ה.  יָמה ָקׁשָ ָנה ִליִדיָדֵתְך ַהּטֹוָבה ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְמׂשִ ִחיַרת ַמּתָ ּבְ
ֵדי ְלַהְחִליט  ׁשּובֹוַתִיְך ּכְ אֹות, ְוִעְבִרי ַעל ּתְ ֵאלֹות ַהּבָ ְ יִבי ַעל ַהּשׁ ָהׁשִ

ִדיָדֵתְך ּתֹאַהב! ּיְ טּוַח ׁשֶ ָנה ּבָ ֵאיזֹו ַמּתָ

ִדיָדֵתְך אֹוֶהֶבת ַלֲעׂשֹות יֹוֵתר ִמּכֹל? 1. ַמה ּיְ
א. ְלַבּלֹות ִעם ְיִדיִדים

ב. ָלֵצאת ִלְקִנּיֹות
ים ֲעֵלי ַחּיִ ג. ְלַבּלֹות ִעם ּבַ

יָפה? ּלּוי ְיִדיָדֵתְך ָהְיָתה ַמְעּדִ ל ּבִ 2. ֵאיֶזה סּוג ׁשֶ
ִית ּבַ ְלּבֹוׁשֹות ְמֻיָחדֹות ּבַ ת ּתִ א. ְמִסּבַ

ְניֹון ּקַ יֵרי ִאּפּור ּבַ ְכׁשִ ת ּתַ ב. ִטּפּוֵלי יִֹפי ּוְרִכיׁשַ
ַגן ַהַחּיֹות ּקּור ּבְ ג. ּבִ

ל ְיִדיָדֵתְך? 3. ֵאיְך ִנְרֶאה ַחְדָרּה ׁשֶ
נֹוחּות ְרֵקד ֲעֵליֶהן ּבְ ִדידֹוֶתיָה יּוְכלּו ְלִהְתּפַ ּיְ דֹולֹות ׁשֶ ִרּיֹות ּגְ א. ָמֵלא ּכָ

מֹוָה ִדּיּוק ּכָ ב. ָאְפָנִתי ּוַמְגִניב, ּבְ
ירֹות ים ַעל ַהּקִ ֲעֵלי ַחּיִ ל ּבַ ג. ָחִמים ְוָנִעים, ִעם ּפֹוְסֶטִרים ׁשֶ

ֳהַרִים? ת ַאַחר ַהּצָ ּבָ ׁשַ ִדיָדֵתְך אֹוֶהֶבת ַלֲעׂשֹות ּבְ 4. ַמה ּיְ
א. ָלֶלֶכת ְלֶסֶרט ִעם ְיִדיִדים

ְלּבֹוׁשֹות ָאְפָנִתּיֹות  ב. ִלְתּפֹר ּתִ
ֶלב ג. ָלֵצאת ְלִטּיּול ִעם ַהּכֶ
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דֹוָלה? ְהֶיה ּגְ ִהיא ּתִ ׁשֶ ִדיָדֵתְך רֹוָצה ִלְהיֹות ּכְ 5. ַמה ּיְ
א. ְמַתְכֶנֶנת ְמִסּבֹות

ֶבת ָאְפָנה ב. ְמַעּצֶ
ג. ֶוֶטִריָנִרית

ְּבִעָּקר א׳
ה ִעם ְיִדידֹוֶתיָה. ִהיא ְמַבּלָ ׁשֶ ה טֹוב ּכְ יׁשָ ְיִדיָדֵתְך ַהּטֹוָבה ַמְרּגִ

ה לֹא ִלְקנֹות ָלּה... ָלּמָ
ַמֲחרֶֹזת ְיִדידֹות ָיָפה

ַיַחד יֶכן ּבְ ּתֵ ל ׁשְ ר ׁשֶ ְצלּום ְמֻמְסּגָ ּתַ
ְגִניב ָהַאֲחרֹון ֶרט ַהּמַ ּסֶ ְרִטיִסים ְלקֹוְלנֹוַע, ִלְצּפֹות ּבַ זּוג ּכַ

ְּבִעָּקר ב׳
ֶהְתֵאם ָלָאְפָנה  ִמיד ּבְ ת ּתָ ׁשֶ ְיִדיָדֵתְך ַהּטֹוָבה ִמְתַלּבֶ

ָהַאֲחרֹוָנה.
ל... ֵמָחה ְלַקּבֵ ִהיא ָהְיָתה ׂשְ

ָער ַמְדִליק ֶסֶרט ׂשֵ
ְליֹון ָצִמיד אֹו ּתִ

ָצִעיף ָאְפָנִתי ָיֶפה

ְּבִעָּקר ג׳
ים. ַאּתְ ְיכֹוָלה ִלְקנֹות אֹו ְלָהִכין ָלּה... ֲעֵלי ַחּיִ ְיִדיָדֵתְך ַהּטֹוָבה אֹוֶהֶבת ּבַ

ים ֶהָחִביב ָעֶליָה ַעל ַהַחּיִ ֵסֶפר ַעל ּבַ
ּה ּלָ ְחָמד ׁשֶ ת ַהּמַ ּה ִעם ַחּיַ ּלָ ְצלּום ׁשֶ ּתַ

ּה ּלָ ים ַלֶחֶדר ׁשֶ ַעל ַחּיִ ל ּבַ ּפֹוְסֶטר ָיֶפה ׁשֶ
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ל ְטִריְקִסי ִצְבִעי ֶאת ַהְּתמּונָה ַהּזֹאת שֶׁ
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ִמּנְֻקָּדה לִנְֻקָּדה
ַחת ָלֵעץ. ר ִמּתַ ּתֵ ְסּתַ ֵדי ְלַגּלֹות ַמה ּמִ ֻקּדֹות ּכְ ִרי ֶאת ַהּנְ ַחּבְ
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ְצִביָעה
מּוָנה ַהּזֹאת  ְצָבִעים ָיִפים ֶאת ַהּתְ ִצְבִעי ּבִ

ל ֵאִלי, ַסאֶמר ְוַיְסִמין. ׁשֶ



יִךְ  ַצּיְִרי ֶאת ַהְּדמּות ָהֲאהּוָבה ָעלַ
לְִחי ֶאת ַהִּצּיּור לְַהְגָרָלה וְשִׁ

19

רֹוָצה ִלזְּכֹות ּבְִפָרס?
 , י ֶאת הממלכה הסודית סדרת ספרים ּבְ  ׂשִ ַחּפְ

ְמָלָכה ַהּסֹוִדית. ּמַ מּות ָהֲאהּוָבה ָעַלִיְך ּבַ ל ַהּדְ ִני   ְוַהֲעִלי ִצּיּור ׁשֶ ַסּמְ
ָרס ָקסּום. ל ּפְ ַקּבֵ ֶרת ַאַחת ּתְ ֶ הֲֹעלּו, ְוקֹוֵראת ְמֻאּשׁ ּיּוִרים ׁשֶ ין ַהּצִ ָכל חֶֹדׁש ַנֲערְֹך ַהְגָרָלה ּבֵ ּבְ



ָּפָחה  ם ִמשְׁ שֵׁ ם ְּפָרִטי  שֵׁ
יק  יק ּתִ א ּתִ א ִניצֹוִצית   
ב ֶקֶרן אֹור  ב רֹוִזית   

ִיל ַכת ַהּלַ ג ֶחׁשְ ג ִלְבלּוִבית  
ד צּוף ָמתֹוק  ד אֶֹשר    
ֵכֶלת  ֵמי ּתְ ה ׁשְ ה ְסָתו    

ו ֵמי ְוָרִדים  ו רֹוז    
זֲעֵלי ּכֹוֶתֶרת  ז ֶזָהִבית   

20

ּלָךְ? ַמהּו ַהֵּׁשם ַהָּקסּום שֶׁ

ְך  ּלָ סּום ׁשֶ ם ַהּקָ ֵ ֵדי ִלְמצֹא ֶאת ַהׁשּ יָמה ּכְ ְרׁשִ י ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ִהׁשְ

ְך ּוָבאֹות  ּלָ ָרִטי ׁשֶ ם ַהּפְ ֵ ל ַהּשׁ אֹות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ י ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ִהׁשְ
ם ָקסּום ָחָדׁש. ִלי ׁשֵ ָחה ּוְתַקּבְ ּפָ ׁשְ ם ַהּמִ ל ׁשֵ ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ

ֵמְך הּוא: נֳָעִמי ָּדנֹון ְלֻדְגָמה, ִאם ׁשְ

סּום ִיְהֶיה: לִילָךְ צּוף ָמתֹוק ֵמְך ַהּקָ ׁשְ



ּלִי הּוא: ַהֵּׁשם ַהָּקסּום שֶׁ

ם ת ַהּיָ ח ּבַ ח ִלָיה    
ם  ֶשׂ ט ֵריַח ּבֹ ט ַקְרִנית   

י זַֹהר ְצפֹוִני י ִאיב    
כ ֲעָנָנה ְלָבָנה  כ ִויק    

ֶלג   ִתיֵתי ׁשֶ ל ּפְ ית    ּנִ ל ׁשֹוׁשַ
ִמים  ׁשָ מ ֵמי ּגְ מ ֵלב    

ָלִגים  נ סּוַפת ׁשְ נ ִליָלְך   
ס רּוַח ְסָעָרה ס גֹוְלִדי   
ע ֵאׁש ֶלָהָבה  ע ֶקֶסם   

ם ׁשֶ לּוִלית ַהּגֶ פ ׁשְ פ ִפיִניִקי  
צ ַאְבַקת ְקָסִמים  צ ּכֹוָכִבית   

יט ָזָהב   ְכׁשִ ק ּתַ ק ַמְלָאִכית   
ּתֹוֶלֶלת  ר ֶלָהָבה ִמׁשְ עֹוִנית    ר ֶאְצּבְ

ֶדה ּפֹוֵרַח   ש ׂשָ ש ָלאִקי   
ת ִטְפטּוף ִראׁשֹון ת ְסָטאר  

21



22

ֵאיזֶה ִטיּפּוס ַאְּת?

ַהִאם ַאּתְ ּדֹוָמה יֹוֵתר ְלֵאִלי, ְלַסאֶמר אֹו ְלַיְסִמין?
ֵדי ְלַגּלֹות! א ּכְ ֵאלֹון ַהּבָ ְ יִבי ַעל ַהּשׁ ָהׁשִ

ְך ּלָ ּיּון ׁשֶ ִבי ֶאת ַהּצִ ְ ֵאלֹון, ַחּשׁ ְ ִמי ֶאת ַהּשׁ ַסּיְ ּתְ ַאֲחֵרי ׁשֶ
מּות ה ְלֵאיזֹו ּדְ ְבָלה ְלַמּטָ ּטַ ְוִתְמְצִאי ּבַ
ְמָלָכה ַהּסֹוִדית ַאּתְ ּדֹוָמה יֹוֵתר. ּמַ ּבַ

נּוי? ְך ַהּפָ ְזַמּנֵ 1. ָמה ַאּתְ אֹוֶהֶבת יֹוֵתר ִמּכֹל ַלֲעׂשֹות ּבִ
ים ֲעֵלי ַחּיִ א( ִלְהיֹות ִעם ּבַ

ְך ּלָ יָרה ׁשֶ ִ ל ֶאת ַצֲעֵדי ָהִרּקּוד ְוֶאת ַהּשׁ ב( ְלַתְרּגֵ
ר ג( ְלַצּיֵ

דֹוָלה? ְהִיי ּגְ ּתִ ׁשֶ 2. ָמה ַאּתְ רֹוָצה ִלְהיֹות ּכְ
א( ֶוֶטִריָנִרית

ב( מֹוָרה ִלְדָרָמה
ִנית ג( ָאּמָ

3. ֵאיְך ְיִדיַדִיְך ְיָתֲארּו אֹוָתְך?
ִנית ׁשָ ּיְ א( ּבַ
ב( קֹוָלִנית

ג( ְיִציָרִתית
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ְך? ּלָ 4. ַמהּו ִסְגנֹון ָהָאְפָנה ׁשֶ
ׁשּוט ְונֹוַח א( ּפָ

ב( ַמְגִניב ְוָאְפָנִתי
ג( נֹוֵצץ ְוִצְבעֹוִני

ֶפר? ֵבית ַהּסֵ ְקצֹוַע ָהָאהּוב ָעַלִיְך ּבְ 5. ַמהּו ַהּמִ
ע א( ַמּדָ

ב( מּוִזיָקה
נּות ג( ָאּמָ

ר א' – ַאּתְ ּדֹוָמה ְלַסאֶמר:  ִעּקָ ּבְ
ים. ֲעֵלי ַהַחּיִ ל ּבַ ל ּכָ ֲעִדיָנה, טֹוַבת ֵלב ִויִדיָדָתם ׁשֶ

ר ב' – ַאּתְ ּדֹוָמה ְלַיְסִמין:  ִעּקָ ּבְ
ַחְברּוִתית, ָאְפָנִתית ְואֹוֶהֶבת ְלַבּלֹות ְוֵלָהנֹות.

ר ג' – ַאּתְ ּדֹוָמה ְלֵאִלי:  ִעּקָ ּבְ
ָבה. נּוִתית ּוְמִהיַרת ַמֲחׁשָ ְיִציָרִתית, ָאּמָ
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ִצְבִעי ַלֲהנָָאֵתךְ


