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ַמֲאִזיִנים ַלְנִׁשיָמה ֶׁשל ָהָאָדם, 

ְוִלְפָעִמים ַגם ׁשֹוְלִחים ִלְבִדיַקת ָדם.

ָה 

ַּבִמְׂשָחק ַעל ַהִמְגָרׁש, ַעל ַהַשַער ׁשֹוְמִרים.

ְוִאם ֵיׁש ְּבִעיָטה, ִמָיד ִמְסַתֲעִרים.

ַה 

ַּבֲעֵלי ִמְקצֹוַע

 ִקְראּו ְוַהְׁשִלימּו.

ׁשֹוֲעִרים      רֹוְפִאים        ׁשֹוְטִרים      ׁשֹוְמִרים     

לֹוְבִׁשים ַמִדים, ִנְמָצִאים ַּבִמְׁשָטָרה,

ָּבִאים ִמָיד, ִאם ֵיׁש ָצָרה.

ַה  

ַּבֲחָנָיה ְוַגם ַּבִמְסָעָדה ִנְמָצִאים ַּבְּכִניָסה.

ְּבִתיִקים ֶׁשל ֲאָנִׁשים ְמַבְצִעים ְּבִדיָקה.

ַה 

ַּבֲחרּו ְׁשֵני ַּבֲעֵלי ִמְקצֹוַע ֶׁשַאֶתם ַמִּכיִרים. 

ִּכְתבּו ִמְׁשָּפט ְלָכל ַּבַעל ִמְקצֹוַע.
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ָהרֹוַקַחת

ְלָׂשׂשֹון ַהָצִעיר

ָּכַאב ַהָגרֹון.

ֹלא ָׁשר ַאף ִׁשיר,

ֹלא ִהְצִליַח ִליֹׁשן.

ָּבָאה ָהרֹוַקַחת

ִעם ַצַלַחת ָמָרק,

ָרְקָחה ְלָׂשׂשֹון

ִסירֹוּפ ְיַרְקַרק.

ָׂשׂשֹון ָאַכל

ֶאת ַהָמָרק, 

ֲאָבל ֶאת ַהִסירֹוּפ

הּוא... ָיַרק! 

ִמי ָהרֹוַקַחת? 

ַסְמנּו.

ִקְראּו.
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ַהְׁשִלימּו.

ַהְגָבִרים ׁשֹוְטִרים, ְוַהָנִׁשים ׁשֹוְטרֹות.

. ַהְגָבִרים ׁשֹוְמִרים, ְוַהָנִׁשים 

. ַהְגָבִרים ׁשֹוֲעִרים, ְוַהָנִׁשים 

. ַהְגָבִרים רֹוְקִחים, ְוַהָנִׁשים 

אֹוָתה ַהִמָלה

ַהְׁשִלימּו.

ָהרֹוַקַחת רֹוַקַחת ִסירֹוּפ ַעְכָׁשו.

ַהׁשֹוְמִרים  ַעל ַהַגן ַעְכָׁשו.

ַהׁשֹוְפִטים  ֶאת ָהֲאָנִׁשים ַעְכָׁשו.

ָהרֹוִעים   ֶאת ַהְּכָבִׁשים ַעְכָׁשו.

ָמה עֹוָׂשה 

 רֹוַקַחת!ָהרֹוַקַחת?
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ׁשֹור ְׁשַמְנַמן ָעַמד ַּבַצד

ְלַיד ְׁשֹלִׁשים ָּפרֹות.

ָאַמר: "ֲאִני ָצִריְך ַּבִית, ַּבִית ִעם ִקירֹות."

ָאְמָרה ָּפָרה: "ֵיׁש ִלי ְּבׂשֹוָרה.

ַאל ָנא, ַאל ִתְדַאג. ֲאִני רֹוָאה ַּבִית ַחם ַּבׁשֹוָבְך ַעל ַהַגג."

ָגר ַהׁשֹור ַּבׁשֹוָבְך, ָגר ָׁשם ְּכָבר ְׁשָנַתִים.

ְמַסְּפִרים ִּכי ַעְכָׁשו ֵיׁש ַלׁשֹור ְּכָנַפִים.

ׁשֹור ְׁשַמְנַמן 

ַהְמִציאּו ִמְׁשָּפִטים ַמְצִחיִקים.

ַהׁשֹור ָגר ַּבׁשֹוָבְך.

ַהַתִנין ָגר  

ַהָדג   

ָהַעְכָּבר  

ִּכְתבּו ִמְׁשָּפט ַמְצִחיק ַלְתמּוָנה.

ִקְראּו. 
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ַאלֹוָנה ֹלא רֹוָצה ַנֲעַלִים. 

ִהיא רֹוָאה ַנֲעַלִים ְּבַחלֹון ָהַרֲאָוה, ִהיא רֹוָאה ַנֲעַלִים 

ַעל ָהַרְגַלִים ֶׁשל ָהֲאָנִׁשים, ִהיא רֹוָאה ַנֲעַלִים ַּבַּבִית, 

ַּבִגָנה ְוַאף ַעל ָהַרְגַלִים ֶׁשל ָאִחיָה. ֲאָבל ִהיא ֹלא. ֹלא 

רֹוָצה!

ַהְׁשִלימּו: 

ַאלֹוָנה ֹלא רֹוָצה ַנֲעַלִים. 

ַאלֹוָנה רֹוָצה ַרק  

ַאלֹוָנה ֹלא רֹוָצה ַנֲעַלִים ֲחָדׁשֹות. 

ַאלֹוָנה רֹוָצה ַרק  

ַאלֹוָנה ֹלא רֹוָצה ַנֲעַלִים. 

ַאלֹוָנה רֹוָצה ַרק  

ִלְגֹרב  ַגְרַּבִים.

ִסּפּור ְּבֶהְמֵׁשִכים:  ַאלֹוָנה ֹלא רֹוָצה!

ִקְראּו. 
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ְּכָבר ַקר ַּבַגן, ַקר ַגם ַּבַּבִית, ְוַאלֹוָנה ַרק ְּבַגְרַּבִים. 

"ַאלֹוָנה, ָלָמה?" ְמַנָסה ִאָמא. "ָלָמה ַאְת ֹלא רֹוָצה ַנֲעַלִים? 

ֵיׁש ַנֲעַלִים ַאַפְרָּפרֹות, ֵיׁש ַנֲעַלִים ִעם ַּפְרָוה, ֵיׁש ַנֲעַלִים 

ַמְרִעיׁשֹות... ַרק ִתְבֲחִרי."

"ֹלא. ֹלא רֹוָצה!" 

ִעְזרּו ְלִאָמא ְלַׁשְכֵנַע ֶאת ַאלֹוָנה ֶׁשָצִריְך ִלְקנֹות ַנֲעַלִים. 

ֵהָעְזרּו ַּבִציּוִרים.

ִקְראּו. 

ִאם ֹלא ִתְנֲעִלי ַנֲעַלִים,

ִאם ֹלא ִתְנֲעִלי ַנֲעַלִים,

ִאם ֹלא ִתְנֲעִלי ַנֲעַלִים,
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...ְוָאז, ְּביֹום ְׁשִליִׁשי, ָהְלָכה ַאלֹוָנה ִעם ִאָמה 

ַלִגָנה. ַּבִגָנה ִהיא ָרֲאָתה ַיְלָדה ְקַטָנה ְּבַנֲעַלִים 

ֲחָדׁשֹות ְוִעם ָּבלֹון ָוֹרד ְּבָיָדה. 

ָׁשֲאָלה ַאלֹוָנה: "ִמי ָנַתן ָלְך ֶאת ַהָּבלֹון?" 

ָעְנָתה ַהַיְלָדה: "ִאָמא ָקְנָתה ִלי ַנֲעַלִים, ַוֲאִני ִקַּבְלִתי 

ָּבלֹון." 

"ַגם ֲאִני רֹוָצה ַנֲעַלִים," ִהְכִריָזה ַאלֹוָנה.

ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה. ְלַאלֹוָנה ֵיׁש ַנֲעַלִים ֲחָדׁשֹות. 

ִּכְתבּו:

ָלָמה ַאלֹוָנה ִהְסִּכיָמה ְלַבסֹוף ִלְקנֹות ַנֲעַלִים ֲחָדׁשֹות?

ִקְראּו. 


