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 ,והנמלה הצרצר על הידוע משלל  , ועליזה מחורזת, חדשה גרסה

 . מפתיע באופן המסתיימת

 .העיר ברחבי וניגן הצרצר שר השבוע ימות בכל

. ריק שביתו גילה, בפתח שהשבת וכשנזכר בשנתו האריך ששי ביום

 שמביתה, החרוצה הנמלה משכנתו, עוגה להכנת מצרכים מבקש הוא

 היא, יומה מעמל לנוח שוכבת הנמלה כאשר. אפייה ריחות עולים

 על לתגמול זוכה היא בערב אבל, נשרפה וזו, בתנור העוגה את שוכחת

 זה השונים, השניים. חגיגית בעוגה אותה מפתיע כשהצרצר ,נדיבותה

 ביחסי שיעור לומדים והקוראים השבת סעודת את יחד סועדים, מזה

 .הדדית ועזרה סובלנות ,ידידות, שכנות

 

בחורף גם שר צרצרון

  
 מיכאל סמימאת 

 גרוסמן ליאורה איירה

 2012 דבירהוצאת 

 

 

 

 

 
 

 אותו והופך המוכר והנמלה הצרצר משל את מרחיב צרצרון של סיפורו

 לדעות התנגדות, שונים בין חברות, תרבותיות-רב, אמנות על לסיפור

 . וילדים הורים ויחסי ולשמרנות קדומות



 הוא. לו שמשעמם ומתלונן החורף שנת באמצע מתעורר הקטן צרצרון

, פרפרים, גחליליות יחד יזמזמו ובו החורף בסיום שיבוא האביב על שר

 . ודבורים נמלים

 . בו מתגאה אמו בעוד, נמלים עם יתרועע שבנו מהרעיון מזדעזע ואבי

 וריקודים שירים נשף לארגן מציע אלא, לישון לחזור רוצה אינו צרצרון

 הצרצרים על מעלילות שהנמלים וטוען כועס אביו. הנמלים בהשתתפות

 שלא טוען צרצרון. בשירה השמש ימי את המבזבזים בטלנים שהם

 ומציע כאלה סיפורים מהנמלה שמע

 . ולשמועות להשמצות להאמין לא לאביו

 וכשהאב הנשף להכנת יחד מתאחדים והפרפרים הגחליליות, הנמלים

 . בבנו גאווה מתמלא הוא אליו מגיע

 .אותם תטרוף שהיא מחשש נחרדים וכולם הקרפדה מגיעה אז אבל

 ממשיכים ובשובם הקרפדה את להבריח מתגייסים והיתושים הדבורים

 עושרו את מדגישים והחינניים הצבעוניים האיורים. החגיגה את כולם

 .הטבע עולם של ויופיו

 

 זה היה בחנוכה 

 פהאו: נס גדול היה 
 

 מאת נתן אלתרמן

 אייר דני קרמן

 2001הוצאת הקיבוץ המאוחד 

 
 

היצירה המוכרת של אלתרמן, שכיכבה לאורך עשורים כמעט בכל 

ספרית, ראתה אור לראשונה במוסף "דבר לילדים" -מסיבת חנוכה בית

 .1933בחנוכה של שנת 

יצא הטקסט כספר בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כשהוא  2001בשנת 

מלווה באיוריו הנפלאים של דני קרמן, וערך לילדי שנות האלפיים 

ת מחודשת עם הסיפור: חבורת כלי בית ומטבח השוכנת בבית היכרו

ילדים קיבוצי, מתעוררת לחיים בליל נר ראשון של חנוכה, וכדי להביס 

הצגה של -את החושך ואת רחשי הלילה הם מארגנים להם משחק

 סיפור מלחמת המכבים ביוונים, תוך כדי התכתשויות משעשעות. 

הציוריים, ביניהם מטאטא  הילדים יהנו ממשחקי הלשון והדימויים

שהופך למתתיהו וקומקומים ארוכי זרבובית בתפקיד הפילים, יצחקו 

מכל הלב מההומור הסלפסטיקי ומהשפה הילדית הבוטה של הכלים, 

יתוודעו לחפצים שכבר עברו מן העולם דוגמת פרימוס ועל הדרך ילמדו 

 לחבב את השפה האלתרמנית העשירה והציורית.

 



  מעשיה לנר ראשון
 

 רלוי-מאת עדי זליכוב

 אייר אביאל בסיל

 2015עם עובד  אתהוצ

 

 

 

קטנה אחת, קצת  ספר מתוק ומחמם לב, שגיבורתו היא סופגניה

ביישנית וקצת פחדנית, שלא אוהבת ריבה, ולכן נדמה לה שאין לה שום 

סיכוי למצוא חן בעיני מישהו למול מגוון הסופגניות המפונפנות 

 שממלאות את מדפי המאפייה. 

האם היא תישאר מיותמת על המגש לעת ערב? ושמא יקרה לה נס 

 ושיש שם בחוץ מישהו שמחפש אחת כמוה בדיוק? 

סייזינג שנעשה עם -מעשיה לנר ראשון" מהווה אנטידוט מושלם לסופר"

לסופגניות עם שבעה מיני קרם וציפוי, הצגות חג  -הזמן לחג החנוכה 

עמוסות סלבס והפקות רעשניות של גננות אמביציוזיות מידי, ומחזיר 

את שמחת החג לזירה הביתית. בשפה שירית, עשירה ויפה אך בהירה 

רלוי סיפור מלא חן והומור על -ת, מספרת זליכובונטולת פומפוזיו

הדברים הקטנים והפשוטים לכאורה, שממלאים את החג ואת הלב 

בחמימות ובשמחה, ויוצרת סיפור מהסוג שנעים לחזור אליו שוב ושוב 

 גם אחרי שהנרות כבים.

 


