אוּרים ְל ִספּוּר חֲ וָ יָה
הוֹסָ פַת ֵתּ ִ
ֻדּגְ מָ ה
ִהגַּעְ וּ לַ פַּ א ְרק ,וְ הָ לַ כְ וּ לְ שַׂ חֵ ק בַּ ִמּ ְת ָק ִים.
הַ ִמ ְשׁפָּ ט בְּ תוֹסֶ פֶת ִמלּוֹת תּ ַֹאר –
ִהגַּעְ וּ לַ פַּ א ְרק הַ גָּדוֹל ,וְ הָ לַ כְ וּ לְ שַׂ חֵ ק בַּ ִמּ ְת ָק ִים הַ ְמי ֻחָ ִדים.
אִ .ק ְראוּ ֶאת הַ ֶקּטַ ע ,וְ הַ ִקּיפוּ ִמלִּים ְמ ָתאֲ רוֹת.
ב .הַ עְ ִתּיקוּ ֶאת הַ ִמּ ִלּים ָלעַ מּוּדוֹת שֶׁ לְּמַ ָטּה.
וֹת וּ" .אוּלַ י
לַט וּ לַ עֲשׂוֹת מַ ֶשּׁהוּ שֶׁ יְ עוֹ ֵרר א ָ
בַּ בּ ֶֹקר ַק ְמ וּ ֲעיֵפִ ים ,וְ הֶ ְח ְ
ֵלֵ ל ְִטיּוּל בַּ פַּ א ְרק?" ִהצִּ יעַ ָא ִחי ִי ְצחָ קִ " .לי ִי ְהיֶה ְמשַׁ עֲמֵ םָ ",א ְמ ָרה
ָשׂ ָרה" .יֵשׁ בַּ פַּ א ְרק פְּ עִ ילֻיּוֹת ְמגֻוָּ וֹתָ ,כּ שֶׁ גַּם לָ י ְִה ֶיה מַ ה לַ עֲשׂוֹת",
יוֹתר .רֻ בּוֹ הָ יָה
עָ ָה ַאבָּ אִ .הגַּעְ וּ לַ פַּ א ְרק .הוּא ִ ְר ָאה לָ וּ גָּדוֹל וְ ָיפֶה בְּ ֵ
ְמכֻסֶּ ה דֶּ שֶׁ א .בְּ ֶא ְמצַ ע הַ פַּ א ְרק הָ יוּ עֲרוּגוֹת פְּ ָר ִחים צִ בְ עוֹ ִ יִּים .בַּ ָקּצֶ ה
ִשׂחֲ קוּ ְעָ ִרים בְּ ַכדּוּר ,וּבַ ָקּצֶ ה הָ ַאחֵ ר ָר ִאי וּ ִמ ְת ָק ִ ים ַרבִּ ים ל ְִמ ְשׂחָ ק
עוֹמ ִדים בַּ תּוֹר ל ְִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בָּ הֶ ם" .בּוֹאוּ ְ ַשׂחֵ ק!"
ְ
וִ יל ִָדים צְ עִ ִירים
צָ עַ ק ִי ְצחָ ק בְּ קוֹל ָרם לְעֶ בְ ֵר וּ ,וְ ִה ְתחַ לְ וּ לָרוּץ בִּ ְמהֵ ָרה לְעֵ בֶ ר
הַ ִמּ ְת ָק ִ ים.
_______________
______________
______________

________________
________________
_______________

_______________
_______________
_______________
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