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ְיָלִדים ְיָקִרים!

ָעָׂשה  ָלנּו ַמה הּוא  ְלַסֵּפר  ָיכֹול  ֶאָחד ֹלא  ַאף  ַמְלִחיָצה.  ּוְקָצת  ְצפּוָיה,  ֻמֶּכֶרת, ֹלא  ְמִציאּות ֹלא  ַעְכָׁשיו  ֲאַנְחנּו חֹוִוים 
ֶאת  מֹוְצִאים  ַהְמֻבָּגִרים  ַּגם  ָהִראׁשֹוָנה.  ַּבַּפַעם  ַהּקֹורֹוָנה  ַמֲחַלת  ִעם  ִמְתמֹוְדִדים  ֻּכּלֹו  ָּבעֹוָלם  ִּכי  ָקָטן...  ֶיֶלד  ְּכֶׁשָהָיה 
ַעְצָמם ִעם ְּבָעיֹות ּוְׁשֵאלֹות ְמַבְלְּבלֹות, ָּכֵאּלּו ֶׁשֵּיׁש ִליָלִדים. ֲאָבל, ָּכל עֹוד ָאנּו עֹוְבִרים ֶאת ַהְּתקּוָפה ַהּזֹו ְּבַיַחד, ֵיׁש 

ָלנּו ֹּכַח!

ֲאַנְחנּו ְּבַיַחד, אֹוֲהִבים ְודֹוֲאִגים ֶזה ָלֶזה - ָהַאִחים ַּבַּבִית, ַהּתֹוָׁשִבים ָּבִעיר, ְוַעם ִיְׂשָרֵאל ֻּכּלֹו, ֶׁשְּמֻאָחד ּוִמְתַּפֵּלל ְלבֹוֵרא 
ָהעֹוָלם ֶׁשִּיְׁשֹמר ְוָיֵגן ָעֵלינּו ִמָּכל ַרע.

ִמֵּכיָון ֶׁשַאֶּתם ׁשֹוִהים ַעְכָׁשיו ַהְרֵּבה ַּבַּבִית, ְּבִלי ִלּמּוִדים, ְּבִלי חּוִגים, ְּבִלי ְיִציָאה ְמֻיֶּתֶרת ָלְרחֹוב - ֵהַכּנּו ֲעבּוְרֶכם חֹוֶבֶרת 
ּוְלֲהַוי  ִליִצירֹות  ִלְפִעיֻלּיֹות,  ְלִמְׂשָחִקים,  ַרְעיֹונֹות  ִּתְמְצאּו ֲהמֹון  ֲחָויֹות. ַּבחֹוֶבֶרת "ְקרֹונֹות"  ְלַמָּסע ֶׁשל  ֶאְתֶכם  ֶׁשִּתַּקח 

ִמְׁשַּפְחִּתי ָׂשֵמַח.

ֵׁשרּוֵתי ְּבִריאּות ְּכָלִלית ָּדֲאָגה ִלְׁשֹלַח ָלֶכם ֶאת ֲחמּוִדי, ֶׁשַּיְסִּביר ִויַלֵּמד ְּדָבִרים ֲחׁשּוִבים ַעל ַמֲחַלת ַהּקֹורֹוָנה, ְוַעל ַהֶּדֶרְך 
ְלִהְתמֹוֵדד ְוָלחּוׁש ַׁשְלָוה.

   ְוֵיׁש ַּכּמּוָבן ַּגם ְּפָרִסים!

ְמַחִּכים  ֲעמּוִסים  ְקרֹונֹות  ֲעָׂשָרה  ֲחָדָׁשה.  ְלַהְרַּפְתָקָאה  אֹוָתנּו  ֶׁשּלֹוֵקַח  ְמֻמְסָּפר,  ֶאָחד  ָקרֹון  הּוא   - ַּבחֹוֶבֶרת  ַּדף  ָּכל 
ָלֶכם ַּבחֹוֶבֶרת. ְּבָכל יֹום ִּתְבֲחרּו ָקרֹון ֶאָחד ִלְנֹסַע ּבֹו. ָרצּוי ְלַקֵּבל ֶאת ַהַהְחָלָטה ַהּזֹו ִעם ַההֹוִרים. ַּפֲעלּו ְלִפי ַהַהָּצעֹות 
ֶׁשַּבָּקרֹון, ַּבְּצעּו ֶאת ָהֶאְתָּגר ֶׁשַּבַּקָּטר, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִהָּכְנסּו ַלֲאַתר ְקִהיLIVE, ְוַעְדְּכנּו ֶאת ִׁשְמֶכם ְוֶאת ִּבּצּוַע ַהְּמִׂשיָמה. 

ֵּבין ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ֵּתָעֵרְך ַהְגָרָלה ְּבָכל יֹום - ִעם ְּפָרִסים ִמְׁשַּתְּלִמים!!!

ִׂשימּו ֵלב - ְּבִחיַרת ַהַּקָּטר ִהיא ִמְׁשַּפְחִּתית, ֲאָבל ַהִּתּקּוף ְוַהַהְגָרָלה - ְלָכל ֶיֶלד ְּבִנְפָרד. ֹזאת אֹוֶמֶרת, ֶׁשָּכל ֶאָחד ֶׁשִּבַּצע 
ֶאת ָהֶאְתָּגר ֶׁשַּבָּקרֹון ָיכֹול ְלִהְתַקֵּׁשר ּוְלִהָּכֵנס ַלַהְגָרָלה, ֲאָבל ָּכל ָהַאִחים ַּבִּמְׁשָּפָחה ְמַבְּצִעים ֶאת אֹותֹו ֶאְתָּגר ְּבָכל יֹום 

- ֵאין ֶאְפָׁשרּות ְלַבֵּצַע ְׁשֵני ֶאְתָּגִרים ׁשֹוִנים ְּביֹום ֶאָחד.

ָאז ָקִדיָמה...

ַמַּצב רּוַח ֵיׁש? ַאְחדּות ְוַאֲהָבה ֵיׁש?

ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ַלֶּדֶרְך!
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הוראות הפעלה

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.

לעשיה  גילאים,  במגוון  ילדים  עבור  עשירות  חוויות  מכילה  קרונות  החוברת 
גם אתגרים לביצוע,  יש  ושמורה.  ומלכדת, באוירה חינוכית  משפחתית משותפת 
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,
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ֶכם! ָלּ ָיַדִים ֶשׁ ִדים!   ְלִהְתּגֹוֵנן ִמּקֹורֹוָנה ֶזה ַבּ ְיָל

 ְוִנשְַׁמְרֶּתם ְמאֹד
ְלַנְפשֵֹׁתיֶכם

ה ְוֹלא ְנִעיָמה. ְרָצה ְלַחֵיּינּו ַהּקֹורֹוָנה, ַמֲחָלה ֲחָדָשׁ חֶֹדׁש ָהַאֲחרֹון ָפּ ַבּ
חּוץ! ִאירּו ֶאת ַהִוירּוס ַבּ ַיְּשׁ ָלִלים ֲחׁשּוִבים ְמאֹוד ֶשׁ ה 6 ְכּ יָשׁ ֶכם ּוַמִגּ ָלּ ִריאּות ֶשׁ ָלִלית ּדֹוֶאֶגת ַלְבּ ְכּ

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

ע.  ַמָגּ ֶקת ְבּ ֶבּ ַהּקֹורֹוָנה ִמַדּ
ה ַמִים  ְטפּו ָיַדִים ִעם ַהְרֵבּ ִשׁ

ַאְלּכֹוֶג'ל. ְוַסּבֹון אֹו ְבּ

ק,  ְרֵפּ ׁשּו ַרק ְלתֹוְך ַהַמּ ִהְתַעְטּ
ְנָירֹות ִטיׁשּו  ׁשּו ִבּ ְמּ ַתּ ִהְשׁ

ְוִזְרקּו אֹוָתם ִמָיּד.

יָמה ִשׁ  ׁשֹוְמִרים ַעל ַהְנּ
ַאף  ֵעיַנִים, ָבּ ְוֹלא נֹוְגִעים ָבּ

ה ִאם ֹלא ֻמְכָרִחים. ּוַבֶפּ

הּו  יֶשׁ ִמּ ֶשׁ ֵזּר ְכּ ִגיף ִמְתַפּ ָנּ
ְרָחק מֹוֵנַע  ׁש, ְוַהֶמּ ִמְתַעֵטּ

ּנּו ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶכם. ִמֶמּ

ְהיּו  ִתּ ִמיד ָחׁשּוב ֶשׁ יֹוֵתר ִמָתּ
יבּו  ֵעָרִנִיּים ְוַתְקִשׁ

ִרים. ֻבָגּ ְלהֹוָראֹות ַהְמּ

ֲארּו  ים ַרע? ִהָשּׁ יִשׁ ַמְרִגּ
ְצאּו ָלְרחֹוב  ִית. ַאל ֵתּ ַבּ ַבּ

ֶקת. ה ֻמְצֶדּ ְלֹלא ִסָבּ

ְוָקא ֶאת ֶזה  ַדּ
ָחׁשּוב ְלָהִפיץ

ְטפּו ָיַדִים ְגעּוִשׁ ְמרּו ֶמְרָחקַאל ִתּ בּו ַעל ֲאֵחִריםִשׁ ְתחּו ָאְזַנִיםֱהיּו ְזִהיִריםִחְשׁ ִפּ
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ֶקת. ה ֻמְצֶדּ ְלֹלא ִסָבּ

ְוָקא ֶאת ֶזה  ַדּ
ָחׁשּוב ְלָהִפיץ

ְטפּו ָיַדִים ְגעּוִשׁ ְמרּו ֶמְרָחקַאל ִתּ בּו ַעל ֲאֵחִריםִשׁ ְתחּו ָאְזַנִיםֱהיּו ְזִהיִריםִחְשׁ ִפּ



ַמה ַהֵּׁשם ַהְמֻדָּיק ְוָהִרְׁשִמי, ֶׁשל ַהְּנִגיף ַהְמֻכֶּנה ְּבִפי ֻּכָּלנּו "קֹורֹוָנה"?  .1
1. קוֹ ִביד 19. 

2. קוֹ ִביד 200.

3. ּדֹוִביק 120.

2. ִמי ָהְיָתה ַהְּמִדיָנה ָהִראׁשֹוָנה ָּבּה ֵהֵחל ַהְּנִגיף ְלִהְתַּפֵּׁשט?
1. ַאְרצֹות ַהְּבִרית.

2. ִאיַטְלָיה.

3. ִסין

1. ֻּכָּלם ַעְכָׁשיו נֹוָרא ְמֹבָהִלים. ַמה ַהֲחלּוָפה ָהִעְבִרית ַלִּמָּלה ָּפִניָקה?
1. ַלְחָצנּות

2. ַּתְבֵהָלה

3. ִמְפָחָדה

4. ָמה אֹוְמִרים ְלִמי ֶׁשִּמְתַעֵּטׁש?
1. ְלַחִּיים ֲאֻרִּכים.

2. 'ָאסּוָתא' – ִלְבִריאּות. 

3. ֹלא ָצִריְך לֹוַמר לֹו ְּכלּום.

 5. רֹאׁש ַהֶּמְמָׁשָלה ִּבֵּקׁש ֶׁשֻּכָּלנּו ִנְׁשֹמר ַעל ִהיְגֵיָנה – 
ֵּכיַצד אֹוְמִרים "רֹוֲחִצים ָיַדִים" אֹו "ׁשֹוְטִפים ָיַדִים"?

1. ֶאת ַהָּיַדִים ׁשֹוְטִפים. ְרִחיָצה ְמַׁשֶּמֶׁשת ִלְׁשִטיַפת ָּכל ַהּגּוף

2. ְּבַסּבֹון – ְׁשִטיָפה, ְלֹלא ַסּבֹון – ַרֲחָצה.

3. ֶאְפָׁשר ַּגם ְוַגם.

ְיָלִדים ְיָקִרים!

ַאֶּתם ׁשֹוְמִעים, קֹוְרִאים ְויֹוְדִעים ַהְרֵּבה ַעל ַהִּמְתַרֵחׁש ְסִביֵבנּו.

ִהֵּנה ָלֶכם ְׁשֵאלֹות ְטִריְוָיה ְמַרְּתקֹות ּוַמְחִּכימֹות ַעל ִוירּוס ַהּקֹורֹוָנה.

6. ַעל ִּפי ַהַהְנָחיֹות ֵיׁש ְלִהְׁשַּתֵעל ֶאל ַהַּמְרֵּפק. ֵאיְך קֹוְרִאים 
ַלֵחֶלק ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהַּמְרֵּפק?

1. ַמְרֵּפס

2. ֻּגָּמץ

3. ְׁשַקֲערּוִרית

7. ַמִהי ַמֲחָלה ִמַּדֶּבֶקת?
1. ַמֲחָלה ָהעֹוֶבֶרת ֵמָאָדם ְלָאָדם. 

2. ַמֲחָלה ֶׁשּגֹוֶרֶמת ָלעֹור ִלְהיֹות ָּדִביק.

3. ַמֲחָלה ֶׁשֻּכָּלם ְמַדְּבִרים ָעֶליָה.

8. ָלָּמה ָחׁשּוב ִלְׁשטֹף ָיַדִים ְּבַסּבֹון?
1. ַהְּׁשִטיָפה ְמַרֲעֶנֶנת ּוְמַחֶּזֶקת ֶאת ַהּגּוף.

2. ַהְּׁשִטיָפה ְמַחֶּסֶלת ֶאת ַהְּנִגיף ּומֹוַנַעת ִהַּדְּבקּות. 

3. ַהְּׁשִטיָפה ַמְחִּדיָרה ַמִים ְלעֹור ַהָּיַדִים.

9. ַמה ּגֶֹדל ְנִגיף ַהּקֹורֹוָנה?
1. ֹּגֶדל ַּגְלִעין ִמְׁשֵמׁש.

2. ֹּגֶדל ַּגְרִעין ֶׁשל ַּתּפּוַח.

3. ֹּגֶדל ָזִעיר ֶׁשֹּלא ִנָּתן ִלְראֹות ָּבַעִין. 

10. ַמּדּוַע ְמֻכֶּנה ַהְּנִגיף 'קֹורֹוָנה'?
1. ִּכי הּוא ִמַּדֵּבק, ְּכמֹו 'ָקרֹון ָנע' – ָקרֹון ַהּנֹוֵסַע ִמָּמקֹום ְלָמקֹום.

2. ִמי ֶׁשִּנְדָּבק ַּבְּנִגיף, ִמְצַטֵּנן, ְוַקר לֹו.

3. ַהְּנִגיף ִנְרֶאה ְּכִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶּכֶתר, ְוֶכֶתר ְּבַאְנְּגִלית – ְקָראּון. 

ְׁשֵאלֹות קֹורֹוָנה

ְּטִריְוָיה



1.ַּכָּמה ָׁשִנים ָהיּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים?
1. 50 ָׁשָנה.

2. 210 ָׁשָנה. 

3. 400 ָׁשָנה.

2. ַמה ֵּפרּוׁש ַהִּמָּלה 'ֲאִפיקֹוָמן'?
1. ַּבֲאָרִמית – ַמָּתנֹות ַלְיָלִדים.

2. ַּבֲאָרִמית – הֹוִציאּו ִמיֵני ְמִתיָקה. 

3. ְּבַפְרִסית – ֲחִתיכֹות ֹאֶכל ְקַטּנֹות.  

3. ָמֶהן 'ַמּצֹות ָיד'?
1. ַמּצֹות ְּבֹגֶדל ַּכף ָיד.

2. ַמּצֹות ֶׁשֶּנֱאפּו ְלֹלא ַמַּגע ַיד ָאָדם.

3. ַמּצֹות ֶׁשֶּנֱאפּו ִּביֵדי ָאָדם ְוֹלא ִּבְמכֹוָנה. 

4. ְּבֵאיֶזה ַּתֲאִריְך ָחל ַחג ַהֶּפַסח ְלִפי לּוַח ַהָּׁשָנה ָהִעְבִרי?
1. י"ג ְּבִניָסן

2. ט"ו ְּבִניָסן

3. ד' ְּבִניָסן

5. ָמה ֵאינֹו ֵׁשם ַמְקִּביל ְלַחג ַהֶּפַסח?
1. ַחג ָהָאִביב

2. ַחג ַהְּגֻאָּלה

3. ַחג ְיִציַאת ִמְצַרִים

6. ֶּפַסח הּוא ֶאָחד ִמְּׁשֹלֶׁשת ָהְרָגִלים ֶׁשָּבֶהם ָעלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלירּוָׁשַלִים, ָמֵהם 

ְׁשֵני ָהְרָגִלים ַהּנֹוָסִפים?
1. ָׁשבּועֹות ְוֻסּכֹות

2. ֻסּכֹות ַוֲחֻנָּכה

3. ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְוֻסּכֹות

7. ְּבֶפַסח ָאסּור ֶלֱאֹכל ָחֵמץ. ֵּכיַצד ָאנּו ִנְפָטִרים ִמָּכל ֶהָחֵמץ ֶׁשַּבַּבִית?
1. ׂשֹוְרִפים ֶאת ֶהָחֵמץ

2. מֹוְכִרים ֶאת ֶהָחֵמץ

3. ְׁשֵּתי ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות

8. ֵאיְך קֹוְרִאים ְלִאּמֹו ֶׁשל מֶֹׁשה?
1. ִמְרָים

2. יֹוֶכֶבד

3. ִּבְתָיה

9. ַּכָּמה ּכֹוסֹות ַיִין ׁשֹוִתים ְּבַמֲהַלְך ַהֵּסֶדר?
1. 3 ּכֹוסֹות

2. 4 ּכֹוסֹות

3. 5 ּכֹוסֹות

10   . ַמַּכת ַהְּׁשִחין ֶׁשִּקְּבלּו ַהִּמְצִרים ִהיא ַמֲחָלה ֶׁשַּקֶּיֶמת ַּגם ַהּיֹום. ַמה ְּׁשָמּה?
1. ַׂשַּפַעת

2. ֲאַדְמֶּדֶמת

3. ֲאַבְעּבּועֹות

ְיָלִדים ָׁשלֹום, ַחג ַהֶּפַסח ִמְתָקֵרב, ְוַההֹוִרים ַּבַּבִית ֶּבַטח ְּכָבר ִהְתִחילּו ְלַסֵּדר ּוְלַנּקֹות. 
ַאֶּתם ְּבַוַּדאי לֹוְמִדים ַעל ֶהָחג ּוִמְתּכֹוְנִנים ִּבְדָרִכים ׁשֹונֹות. ִּבְמקֹום ִלְלֹמד ִעם ַהַּגֶּנֶנת 
אֹו ַהּמֹוֶרה ַאֶּתם ֶּבַטח ַמְקִׁשיִבים ַּבּיּוְטיו ֹב ְלִסּפּוֵרי ַהַהָּגָדה, אֹו אּוַלי ְלַאָּבא ֶׁשְּמַסֵּפר 

ּוְלִאָּמא ֶׁשַּמְדִּגיָמה. ִהִּגיַע ַהְּזַמן ִלְבֹּדק ֶאת ְיִדיעֹוֵתיֶכם ִּבְׁשֵאלֹות ְטִריְוָיה ְמֻגָּונֹות

ַּבֲחרּו נֹוֵׂשא, ָהִכינּו ְׁשֵאלֹות. ְלָכל ְׁשֵאָלה ִּכְתבּו ְּתׁשּוָבה ְנכֹוָנה + ְׁשֵּתי ְּתׁשּובֹות ְמַבְלְּבלֹות.

ָּכל ְׁשֵאָלה ִעם ְּתׁשּובֹוֶתיָה - ּכֹוְתִבים ַעל ַּכְרִטיס.

ֶאְפָׁשר ָלַקַחת ֶאת ַהְּׁשֵאלֹות ְּבנֹוֵׂשא ֶּפַסח / קֹורֹוָנה, אֹו ִלְבֹחר נֹוֵׂשא ִמֶּׁשָּלֶכם ְּכמֹו:

ֶיַדע ְּכָלִלי	 

ְרחֹובֹות ָּבִעיר	 

ְיֵמי ֻהֶּלֶדת ַּבִּמְׁשָּפָחה ַהְּקרֹוָבה ְוַהֻּמְרֶחֶבת	 

ִּפְרֵחי ָאִביב	 

ְועֹוד...

ְיִדיעֹוָתיו. ִאם  ַמִּניִחים ֶאת ַהַּכְרִטיִסים ֲהפּוִכים, ַּבֲעֵרָמה. ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף ֵמִרים ְקָלף ּובֹוֵדק ֶאת 
ָּבַחר ַּבְּתׁשּוָבה ַהְּנכֹוָנה - הּוא צֹוֵבר ֶאת ַהַּכְרִטיס ִלְזכּותֹו. ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע - הּוא ַמְחִזיר ַלֲעֵרָמה.

ְּׁשֵאלֹות ֶּפַסח 

רֹוִצים ַלֲהֹפְך 
ֶאת ַהְּטִריְוָיה 

ְלִמְׂשָחק?



ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ַל...ָּים!
 ִנְׁשּתֹוֵבב ֵּבין ַהַּגִּלים, ָנִכין ְּבַעְצֵמנּו ִסירֹות,

ַנְפִליג ְלֶמְרַחִּקים ְוֶנֱאֹסף ֲחָויֹות 

קרון
1מספר

ׁשּוִטי ׁשּוִטי ְסִפיָנִתי...
ִמְצַטְּיִדים ְּב:

ָמצֹוף ַצר ְוָאֹרְך )'ָּבָנָנה'(

ַקִּׁשּיֹות

ַּבד / ְנָיר ַלִּמְפָרִׂשים - ִלְבִחיָרה ְלִפי ַמה ֶּׁשֵּיׁש ָלֶכם.

 ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף עֹוד ְׁשַלל ֲאִביָזִרים ּוְלַאְלֵּתר ַּגם ּתֹוְך ְּכֵדי, 

ָאז ַאל ְּדָאָגה. ָּפׁשּוט ַנְתִחיל. ָקִדיָמה!

• חֹוְתִכים ֶאת ַהָּמצֹוף ְל'ִסירֹות' ְּבֹאֶרְך ֶׁשל 15 ס"מ ָּכל ַאַחת.

• נֹוֲעִצים ֶאת ַהַּקׁש ְּבֶמְרַּכז ַהִּסיָרה ַהְּקַטָּנה. 

ַהַּקׁש הּוא ַעּמּוד ַהֹּתֶרן ֶׁשל ַהִּסיָרה, ִמֶּמּנּו עֹוֵמד ַהּצֹוֶפה ּוַמְׁשִקיף ַלַּיָּבָׁשה ֶׁשָּבֹאֶפק. 

ַהֹּתֶרן ָצִריְך ִלְהיֹות ָנעּוץ ְּבָחְזָקה. ּתּוְכלּו ִליֹצר ֹחר ְּבֶעְזַרת ִמְסָּפַרִים, ּוְלַיֵּצב ֶאת 
ַהַּקִּׁשית ִעם ְמַעט ֶּדֶבק.

• ִהִּגיַע ַהְּזַמן ַלֲעֹזר ַלִּסיָרה ָלנּוַע - ִמְפָרִׂשים! 

ֵאיְך? ֵאיְך ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים!

ִחְתכּו ִמְפָרִׂשים ְוַהְצִמידּו ַלַּקׁש - ַהֹּתֶרן.

ְנָיר ְמֻקָּׁשט, ַּבד ִמְתנֹוֵפף ָּברּוַח, ְנַיר ֶּכֶסף, ּוַמה ֶּׁשַרק ִּתְמְצאּו.

•ְמִכיִנים ַּכָּמה ִסירֹות, ָּכל ַאַחת ְּבצּוָרָתּה ַהְמֻיֶחֶדת. ֵיׁש ָלנּו ִצי 
ְועֹוד  ְסחֹוָרה  ִעם  ֳאִנָּיה  ׁשֹוְדִדים,  ֳאִנַּית  ֹחֶפׁש,  ֳאִנַּית  ָׁשֵלם: 

ַאַחת ִעם ֻּבּבֹות ְּפֵליימֹוִּביל.

ַהְפָלָגה ְנִעיָמה!



ַּגם ְּבתֹוְך ַהַּבִית ֵיׁש ָּבָלָגן ּוַמִים...  

ְמִריִמים ְלָפחֹות 8 ְּדָבִרים ֵמָהִרְצָּפה. ַמְפִׁשיִלים ַׁשְרוּוִלים ְּבאֹותֹו ַהֶּמֶרץ ּבֹו ִׂשַחְקנּו, ּוַמִּגיִׁשים ֶעְזָרה:

ּתֹוְך ַּכָּמה ַּדּקֹות ַהַּבִית ְמַקֵּבל צּוָרה ֲחָדָׁשה, ִּבְזכּוְתֶכם!

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 1,גלשו לאתר www.klive.co.ilֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ִהְצַלְחֶּתם?

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

לֹוְקִחים ּכֹוס ַמִים, ִמְתַיְּׁשִבים ְּבִפָּנה ְרגּוָעה. חֹוְׁשִבים 
ַעל ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ֶנְחָמִדים ֶׁשָהיּו ַהּיֹום, ְועֹוד ַמֶּׁשהּו 

ֶאָחד ֶׁשהּוא ְקָצת ָּפחֹות...

ַּבֵּלב  ּוַמֲאִמיִנים  ֶעֶׂשר,  ַעד  סֹוְפִרים  ֵעיַנִים,  עֹוְצִמים 
ֶׁשִּיְהֶיה ְּבֵסֶדר

ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ְמַׂשֲחִקים 'צֹוְללֹות'
יֹוְצִאים ֶלָחֵצר ְלַׁשִיט ִמְׁשַּפְחִּתי!

ְמַמְּלִאים ִּגיִגית ְּגדֹוָלה ְּבַמִים ּוַמְתִחיִלים ַּבִּמְׂשָחק ָהֲאִמִּתי...

-ַּתֲחרּות ַהַּסָּפִנים ָהַאּלּוִפים:
ֻּכָּלם ְמַקְּבִלים ַקִּׁשית ּוְצִריִכים ִלְנֹׁשף ְּבָחְזָקה ַעל ַהְּסִפיָנה ּוְלָהִׁשיט אֹוָתּה 

ַמֵהר ַלָּקֶצה ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהִּגיִגית. ָאסּור ְלִהָּתַקע ִּבְסִפינֹות ֲאֵחרֹות!

-ַרב ַהחֹוֵבל ַהָּוִתיק ְּביֹוֵתר:
ֻּכָּלם עֹוְצִמים ֵעיַנִים ּוְמַנִּסים ַעל ְיֵדי ִמּׁשּוׁש ִּבְלַבד, ְלַזהֹות ֶאת ַהְּסִפיָנה 

ֶׁשָּלֶהם. 

ִׂשימּו ֵלב! ָאסּור ִלְמׁשֹות ֵמַהַּמִים ְסִפיָנה ֶׁשֵאיָנּה ַׁשֶּיֶכת ָלֶכם.

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ּבֹואּו ְנַׂשֵחק עֹוד ְּבַמִים!

ְּבִלי  ַּכּדּור  ְּכמֹו  זֹוְרִקים  ְּבַמִים.  ּוְמַמְּלִאים  ְמַנְּפִחים  ָּבלֹוִנים,  ְמִביִאים   •
ֶׁשִּיְתּפֹוֵצץ.

)ֶאְפָׁשר ַּגם ָּבלֹון ֹאֶרז(.

ְּבתֹוְך  'ּבּועֹות'  עֹוִׂשים  ֲעָנִקּיֹות.  ֶׁשּיֹוֵתר  ַּכָּמה  ַסּבֹון,  ּבּועֹות  ַמְפִריִחים   •
ַהַּמִים. 

ֲהמֹון ֶצַבע ַוֲחִגיָגה ְרטּוָבה...

ֶזה ַהּתֹור 

שֶּׁלֶָכם!

 ִנְלַחְצֶּתם ְקָצת ֵמַהּקֹורֹוָנה? 
 ַהּתֹור שֶׁל ֲחמּוִדי 
 )ֵּכן, ֶזה ֵמַהּתֹוִרים 

ִריִזים שֶׁל ְּכָלִלית...( ַהְזּ

 ִיֵּתן ָלֶכם ִטיִּפים ּוְטִריִקים 
ְלֵהָרַגע ַוֲאִפּלּו ְלַחֵּיְך!



ָקָרה ֶׁשִּׂשַחְקֶּתם 'ְרִביִעּיֹות', ְוָכל ַהְּקָלִפים ִהְתַּבְלְּגנּו ִּפְתאֹום ַּבָּיַדִים?

ָאז ִהֵּנה ָלֶכם ַמֲחִזיק ֵּכיִפי ּוַמְצִחיק, ֶׁשַּיֲעֹזר ָלֶכם ְלַנֵּצַח!

ִמְצַטְּיִדים ְּב:

ִּדיְסִקים - ָּכפּול ִמִּמְסַּפר ַהִּמְׁשַּתְּתִפים

לֹוְרד ַאְרְטַלִיין - ִּבְגָוִנים ׁשֹוִנים

ֶּדֶבק  ָחָזק )ֶּדֶבק 'יּו' / ַחם ְוַכד'(

ֲאִביָזִרים ְלִקּׁשּוט: ֵעיַנִים, ַּכְפּתֹוִרים, ַּדֵּפי ֵממֹו ִצְבעֹוִנִּיים.

ַמְתִחיִלים 'ְלַחֵּפׂש' ֶאת ַהִּדיְסִקים... ָקִדיָמה!

• ָּכל ֶאָחד ְמַקֵּבל ִּדיְסק 
ּוַמְחִליט ְלֵאיזֹו ַחָּיה הּוא רֹוֶצה ַלֲהֹפְך אֹותֹו. ַרְעיֹונֹות: 

ְצַפְרֵּדַע, ָּפָרה, ִצּפֹור, קֹוף ִעם ָאְזַנִים, ֻּדִּבי, ַּפְרַּפר אֹו ִחָּלזֹון ִעם ְמחֹוִׁשים. ְוֵיׁש עֹוד ֵמָאה ַרְעיֹונֹות...

• צֹוְבִעים ֶאת ַהִּדיְסק ְּבלֹוְרִדים. 

ִׂשימּו ֵלב: ַהִּמְסֶּגֶרת ֶׁשִּמָּסִביב ַלֹחר ְמַׁשֶּמֶׁשת ְּכֶפה, ִנְצַּבע אֹוָתּה ְּבָאֹדם.

ְּכַיד  ְועֹוד  ַלְמּחֹוִׁשים,  ִמְקָטרֹות  ְמַנֵּקי  ַהָּפָרה,  ֶׁשל  ָלַאף  ָוֹרד  ַּכְפּתֹור  ֵאיָבִרים.  ּוְׁשָאר  ָזזֹות  ֵעיַנִים  מֹוִסיִפים   •
ַהְיִציָרִתּיּות.

• לֹוְקִחים ִּדיְסק נֹוָסף ּומֹוְרִחים ָעָליו ְּבֶחְציֹו ַהַּתְחּתֹון ֶאת ַהֶּדֶבק. ַמְצִמיִדים ְּבָחְזָקה ֶאת ְׁשֵני ַהִּדיְסִקים. 

• צֹוְבִעים ֶאת ַהִּדיְסק ָהֲאחֹוִרי, ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ָזָנב.

• ַהֶּדֶבק ִהְתַיֵּבׁש? ַמְכִניִסים ֶּבָחִריץ ָהֶעְליֹון ֶאת ַהְּקָלִפים.

ַעְכָׁשיו ַהִּמְׂשָחק ַמְתִחיל!

ֵאין ַחָּיה ָּכזֹאת!

ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ְל...ַהָּצָגה ְּגדֹוָלה!
ְנַחֵּפׂש ֶאת ַהִּדיְסִקים ְלַחּיֹות ַמְצִחיקֹות,

ִנְלַּבׁש ַּתְחּפֹוׂשֹות, ַנֲעֹרְך ְּבִחירֹות, 
ְוִנְלַמד ְלַׂשֵחק ַּתְפִקיִדים ַּגם ְּכֵדי ִלְפֹּתר ְּבָעיֹות.

קרון
2מספר



ג ג ג ַמְתִחיָלה ַהַהָּצָגה
"ָהִאיׁש ַהָּזר ִהְתָקֵרב ַלֶחֶדר ַהֻּמְזָהב ֶׁשִּבְקֵצה ַהִּמְסְּדרֹון. ַהֶחֶדר 
ֵאָליו ַלְמרֹות  ּוֵמיָדד. ִאיׁש ֹלא ָׂשם ִלּבֹו  ָּדִנֵּיאל  ַהְּנִסיִכים  ֶׁשל 
ֶׁשָּנַדף ִמֶּמּנּו ֵריַח ָחָזק ֶׁשל ֵאׁש. ַּגם ֹלא ֶאָוה ַהַחְדָרִנית ֶׁשִּיְׁשָּרה 
ֵאָליו  ֶׁשַּבֶחֶדר  ַהְּתֻכִּלים  ַהַּמָּצִעים  ֶאת  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק 

ִהְתָקֵרב ַהָּזר.

ֵמֲחַדר  ִהְׁשַּתֵחל  ְמֹפֶאֶרת  ָצֳהַרִים  ֲארּוַחת  ֶׁשל  ְמָגֶרה  ֵריַח 
ָהֲארּוחֹות, ְוקֹולֹות ְמֻהִּסים ֶׁשל ִוּכּוַח ִנְׁשְמעּו ֵמֲחַדר ַהִּלּמּוִדים 

ֶׁשל ֵמיָדד.

ֵהי, ַעל ַמה ֵהם ְמַדְּבִרים ָׁשם? ִנָּסה ַהּמֹוֶרה ִעָּמנּוֵאל ְלַהְקִׁשיב 
ֵהיֵטב ְּבִלי ֶׁשִּיְראּו ֶׁשהּוא ְמַנֶּסה ְלַהְקִׁשיב. ֶזה ֹלא ִנְׁשָמע ְּכמֹו 

ִמְׂשַחק ְקָלִפים ָרִגיל.

"הּוא ֵּכן ָיבֹוא, ֲאִני אֹוֵמר ְלָך".

"הּוא ֹלא יּוַכל ְלִהָּכֵנס, ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ֶׁשֹּלא. ֶּבַטח ֹלא ְּכֶׁשַהְיַמן 
ִמְסּתֹוֵבב ָּכאן ַהּיֹום".

"הּוא ָאַמר ִלי ֶׁשָּיבֹוא ְוַיְׁשִאיר ָלנּו ֶאת ַהַּדף ַּבֶחֶדר".

ְוִהיא ֹלא  ַּבֶחֶדר,  ַעְכָׁשיו  ִלְהיֹות  ֲאמּוָרה  ֶאָוה  ָאַמר.  "ָאז הּוא 
ִּדְּוָחה ַעל ׁשּום ָּדָבר מּוָזר".

ֵהי, ַמה ַהֶהְמֵׁשְך? ֵאיֶזה ֶמַתח!

ַהּסֹוף ִנְמָצא ֶאְצְלֶכם - ָּבֹראׁש, ּוָבֲארֹונֹות... 

ְּכַיד  ָּבֶהן  ִהְׁשַּתְּמׁשּו   - ָּבֵאזֹור  עֹוד  ֶׁשָּלֶכם  ַהַּתְחּפֹוׂשֹות  ִאם 
ַהִּדְמיֹון. ַּגם ִאם ֹלא, ְּבֶעֶרב ֶּפַסח ֵיׁש ַמְסִּפיק ֲחָפִצים מּוָזִרים 

ֶׁשִּמְסּתֹוְבִבים ַּבַּבִית, ְוִאָּתם ַּתְמִׁשיכּו ֶאת ַהַהָּצָגה.

ִמְסַּפר  ְמַתְכְנִנים  ַהִּסּפּור.  ֶהְמֵׁשְך  ֶאת  ְלַהְמִחיז  ֻמְזָמִנים  ַאֶּתם 
ַּכָּמה  ַּתֲאִמינּו  ֹלא  ַהִּמְׁשָּפָחה.  ָּכל  ִּבְפֵני  ּומֹוִפיִעים  ַּדּקֹות, 

ֶהְמֵׁשִכים ַמְצִחיִקים / ְמַרְּגִׁשים / ַמְפִחיִדים ִיְהיּו ָלֶכם!

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ְּבַהְסָרָטה,  ַהְמַרֵּגׁש  ַהְּמֹאָרע  ֶאת  ְלַהְנִציַח  ּתּוְכלּו 
ִויֵדאֹו.  ְּבִׂשיַחת  ְלַסְבָּתא  ְלִהְתַקֵּׁשר  ֲאִפּלּו  ְואּוַלי   ִלְצּפֹות, 

ַּגם ִאם ִאי ֶאְפָׁשר ְלַבֵּקר, ִהיא ְיכֹוָלה ִלְצּפֹות ְוֵלָהנֹות!

ֵיׁש ָאח ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְרִּגיׁש ֹּפה ַהֶּמֶלְך, ָאחֹות ֶׁשרֹוָצה ִלְהיֹות ִראׁשֹוָנה... 

עֹוד ֶרַגע ְוֻכָּלם ִמְתַעְצְּבִנים, ׁשֹוְבִרים ֶאת ַהֵּכִלים...

ַמה ִּפְתאֹום? ַהּיֹום ְנַנֶּסה ְלִהְתַחֵּׁשב ְלָפחֹות ַּפַעם ַאַחת ִּבְרצֹונֹו ֶׁשל ָאח 

אֹו ָאחֹות. ַנְסִּכים ְלַוֵּתר ַּגם ַעל ַמֶּׁשהּו ֶׁשָרִצינּו ְמֹאד. 

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 2,ִגְּלׁשּו ַלֲאָתר www.klive.co.ilֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ִוַּתְרֶּתם? ִהְצַלְחֶּתם!

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ֲאִני ְּבִבּדּוד. ַמה ַּמְרִּגיׁש ִלי?

ַנּסּו ַלֲענֹות ְּכמֹו ַהְּדֻמּיֹות ַהָּבאֹות:

ֶמֶלְך: _____________________________

ְמַקֵּבץ ְנָדבֹות: ________________________

ׁשֹוֵמר ַּגן ַהַחּיֹות: _______________________

ַאֶּתם ְּבַעְצְמֶכם: ________________________

 ְּכֵדי ִלשְׁמֹר 
 ַעל ַמַּצב רּוַח טֹוב,

ַאל ִּתשְְׁמרּו שְֵׁאלֹות ַּבֶּבֶטן.

 שֲַׁאלּו ֶאת ַאָּבא אֹו ִאָּמא
 ָּכל שְֵׁאָלה שֵֶּׁיׁש ָלֶכם

ַעל ַהַּמָּצב ְוַעל ַהּקֹורֹוָנה!

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

    ִלשְׁאֹל



ַמֶּׁשהּו יֹוֵצא ֹּדֶפן קֹוֶרה ַעְכָׁשיו ָּבעֹוָלם, ְמֹאָרע ְּדָרָמִטי - ִּכְמַעט ָיִחיד ַּבִהיְסטֹוְרָיה.

ַּדְמְינּו ֶאת ַעְצְמֶכם 50 ָׁשִנים ָקִדיָמה... ְסִביְבֶכם ַהְּנָכִדים ֶׁשָּלֶכם.

ַמה ְּתַסְּפרּו ָלֶהם ַעל ַהְּתקּוָפה ַהּנֹוְכִחית?

ֶאת ַמה ֹּלא ְּתַסְּפרּו ָלֶהם? ַמּדּוַע? אּוַלי ִּכי ִּתְׁשְּכחּו? 

ִנְרֶאה ָלֶכם ֶׁשֵהם ָיִבינּו ֵהיֵטב?

ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ְל...ַהר ַּגַעׁש!
ְנַׂשֵחק ְּבאֹורֹות ּוִבְצָבִעים, ַנְחֹקר ִניצֹוצֹות ִמְתָּפְרִצים,

ְוִנְתַאֵּמן ַּגם ַּבֲהָכַלת ְרָגׁשֹות, ְוִתְקֹׁשֶרת מֹוַנַעת 'ִּפיצּוִצים'.
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ְמנֹוַרת ְקָסִמים
ַהֶחֶדר ֶׁשָּלֶכם ָנִקי ְלֶפַסח? 

ּבֹואּו ּתֹוִסיפּו לֹו אֹור ַוֲאִויָרה ִצְבעֹוִנִּיים, ְקסּוִמים!

ִמְצַטְּיִדים ְּב:

ֶּדֶבק ְּפַלְסִטי

חּוט ֶצֶמר ָאֹרְך ּתֹוֵאם ְלִצְבֵעי ַהֶחֶדר )ִנָּתן ְלַׁשֵּלב ִמְסַּפר ְּגָוִנים(

ָּבלֹון ֵאיכּוִתי

ְוַעְכָׁשיו, ָקִדיָמה! ְמִכיִנים ֲאִהיל ַלְּמנֹוָרה

• ְמַנְּפִחים ֶאת ַהָּבלֹון ַלֹּגֶדל ֶׁשִּתְרצּו

ַהֶּצֶמר  חּוט  ְּבֶעְזַרת  ַהָּבלֹון  ֶאת  ְלַלֵּפף  ַמְתִחיִלים   •
ַהִּצְבעֹוִני. ָנכֹון, הּוא ְקָצת ּבֹוֵרַח ַּבַהְתָחָלה.

ָּכל  ַעל  ִּבְנִדיבּות  ְּפַלְסִטי  ֶּדֶבק  מֹוְרִחים   •
ַהֶּצֶמר.  חּוט  ֶאת  ֶׁשְּמסֹוְבִבים  ִסיבּוב 

ָּכְך  ַּפַעם.  ְוׁשּוב  ִלּפּוף  ּוְמִריָחה,  ִלּפּוף 
ְּבחּוִטים.  ְמסֹוָבב  ֻּכּלֹו  ֶׁשַהָּבלֹון  ַעד 
ָחׁשּוב ָלִׂשים ֵלב! ֶׁשֶאת ֶחְלקֹו ַהַּצר 
ִמָּׁשם  ְמַלְּפִפים.  ֹלא  ַהָּבלֹון  ֶׁשל 

ִנְכֶנֶסת ַהְּמנֹוָרה.

ַּבַּצד  ַהָּבלֹון  ֶאת  ַמִּניִחים   •
ְלִיּבּוׁש,

ֶאת  ַּבֲעִדינּות  מֹוִציִאים   •
ַהָּבלֹון ְלַאַחר ַהִּיּבּוׁש,

• ַמְרִּכיִבים ֶאת ָהֲאִהיל ַעל 
ֵּבית ַהְּמנֹוָרה ֶׁשַּבֶחֶדר, 

ֶנֱהִנים ֵמַהַּמְרֶאה.



ְרִכיב סֹוִדי ֶׁשל ְקָסִמים

ִמיֶׁשהּו ָּפַתח ָלֶכם ֶאת ַהְּמֵגָרה / ָלַקח ֶאת ַהִּמְׂשָחק / ָעַקף ַּבּתֹור? 

ַמְרִּגיִׁשים ֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים - ִּכְמַעט - עֹוד ֶרַגע - ְלִהְתּפֹוֵצץ?

ַנּסּו ָלֶלֶכת ְלֶחֶדר ַאֵחר, ִלְנֹׁשם ָעֹמק, ִלְׁשּתֹות ּכֹוס ַמִים. ְלַהִּגיד 

ְלַעְצְמֶכם: ֲאִני ּכֹוֵעס, ֲאַחֶּכה ְקָצת. ִלְנֹׁשם ָעֹמק. 
ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 3,ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר www.klive.co.ilֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ִהְצַלְחֶּתם ְלָהִכיל ֶאת ַהַּכַעס? ְלַחּכֹות ִלְזַמן ָרגּוַע יֹוֵתר?

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

ֶׁש...... ֹלא ְמַגִּלים! 
ְרִאיֶתם ַּפַעם ַהר ַּגַעׁש ְּבִהְתָּפְרצּותֹו?

ַּכִּנְרֶאה ֶׁשֹּלא, ִאם ַאֶּתם ּתֹוָׁשֵבי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ָּבֲאָרצֹות ַרּבֹות ֵיׁש ָהֵרי ַּגַעׁש - ַהר ֶׁשְּבתֹוכֹו ַלָּבה רֹוַתַחת ַהְמַבְעַּבַעת ָּכל 
ַהְּזַמן, ִמֵּדי ַּפַעם ַהַּלָּבה ִמְתַחֶּמֶמת ֶיֶתר ַעל ַהִּמָּדה ּופֹוֶרֶצת ִמּתֹוְך ָהָהר. 

ִהיא ְמֻסֶּכֶנת ִויכֹוָלה ַלֲהֹרס ִעיר ְׁשֵלָמה!

ְּבתֹוְך  אֹותֹו  ָנִׂשים  ְוָלֵכן  ְלִהְתָּפֵרץ,  הֹוֵלְך  ֵּכן  ַּגם  ֶׁשָּלנּו  ַהַּגַעׁש  ַהר  ָאז 
ְקָעָרה- ֶׁשֹּלא ִּתְתַלְכֵלְך ָּכל ָהִרְצָּפה.

• ַהר ַהַּגַעׁש ֶׁשָּלנּו הּוא ּכֹוס ְרִכיב סֹוִדי ֶׁשל ְקָסִמים. ֶׁש...... ֹלא ְמַגִּלים!

ַהר ַהַּגַעׁש ֶׁשָּלנּו הּוא ּכֹוס ְזכּוִכית ְּגבֹוָהה, ְּבתֹוְך ְקָעָרה.

ְלתֹוְך ַהּכֹוס ׁשֹוְפִכים ַמִים,

מֹוִסיִפים: ְקָצת ֹחֶמץ, ְוַכָּמה ִטּפֹות ֶׁשל נֹוֵזל ֵּכִלים.

ִהּכֹונּו ְלֶרַגע ַהִהְתָּפְרצּות! מֹוִסיִפים ֶאת ַהַּמְרִּכיב ַהּסֹוִדי:  ַאְבַקת סֹוָדה 
ִלְׁשִתָּיה...

הֹוּפ!!!!!!!

ֹלא ָּגַמְרנּו ְלַדֵּבר, ְוַהר ַהַּגַעׁש ִהְתָּפֵרץ ְּבֶקֶצף ְיֵפהֶפה. ָאז ִּבַּקְרֶּתם ְּבַהר 
ַּגַעׁש ֲאִמִּתי ַהּיֹום.

עֹוד ַמֶּׁשהּו ֶׁשֵּכיף ָלַדַעת:
רֹוִצים ַּגם ִלְראֹות ֶאת ַהַּלָּבה ָהרֹוַתַחת?

ּכֹוס ְזכּוִכית ְרָחָבה, ַמִים, ֶׁשֶמן ְוֶצַבע ַמֲאָכל - ַיַעְזרּו ָלנּו ִלְצּפֹות ִּבְמנֹוַרת 
ַלָּבה ְמַרֶּתֶקת ִּבְמֻיָחד.

ַרק ִהְזַּכְרנּו ֶצַבע ַמֲאָכל, ַוֲחמּוִדי קֹוֵפץ ְלַהְזִּכיר ָלנּו ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ּבֹו ַרק 
ְלִנּסּוִיים, ִּכי ְּבַמֲאָכִלים הּוא ַמָּמׁש ֹלא ָּבִריא. ּתֹוָדה ֲחמּוִדי.

ְמַמְּלִאים 3/4 ֵמַהּכֹוס ְּבַמִים, ּוָבֶרַבע ָהַאֲחרֹון - ֶׁשֶמן. מֹוִסיִפים 
ַּכָּמה ִטּפֹות ֶׁשל ֶצַבע ַמֲאָכל.

מֹוִסיִפים ֶאת ָהַאְבָקה ַהּסֹוִדית ֶׁשָּלנּו )סֹוָדה ִלְׁשִתָּיה( -

ְוַהְּמנֹוָרה ּדֹוֶלֶקת.

ָׂשִמים ֵלב ַלֶּׁשֶמן ֶׁשֵאינֹו ִמְתַעְרֵּבב? 

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ַהִאם ֲאִני זֹוֵכר ַּפַעם ֶׁשָּבּה ָהָיה ִלי ַהר ַּגַעׁש ַּבֵּלב?

סֹוד ֶׁשִהְתַאַּפְקִּתי ֶׁשֹּלא ְלַגּלֹות, ִמְׁשָּפט ֶׁשָרִציִתי לֹוַמר

ְוֹלא ָאַמְרִּתי, ֶעְלּבֹון ֶׁשָּצַרב ִלי ִּבְפִנים אֹו ֲאִפּלּו ְּדָמעֹות

ֶׁשֶהְחַנְקִּתי ְּבֹכַח...

ַהִאם ֶאָחד ֵמֵאּלּו ָּפַגׁש אֹוִתי ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים?

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

    ָלֵתת

 ֵאין ָּדָבר ְמשֵַּׂמַח 
ְּכמֹו ָלֵתת ֵמַעְצְמֶכם ַלּשִֵׁני.

 ַחְּפׂשּו ְסִביְבֶכם 
 ְלִמי ַאֶּתם ְיכֹוִלים 

 ְלַהִּציַע ֶעְזָרה, ְלַפְרֵּגן ַמְחָמָאה, 
אֹו ֲאִפּלּו ַרק ְלַהְקשִׁיב!



ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ַל...ּׁשּוק!
ַנְכִריז ַעל ִמְבָצִעים, ַנֲעֶׂשה ֲעָסִקים,

ְוַנְחֹזר ִעם ְמַלאי ֶׁשל ֲחָויֹות ּוְפָרִסים.
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ִאם ִּבַּקְרֶּתם ַּגם ְּבַנַחל - ֶּבַטח ֲאַסְפֶּתם ֲאָבִנים ֲחָלקֹות ְוָיפֹות ֶׁשִּנְקָראֹות 'ַחּלּוֵקי ַנַחל'.

ִאם ֹלא, אּוַלי ִּתְמְצאּו ֵאיזֹו ֶאֶבן ֶנְחֶמֶדת ְלַיד ַהַּבִית... ָּכזֹו ֶׁשִּתֵּתן ַהְׁשָרָאה ַלַּמָּדף ֶׁשָּלֶכם...

ִמְצַטְּיִדים ְּב:

ַחּלּוֵקי ַנַחל ׁשֹוִנים ּוְמַעְנְיִנים

ִצְבֵעי ַאְקִריִליק

ִמְכחֹוִלים ַּדִּקים

ָלָקה ְׁשקּוָפה ְלִצּפּוי

ֶּדֶבק ָחָזק

ֲאִביְזֵרי ִקּׁשּוט ְקַטְנַטִּנים )ַּכְפּתֹוִרים, ְסָרִטים, ִעּגּוֵלי ַמְגֵנט ֲחָזִקים(

ָקִדיָמה, ַלֶּדֶרְך!

לֹוְקִחים ֶאת ָהֶאֶבן ַהָּיָפה ְּביֹוֵתר ּוַמְתִחיִלים ַּבְיִציָרה.

• ְמַׂשְרְטִטים ִאּיּור ַעל ָהֶאֶבן, אֹו ִּכּתּוב, ֶאְפָׁשר ַּגם ְוַגם...

   'ַאָּת/ה ְּכמֹו ֶאֶבן טֹוָבה ִּבְׁשִביִלי', 'ְמַמְגֶנֶט/ת ֶאת ֻּכָּלם', 'ה' ּתֹוָדה'... טֹוב, ֹלא ִנַּקח ָלֶכם ֶאת ָּכל ָהַרְעיֹונֹות...

• צֹוְבִעים ֶאת ַהִּצּיּור ְּבָיד ָחְפִׁשית ּוְבֵכיף.

 •  ַמְדִּגיִׁשים ְּבֶעְזַרת ִמְכחֹול ַּדק ְוַאְקִריִליק ָׁשחֹור ֶאת ַהִּמְסֶּגֶרת ַהִחיצֹוִנית ֶׁשל ָהִאּיּור / ָהאֹוִתּיֹות. 
    ַהִּמְסֶּגֶרת ַהְּׁשחֹוָרה נֹוֶתֶנת ָלֶאֶבן ַמְרֶאה ָּברּור ְוָחָזק יֹוֵתר. 

•  ַמִּניִחים ַּבַחּלֹון ְלִיּבּוׁש. 

• ְמִכיִנים ֶאת ַהִּמיְנָיאטּורֹות ֶׁשִּיְזּכּו ְלַקֵּׁשט ֶאת ָהֶאֶבן ַהַּמְקִסיָמה ֶׁשָּלנּו. ֶסֶרט ַּתֲחָרה ָוֹרד ַמְתִאים? אּוַלי ַּכְפּתֹור 
ֵלב ָאֹדם?

• ָהֶאֶבן ִהְתַיְּבָׁשה? ֵהיָדד! ְמַצִּפים אֹוָתּה ְּבָלָקה ְׁשקּוָפה ּוְמַיְּבִׁשים ׁשּוב.

• ְּבֶעְזַרת ַהֶּדֶבק ַמְצִמיִדים ַּבֲעִדינּות ֶאת ֲאִביְזֵרי ַהִּקּׁשּוט.

• ֶאְפָׁשר ְלַהְצִמיד ֵאֶליָה ִמִּצָּדּה ָהֲאחֹוִרי ַמְגֵנט. 

    ֵאיֶזה ֹיִפי!

ַמְזֶּכֶרת ִעם ֵריַח ַהָּים



ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ַהּכֹל ְּבזֹול

ַהֶּׁשֶמׁש ְּכָבר ָׁשְקָעה, ִהַּגְענּו ַהַּבְיָתה. ֲעמּוֵסי אֹוָצרֹות ּוְמֵלִאים ְּבָכל טּוב. 

ִנְבַחר ַמֶּׁשהּו ֶאָחד ָקָטן ּוָמתֹוק ֵמַהָּׁשָלל ֶׁש'ָּקִנינּו', ְנָצֵרף ִמְכָּתב ָקָצר 

ּוְמַרֵּגׁש ְלַאָּבא ּוְלִאָּמא ַהְיָקִרים ֶׁשעֹוִׂשים ַהֹּכל ִּבְׁשִביֵלנּו, ַנִּניַח ָלֶהם 

ַּתַחת ַהָּכִרית אֹו ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַּבָּסלֹון ִעם ּכֹוס ָקֶפה ֲחִמיָמה.

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 4,ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר www.klive.co.ilֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ֵהַכְנֶּתם?

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר ְסגּוִרים  ִלְהיֹות  הֹוְלִכים  ֶׁשַאֶּתם  ְלַעְצְמֶכם  ָּתֲארּו 
ַּבַּבִית ְלֶמֶׁשְך ֹחֶדׁש ָׁשֵלם.

ַמהּו ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון אֹותֹו ָּתרּוצּו ִלְקנֹות ִלְפֵני ֵכן?

_______________________________

ַּכָּמה ִּתְקנּו ִמֶּמּנּו?

_______________________________

ֵּתְצאּו  סֹוף  ְּכֶׁשּסֹוף  ֶׁשַּתֲעׂשּו  ָהִראׁשֹון  ַהָּדָבר  ַמהּו 
ַאֲחֵרי ֹחֶדׁש ָׁשֵלם ֵמַהַּבִית?

_______________________________

ֶּבַטח ֵיׁש ָלֶכם עֹוד ַּכָּמה ְּדָבִרים ַּבְּמֵגָרה חּוץ ֵמֲאָבִנים... ָאז ּבֹואּו ְותֹוִציאּו 
ַּגם אֹוָתם! ְוַעל ַהֶּדֶרְך ַּתֲעׂשּו ְקָצת 'ֶּפַסח' ַלָּבָלָגן.

ַה-ָּי-ִר-י-ד-!!!

ֶׁשל-?

ֶׁשָּלֶכם!!

ָקִדיָמה, ְיָלדּוֶדס, ַלּדּוָכִנים!

ָּכל ִמְׁשַּתֵּתף ֵמִכין לֹו ּדּוָכן: ִּכֵּסא, ֻׁשְלָחן אֹו ַאְרָּגז. ְמַנְּפִחים ָּבלֹוִנים ְועֹוִׂשים 
ּוֵמַהִּתיק:  ֵמַהְּמֵגָרה  ְסחֹוָרה  ַהּדּוָכן  ַעל  ַמִּניַח  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל ׁשּוק.  ֲאִויָרה 
ֵמָהֹאֶסף, ּכֹוסֹות  ַמְדֵּבָקה  ִצְבעֹוִני,  ֵעט  ִמּפּוִרים,  ָלֶכם  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַמְמַּתִּקים 
ַקְרטֹון ִצְבעֹוִנּיֹות, 'ַסְבָּתא סֹוֶרֶגת', ָחֵמׁש ֲאָבִנים, ַחּלּוֵקי ַנַחל ְמֻקָּׁשִטים�� 
ּדּוָכן    - ָהִעָּקר  ַמְדֵּבקֹות,  ַמְדִּביִקים  אֹו  ִסיְסָמאֹות  ַמְמִציִאים  ֹּלא?  ּוַמה 

ִאיִׁשי ְמָגֶרה ִּבְמֻיָחד.

ִלְקנֹות  ּוַמְתִחיִלים  ַהּדּוָכִנים  ֵּבין  ְמֻאְרָּגִנים, עֹוְבִרים  ֶׁשֻּכָּלם  ַאֲחֵרי 
ְוִלְמֹּכר, ְּכלֹוַמר ְלַהְחִליף: 'ֲאִני רֹוֶצה ֶאת ַה'ַּסְבָּתא סֹוֶרֶגת', ָמה ַאָּתה 
רֹוֶצה ְּבַעד ֵמַהּדּוָכן ֶׁשִּלי?', 'ַּכָּמה עֹוֶלה ַה'ְּסַמְיִלי' ַהֶּזה? ֲאִני נֹוֵתן 

ָחֵמׁש ַמְדֵּבקֹות ֶׁשל ּפּו ַהֹּדב ְּבַעד ֶזה- רֹוָצה?'

ָלַאִחים  ַּגם  ֵלב  ִׂשימּו  ֲהגּוִנים.  ֱהיּו  ְיָקִרים,  סֹוֲחִרים 
ַהְּקַטִּנים...

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ָהַפְך  ַהַּתֲחָנה   ְּבִמְתַחם  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ֶׁשֶּנֱעַרְך  ַהָּיִריד 

סֹוֲחִרים  ֵאיְנְספֹור  ַהָּׁשִנים.  ִּבְרבֹות  ָידּוַע  ְלֻמָּׂשג 
ּוְסחֹורֹות ְמֻגָּונֹות ּוְמַעְנְינֹות ִהְתַקְּבצּו ְלָׁשם ַּבֲהמֹוֵניֶהם 

ִלְתקּוָפה ֶׁשל ֹחֶדׁש. ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים ֻסְּפרּו ָעָליו ּוְמָׁשִלים 
ַרִּבים ִהְזִּכירּו אֹותֹו. ַעְכָׁשיו ַּגם ַאֶּתם ָּתִבינּו ַמהּו...

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

 ְלִהְתַחֵזּק

 ַנְּצלּו ֶאת ַהָּיִמים 
 ְוַהְטִעינּו ֶאת ּגּוְפֶכם 

ִּבְבִריאּות טֹוָבה.

 ְּתזּוָנה ְּבִריָאה, 
 ,C ְּבִעַּקר ִויָטִמין 

ְמַחֶזֶקת ֶאת ַמֲעֶרֶכת ַהִחּסּון!



ַהֶּנְחָמד  ַּבֵּלב  ְוַגם  ָּבָלָגן  ֵיׁש  ִמָּסִביב  ַּפַחד?  ְקָצת  ַמְרִּגיִׁשים  ֲעַדִין 
ֶׁשָּלֶכם?

ַרְעיֹון ָּפׁשּוט ְוָיִעיל, ַאֲחָריו ַּתְרִּגיׁשּו טֹוב ַהְרֵּבה יֹוֵתר:

ַאֶּתם  ָמה  ָּתֲארּו  ַהֹּכל.  ֶאת  ְמֻיָחד  ְסָתִרים  ִּבְכַתב  ַּדף  ַעל  ִּכְתבּו 
ַמְרִּגיִׁשים, ַסְּפרּו ְלַעְצְמֶכם ָמה ַאֶּתם יֹוְדִעים ַעל ַהֻחְפָׁשה ַהּזֹו ּוַמה 
ֹּלא. ַמה ְמַבְלֵּבל/ מּוָזר/ ְמַעֵּיף. ְוִאם ֵיׁש ָלֶכם ַרְעיֹון ְלַמֶּׁשהּו ֶׁשַּיֲעֶׂשה 
ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ְלַקֵּבל  ָלֶכם  ִנְׁשָאר  ָּכֵעת  ַּגם אֹותֹו.  ִּכְתבּו  ֶנְחָמד-  ָלֶכם 

ַהּסֹוִדי ּוְלַפֲעֵנַח ֶאת ַהְּכָתב ֶׁשַרק ַאֶּתם ְמִביִנים...

ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ַהּיֹום ַהָּקרֹון ֶׁשָּלנּו ַיֲהֹפְך ַל...ֲחָלִלית!
ַנִּגיַע ַלָּיֵרַח, ִנְפֹּגׁש ְיצּוִרים מּוָזִרים, ְוִנְלַמד ְלַדֵּבר ִּבְׂשַפת 

ְסָתִרים!

קרון
5מספר

ַהַּמָּסע ֶאל ַהָּיֵרַח
ִמְצַטְּיִדים ְּב:

ַּדף ָלָבן 

טּוִׁשים ִצְבעֹוִנִּיים

ֶּדֶבק ֵסלֹוֵטייּפ

ַקִּׁשית. 

ֵיׁש ָלֶכם ַּבָּיד ֶמָגה- ַמְעֹּבֶרת ְוַכן ִׁשּגּור ֶׁשַאֶּתם ַמְחִליִטים ָמַתי ְלַהְפִעיל. 
ַהְּסִפיָרה ְלָאחֹור ַמְתִחיָלה?

• ַמְעִּתיִקים ֶאת ִאּיּור ַהַּמְעֹּבֶרת ַהְמֹצֶרֶפת ַלַּדף ַהָּלָבן. ָּכֵעת ַמְעִּתיִקים ַּגם ֶאת 
ַהִּׂשְרטּוט ַהְּמֹצָרף. ֹיִפי! 

• נֹוְתִנים ַלִּדְמיֹון ָלטּוס... צֹוְבִעים ֶאת ַהַּמְעֹּבֶרת, 

ְּכֵדי  ְמֻחָּדד-  ָהֹראׁש  ֶאת  ְלַהְׁשִאיר  ּוַמְקִּפיִדים  ִּבְמֻדָּיק  ַהַּמְעֹּבֶרת  ֶאת  ּגֹוְזִרים   •
ֶׁשּתּוַכל ַמָּמׁש ָלעּוף ְוִלְבֹקַע ֶאת ָהֲאִויר! ּגֹוְזִרים ַּגם ֶאת ַהִּׂשְרטּוט ֶׁשֶהְעַּתְקנּו.

• לֹוְקִחים ֶאת ַהִּׂשְרטּוט, ַמִּניִחים אֹותֹו ְּבֶמְרַּכז ַהַּמְעֹּבֶרת, ְּבִצָּדּה ַהַּתְחּתֹון. ֶזהּו ַהָּמנֹוַע 
ָהָעְצָמִתי ֶׁשָּלּה. ָּכֵעת ַמְדִּביִקים אֹותֹו ֵאֶליָה ִּבְׁשֹלֶׁשת ַהְּקָצוֹות ַהְמֻסָּמִנים )ִמְׁשַּתְּדִלים 

ְלַהְדִּביק ָחָזק ְּכֵדי ֶׁשַהַּמְלֵּבן ִיְהֶיה ֻמְדָּבק ְּבצּוָרה ֶהְרֵמִטית ְלַגְמֵרי(. ֶאת ַהָּקֶצה ָהְרִביִעי 
מֹוִתיִרים ֵריק ִמֶּדֶבק  -  נֹוָצר ְּכֵעין 'ִּכיס ֲאִויר'.

• ִמְתּכֹוְנִנים ַלַהְמָרָאה! ְמַחְּבִרים ֶאת ַהַּמְעֹּבֶרת ְלַכן ַהִּׁשּגּור - ַהַּקִּׁשית. 
ַמְכִניִסים ֶאת ְקֵצה ַהַּקִּׁשית ֶאל ּתֹוְך ַהִּכיס ֶׁשָיַּצְרנּו.

• ְמַכְּוִנים ֶאת ַהַּמְעֹּבֶרת ֶאל ַהִּכּוּון ָהָרצּוי, נֹוְׁשִפים ָחָזק 
ִנְׁשָאִבים  ֲאַנְחנּו  הֹוָּפה!!!  ַהַּקִּׁשית,  ֶׁשל  ַהֵּׁשִני  ַּבָּקֶצה 

- - -

ְלָאן ִהַּגְענּו? ַלָּיֵרַח! 

ֶאְפָׁשר 'ָלעּוף' ְלעֹוד ֲהמֹון ְמקֹומֹות ְמַרְּתִקים ַעד ֶׁשַהֶּדֶלק ִיָּגֵמר...



ֵיׁש ָלנּו עֹוד ָׂשָפה סֹוִדית ָּכזֹו ֶׁשּבֹוַקַעת חֹומֹות ּוְמַׂשַּמַחת 

ֶאת ַהְּלָבבֹות! ּבֹואּו ִנְבַחר 3 ִׁשיִרים ְמַׂשְּמִחים ֶׁשֲאַנְחנּו 

ְוַהִּמְׁשָּפָחה ְמֹאד אֹוֲהִבים. ַהְגִּבירּו את ָהַרְמקֹוִלים ְוַהְתִחילּו 

ִלְרֹקד, ֶזה ְמַׁשְחֵרר ֶאת ַהּגּוף ּוְמַׂשֵּמַח ְמֹאד!

ְרַקְדֶּתם?  ֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!

www.klive.co.il ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר

ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 5,

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

ָּבָאֶרץ ַהֲחָדָׁשה ֵאֶליָה ִהַּגְענּו ְמַדְּבִרים ָהֲאָנִׁשים ְּבָׂשָפה מּוָזָרה ּוְמַרֶּתֶקת. 
ָּכל ֶאָחד ִהְמִציא אֹוָתּה ְלַעְצמֹו, ְוָכְך ְּבֵני ָהָאֶרץ ַהּמּוָזָרה ְמַדְּבִרים ֵּביֵניֶהם.

ַּבּסֹוף  ִהְצַלְחנּו.  ְוֹלא  ַּגם,  ָּבּה  ְלַדֵּבר  נּוַכל  ֵאיְך  ְלָהִבין  ִנִּסינּו  ְזַמן  ַהְרֵּבה 
ִנַּגְׁשנּו ְלַמְנִהיג ָהָאֶרץ ְוהּוא ִּגָּלה ָלנּו ֶׁשּנּוַכל ְלַהְמִציא ָׂשָפה ָּכזֹו ְּבִדּיּוק!!

ֶזה ָּפׁשּוט ַמָּמׁש:

לֹוְקִחים ַּדף ֵריק ְוָחָלק. רֹוְׁשִמים ֶאת ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ְלִפי ֵסֶדר ְּבטּור. ָּכֵעת, 
ְלַיד ָּכל אֹות ְמַצְּיִרים ִצּיּור ָּפׁשּוט אֹו ֵסֶמל ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוֲהִבים, ֶאְפָׁשר ַּגם 

ַּתְחִליף.  ְמַקֶּבֶלת  ְּבֶעֶצם  אֹות  ָּכל  ֲאֵחרֹות.  ְּבאֹוִתּיֹות  אֹוִתּיֹות  ְלַהְחִליף 
ֲאַנְחנּו ְלָמָׁשל ָּבַחְרנּו ָּכְך:

ב'= ��

ה'= ✖

ח'=✔

ל'= ❤

צ'= ��

ַמה ָּכַתְבנּו ָלֶכם ָּכאן?

🕖 ✖ 🙃 ❤✔ ✖
____________________________

ּוָמה ַאֶּתם ּכֹוְתִבים ָלנּו ַּבֲחָזָרה?

___________________

ָּכל ְּבֵני ַהַּבִית ֻמְזָמִנים ְלַהְמִציא ָׂשָפה ַאַחת ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשאֹוָתּה 
ָּכאן  ִנְהֶיה  ִמְכָּתִבים,  ְלַהְחִליף  )ַמְתִחיִלים  יֹוְדִעים  ֻּכָּלם 
ְרִׁשיָמה  ֵאיזֹו  ִעם  ְלָהִבין  ַיְצִליַח  ֹלא  ָזר  ִמיֶׁשהּו  ְמַעְנֵין...( 

מּוָזָרה ַאֶּתם הֹוְלִכים ַלַּמֹּכֶלת..

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ֵיׁש עֹוד ְּדָרִכים ִליֹצר ְׂשַפת ְסָתִרים. רֹוִצים ְלַנּסֹות? 

לֹוְקִחים ִמְכחֹול ֶׁשָּטבּול ְּבִמיץ ִלימֹון ְוכֹוְתִבים ְּבֶעְזָרתֹו ַעל ַּדף 
ִלְׁשֹּכַח  ֹלא  ַרק  ַהֶּׁשֶדר.  ֶאת  ּוְמַׁשְּגִרים  ֶׁשִּיְתַיֵּבׁש  ְמַחִּכים  ָלָבן. 
ְלַבֵּקׁש   / ְּבָפָנס  ַהַּדף  ַעל  ְלָהִאיר  ֶׁשָּצִריְך  ַהִּנְמָען  ִעם  ְלַסֵּכם 

ִמְּמֻבָּגר ְלַגֵהץ ְׁשִנָּיה - ַעל ְמָנת ִלְראֹות ֶאת ַהָּכתּוב.

ִעָּפרֹון,  ָהָיה  ְּכִאּלּו  ִאּתֹו  ְלַצֵּיר  ָלָבן,  ֵנר  ִעם  ַּגם  ִלְכֹּתב  ֶאְפָׁשר 
ְוַאַחר ָּכְך ְלַקְׁשֵקׁש ְּבגֹוָאׁש ַעל ַהַּדף ֻּכּלֹו אֹו ְלַפֵּזר ָעָליו חֹול. 

ַהְּכָתב ֶׁשָּלֶכם ַמְתִחיל ְלִהְתַּגּלֹות...

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

   ִלְלמֹד

 ַנְּצלּו ֶאת ַהְזַּמן 
 שִֶׁהְתַּפָּנה ָלֶכם ִלְלמֹד 

ְמֻיָּמֻנּיֹות ֲחָדׁשֹות ּוְמַרְּתקֹות

 ְּכמֹו ִּבּׁשּול, ֲאִפָּיה, שִׁיָרה, 
 ְנִגיָנה ְוַכּדֹוֶמה, 

שִֶּׁיּשֲָׁארּו ָלֶכם ְלָתִמיד!



ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ַל...ּלּוָנה ָּפאְרק!
ְנַׂשֵחק ְּבַכּדּוִרים, ִנְסַּתֵּבְך ִּבְמבֹוִכים,

ְוַנְחֹזר ְׂשֵמִחים ּוְמֻרִּצים.

קרון
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קֹוְפִצים
ֵאילּו סּוֵגי ַּכּדּוִרים ַאֶּתם ַמִּכיִרים?

ַּכּדּור ָהעֹוָלם, ַּכּדּוֵרי ָפָלאֶפל, ַּכּדּור ֶטִניס, ַּכּדּור ָאָקמֹול, ַּכּדּור ָמבֹוְך...

ִהֵּנה עֹוד ִמְסַּפר ַּכּדּוִרים:

ַּכּדּור ּגּוִמּיֹות קֹוְפָצִני ְוִצְבעֹוִני

ְּבַמה ִמְּצַטְּיִדים?

ֲהמוֹ ווווון ּגּוִמּיֹות )ָּכֵאּלּו ֶׁשַּפַעם ֵהַכְנֶּתם ֵמֶהם ְצִמיִדים, ִנְזָּכִרים?(

ָקִדיָמה, ַמְתִחיִלים!

• ְמַקְּמִטים ֶּפֶתק ֵממֹו ָּפׁשּוט - ֶזהּו ַּגְרִעין ַהַּכּדּור.

• מֹוְתִחים ּגּוִמּיֹות: 'ַמְלִּביִׁשים' ַעל ַהֶּפֶתק ּגּוִמּיֹות ָלֹאֶרְך ְּבׁשּוָרה ְצפּוָפה, ְוָאז ָלֹרַחב, ָּבֲאַלְכסֹון. הּוא ַמְתִחיל ְלַקֵּבל 
ֹעִבי ְוצּוָרה )ְקָצת מּוָזָרה ֲעַדִין, ָהִיינּו אֹוְמִרים...(

• ַמְמִׁשיִכים ְּבֶמֶרץ, ָוואּו, ֵאיֶזה ֹּגֶדל. ָהָיה ָׁשֶוה ַלֲעֹבד ְּבַסְבָלנּות!

• ַמְקִּפיִצים ֶאת ַהַּכּדּור ִּבְׁשַלל ִמְׂשָחִקים. 

ַּכּדּור ֲעַצִּבים
טֹוב ְלִׁשְחרּור ְמָתִחים!

ְּבַמה ִמְּצַטְּיִדים?
ַּבְקּבּוק ְּפַלְסִטיק

ָּבלֹון
ֶקַמח

1. ְמַמְּלִאים ַּבְקּבּוק ְּבֶקַמח,

ַהַּבְקּבּוק,  ִּפַּית  ַעל  ַהָּבלֹון  ַמְלִּביִׁשים ֶאת   .2
ַלֶּקַמח  ְלַאְפֵׁשר  ְּכֵדי  ַהַּבְקּבּוק  הֹוְפִכים ֶאת 

ְלִהָּׁשֵפְך ְלתֹוְך ַהָּבלֹון. עֹוְזִרים ִּבְטִפיחֹות 
ַקּלֹות ַעל ַהַּבְקּבּוק.

ְוֵיׁש  )ְּבִמָּדה  ָהֲאִויר  ֶאת  מֹוִציִאים   .3
ַּכּדּור  ָלֶכם  ַוֲהֵרי   - קֹוְׁשִרים  ַּבָּבלֹון(, 

ַלַחץ ָנִעים ְוָלִחיץ.

ָאז ְּבֵאיֶזה ַּכּדּור ַאֶּתם ּבֹוֲחִרים ְלַׂשֵחק ַעְכָׁשיו? )ֶאְצֵלנּו ֶזה ָּתלּוי ְּבַמַּצב ָהרּוחַ ��(



ַהּיֹום ַנֲהֹפְך ֶאת ַהֶחֶדר ְלָמבֹוְך ֵאיְמָתִני ִּבְמֻיָחד, ָוואּו!

ֲחָפִצים  ְׁשֵני  ֵּבין  ּוַמֲעִביִרים אֹוָתם  ֲאֻרִּכים,  ֶצֶמר ְלחּוִטים  ְּפַקַעת  ּגֹוְזִרים 
ַּבֶחֶדר. ֵּבין ָהָארֹון ַהָּוֹרד ַלִּמָּטה, ֵּבין ַהַחּלֹון ְלָיִדית ַהֶּדֶלת, ִמַּמַּדף ַהְּסָפִרים 

ַעד ַלַּיְלקּוט ֶׁשַעל ָהִרְצָּפה... 

ָּכל ָּדָבר ַּבֶחֶדר ְמַׁשֵּמׁש ָלנּו ְּכֵעֶזר ַלָּמבֹוְך.

ַעְכָׁשיו ַמְכִניִסים ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפָחה.

ָּתלּוי  ֶזה  יֹוְדִעים.  ֹלא  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם  ָהֱאֶמת  ֶאת   ַּבָּמבֹוְך?  ּפֹוְסִעים  ֵאיְך 
ַּבחּוִטים,  ָלַגַעת  ָאסּור  הֹוָּפה,  ְמַנִּסים.  ָּפׁשּוט  ֶׁשָּלֶכם.  ַהָּמבֹוְך  ְּבִמְבֵנה 
ְּכֶׁשַהַּמָּטָרה ִלְפֹסַע ִמָּקֶצה ֶאָחד ֶׁשל ַהֶחֶדר ַלָּקֶצה ַהֵּׁשִני. לֹוֵקַח ְקָצת ְזַמן? 
ִמַּתַחת, אֹו   / ֵמַעל חּוט  ַלֲעֹבר  ֻּמָּתר?  ַּבִּכיס. ַמה  ֲעַצִּבים  ַּכּדּור  ָלֶכם  ֵיׁש 

ִלְקֹּפץ ֵמָעָליו.

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ָהַרֶּכֶבת רֹוָצה ְלַהִּגיַע

ְלַתֲחַנת ָהַרֶּכֶבת. 

ִהִּסיעּו אֹוָתּה ִּבְזִהירּות.

ִמְסַּתְּבִכים

ַאֶּתם ִנְמָצִאים ַעְכָׁשיו ְּבתֹוְך עֹוָלם ָקָטן...

ַנּסּו ָלֵצאת ְקָצת ֵמַהַּכּדּור ַהֶּזה, ְוַלְחֹׁשב ַעל ְּבֵני ִמְׁשָּפָחה ִויִדיִדים.

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 1,ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר www.klive.co.ilֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ִהְתַקַּׁשְרֶּתם? ִׂשַּמְחֶּתם, עֹוַדְדֶּתם?ְצרּו ֶקֶׁשר, ַׁשְּתפּו, ִהְתַעְנְינּו ְוַסְּפרּו.ִמי ָיכֹול ָּכֵעת ָלֶׁשֶבת ּוְלַחּכֹות ְלֵטֵלפֹון, ְלִהְתַעְנְינּות?

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר
ִּבְפִנים?  ָלֶכם  ִמְסַּתֵּבְך  ַמֶּׁשהּו 

ֶאְפָׁשר ָלֵצאת ִמֶּזה.

ַאל ִּתְׁשְמרּו  - ַהֵּלב ֵאיֶנּנּו ַמְחָסן!

אֹו  ַההֹוִרים,  ַאַחד  ֶאת  ְמַׁשְּתִפים 
ְּדמּות ְקרֹוָבה ַאֶחֶרת - ִהֵּנה, ְּכָבר 

ָיָצאנּו ְקָצת ֵמַהָּמבֹוְך!

ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

   ְלַדְמֵין

 ַחְּפׂשּו ִּפָּנה שְֵׁקָטה ַּבַּבִית, 
ֲאִפּלּו שֶָּׁקשֶׁה...

 ִעְצמּו ֵעיַנִים ְוִחשְׁבּו 
 ַעל ָמקֹום ֶנְחָמד שֵֶּׁיׁש ָלֶכם 

 ִמֶּמּנּו ִזְכרֹונֹות ְנִעיִמים, 
ְוִתְתַמְּלאּו ּכֹוחֹות ְמֻחָּדשִׁים!



ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ִל...ְמָעַרת אֹוָצרֹות!
ְנַגֶּלה אֹוָצרֹות ָּכאן ַּבַּבִית -

ִמַּתַחת ַלַּתּנּור, אֹו אּוַלי ַּבְּמָקֵרר?
ְנַפְעֵנַח ַמַּפת ַמְטמֹון, סֹוִדי ְּביֹוֵתר!

קרון
7מספר

ִלְבִריאּות!
ַּבְּמָקֵרר ֶׁשָּלֶכם ִמְתַחְּבִאים אֹוָצרֹות... ֵּכן ֵּכן.

ַּתּפּוַח ּוְמָלְפפֹון, ַמְנּגֹו ְוָאבֹוָקדֹו, ְמִכיִלים ַמֲאָגִרים ֶׁשל ֹּכַח ַלּגּוף ֶׁשָּלנּו.

ַּגם מּוְמֵחי ְּכָלִלית ַמְסִּכיִמים ִאָּתנּו, ּוַמְזִּכיִרים ֶׁשַהְקָּפָדה ַעל ְּתזּוָנה ְנכֹוָנה מֹוִסיָפה ָלנּו ַמַּצב רּוַח ְלָכל ַהּיֹום. 

ַאְרִטיִקים ְמַרְעְנִנים 
ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּבֲחנּות, ֲאָבל ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְטִעיִמים ּוְבִריִאים. ָּפׁשּוט אֹוָצר!

ְּבַמה ִמְּצַטְּיִדים?
ְּפִרי ָטִרי אֹו ָקפּוא

ּכֹוס ַׁשֶּמֶנת / יֹוגּוְרט / ָחָלב / ַמִים / ִמיץ ַּתּפּוִזים
ְמַעט ְּדַבׁש / ֻסָּכר / ֵמְייֶּפל

ּכֹוסֹות
ַמְקלֹות ַאְרִטיק

ָקִדיָמה, ִּכְמַעט ְמַלְּקִקים!

1. חֹוְתִכים ֶאת ַהְּפִרי ְלֻקִּבּיֹות

2. מֹוִסיִפים ּכֹוס ֲחָלִבית ִלְבִחיַרְתֶכם. ֶאְפָׁשר ְלַנּסֹות ִּגְרָסה ַּפְרֶוה ִעם  ַמִים אֹו ִמיץ ַּתּפּוִזים.

3. טֹוֲחִנים ַהֹּכל ִּבְבֶלְנֵּדר

4. טֹוֲעִמים - ַרק ְקָצת! ִאם ֲחֵסָרה ְמִתיקּות, מֹוִסיִפים ְקָצת ְּדַבׁש / ֻסָּכר / ֵמְייֶּפל 

5. מֹוְזִגים ֶאת ַהַּתֲעֹרֶבת ְלכֹוסֹות, ַמְקִּפיִאים ְמַעט, ְוָאז נֹוֲעִצים ַמֵּקל ַאְרִטיק ּוַמְמִׁשיִכים ְלַהְקִּפיא.

ֻמְמָלץ ְלָהִכין ַּבֹּבֶקר – ְּכֵדי ֶׁשּתּוְכלּו ֵלָהנֹות ִמַּמה ֶׁשֵּהַכְנֶּתם ְּבאֹותֹו יֹום.

ֶרַגע, ְלמּוְמֵחי ַהְּבִריאּות ֶׁשל ְּכָלִלית ֵיׁש עֹוד אֹוָצרֹות ָלֵתת ָלנּו.

ֲחִטיף ֶקֶסם ָּבִריא 
ֲחַׁשְבֶּתם ֶׁשָּיכֹול ִלְהיֹות ָּדָבר ָּכֶזה?

ְּבַמה ִמְּצַטְּיִדים?
ַּתּפּוֵחי ֵעץ ִמּסּוג ְּגַרְנד

ִקָּנמֹון ְוֻסָּכר

ָקִדיָמה - ְמִכיִנים!

• חֹוְתִכים ַּתּפּוֵחי ֵעץ ִלְפרּוסֹות ַּדּקֹות ְּכָכל ֶׁשִּנָּתן,

• ַמִּניִחים ְּבַתְבִנית ַעל ְנַיר ֲאִפָּיה, ְמַפְּזִרים ֵמַעל ְקָצת ִקָּנמֹון ְוֻסָּכר, 

• אֹוִפים ַּבַּתּנּור ְּבֹחם ָנמּוְך ְלֶמֶׁשְך ְּכָׁשָעה,

ְמַקְּבִלים ִצ’יְּפס ַּתּפּוֵחי ֵעץ ָּבִריא ְוִניחֹוַח ְמֻיָחד ְּבִמינֹו ְּבָכל ַהַּבִית.



טֹוִבים  ְּדָבִרים  ּבֹו  ִּכְתבּו  ָאֹרְך.  ַּדף  ְלַעְצְמֶכם  ָהִכינּו 
ֶׁשַאֶּתם ַמְרִויִחים ֵמַהִהְתמֹוְדדּות ִעם ַהּקֹורֹוָנה. ִּתְראּו 

ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמֹצא ַמֶּׁשהּו ָחָדׁש ְוטֹוב ְּבָכל יֹום ַמָּמׁש!

ִאי ַהַּמְטמֹון
ְּפִעילּות ֵּכיִפית ִּבְמֻיָחד ֶׁשָּתִכינּו ָלַאִחים - ְקַטִּנים ַוֲאִפּלּו ְּגדֹוִלים ִמֶּכם!

ְמַצְּיִרים ֶאת ַמַּפת ַהַּבִית ַעל ִּגָּליֹון, ָעִדיף ָּכֶזה ֶׁשִּנְרֶאה ִמְסּתֹוִרי ְוָיָׁשן.

ַמְחִּביִאים אֹוָצר ְּבָמקֹום סֹוִדי ַּבַּבִית - ַמְמָּתק, ֶּכֶסף ָקָטן, אּוַלי ֶאת ִצ'יְּפס 
ַהַּתּפּוִחים? ַּגם הּוא אֹוָצר, ִסַּכְמנּו. 

ָהאֹוָצר: "הּוא ֹלא  ִמְתַחֵּבא  ֵאיֹפה  ְרָמִזים  ְּכתּוִבים  ָּבֶהם  ְּפָתִקים  ְמִכיִנים 
ַהְּמֵגָרה  ֶׁשל  ַּבֶחֶדר  ֹלא  "הּוא  ִראׁשֹון,  ֶּפֶתק   - ַּבַּבִית"  ְמֻבְלָּגן  ֲהִכי  ָּבָארֹון 
ְרָמִזים  ְועֹוד  ֵׁשִני,  ֶּפֶתק   - ֶׁשּלֹו"  ַהּבּוִלים  ֹאֶסף  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ַאָּבא  ֶׁשָּבּה 
ִּבְמקֹומֹות  ַהָּללּו  ַהְּפָתִקים  ֶאת  ַמְחִּביִאים  ֶׁשָּלֶכם.  ַלַּבִית  ַרק  ֶׁשְּמֻיָחִדים 

ׁשֹוִנים ְּבַרֲחֵבי ַהַּבִית. 

ְמַסְּמִנים ְּבִאיְקִסים ַּבַּמָּפה ֵהיָכן ִמְסַּתְּתִרים ָהְרָמִזים - ַהְּפָתִקים. 

ַעְכָׁשיו, ַהַּמָּסע ַמְתִחיל...

ְלַאט  ּוְלַאט  ַהֲחָדִרים,  ֵּבין  עֹוְבִרים  ֵהם  ַהַּמָּפה.  ֶאת  ָלַאִחים  ְּתנּו 
מֹוְצִאים ֶאת ַהְּפָתִקים ְּבֶאְמָצעּות ַהַּמָּפה. 

ִמְתַחֵּבא  ֵהיָכן  ְלַפְעֵנַח  יּוְכלּו  ֵהם   - ַּבָּיד  ֶאְצָלם  ָהְרָמִזים  ְּכֶׁשָּכל 
ָהאֹוָצר, ּוְלַהִּגיַע ֵאָליו!

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
 - ְיֵׁשִנים  ְּכֶׁשַאֶּתם  ְּבאֹוָצרֹות.  ָמֵלא  ָּתִמיד  ֶׁשָּלֶכם  ַהַּבִית 
ָהאֹוָצרֹות ִמְסַּתְּתִרים ִמַּתַחת ַלְּשִמיכֹות, ְּכֶׁשַאֶּתם ְּבֹחֶפׁש - 
ַהַּבִית ַמָּמׁש ִמְתּפֹוֵצץ ֵמֹרב אֹוָצרֹות, ְּכמֹו ַּכֶּסֶפת. ִנַחְׁשֶּתם 

ִמי ֵהם ָהאֹוָצרֹות ֶׁשַּבַּבִית ֶׁשָּלֶכם?

ַאֶּתם, ְּבַעְצְמֶכם! ָהאֹוָצרֹות ַהְיָקִרים ְּביֹוֵתר!!

ִמָּלה טֹוָבה. ַּבֲחרּו ִמיֶׁשהּו ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְוַׁשֲאלּו אֹותֹו ֵּכיַצד ְלַגּלֹות ִמי ֵמַהְּקרֹוִבים ֶׁשָּלנּו ָצִריְך ֶעְזָרה, רֹוֶצה ִחּבּוק אֹו ְסָתם ַלֲעׂשֹות ֲעבּור ַהּסֹוְבִבים אֹוָתנּו. ִעם ְמַעט ְּתׂשּוַמת ֵלב ִנְזֶּכה ֶלֱאֹסף אֹוָתם. אֹוָצרֹות ֵאּלּו ֵהם ַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָאנּו ְיכֹוִלים ֲהמֹון אֹוָצרֹות ִמְתַּגְלְּגִלים ָלנּו ִמַּתַחת ָלַרְגַלִים. ַהּיֹום ִנְׁשַּתֵּדל 
ַאֶּתם ְיכֹוִלים ַלֲעֹזר לֹו. 

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 7,ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר www.klive.co.ilֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ִהְצַלְחֶּתם?

ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

ַתְכֵנן    לְְ

 ַאל ְּתַוְתרּו ַעל ֵסֶדר יֹום 
 שֶּׁכֹוֵלל ְזַמֵּני שֵָּׁנה ְוִקיָמה, 
ֲארּוחֹות, ְּפַנאי ִויִציָרה. 

 ָהִכינּו ָלֶכם לּוַח ְזַמִּנים ָּגדֹול 
ְוַהְדִּביקּו ַּבֲחַדר ַהְּיָלִדים.



ִּפיָצה ְּבָפחֹות ֵמ ₪20 ּכֹוֵלל ְּדֵמי ִמְׁשלֹוַח!
ְמֻעְנָיִנים?

ִמְסַּפר ַהֵּטֵלפֹון ְלַהְזָמנֹות:

5002241
ִמְתַקְּׁשִרים ְּבצּוָרה זֹו:

500 ְּגַרם ֶקַמח ְמֻנֶּפה

2 ַּכִּפּיֹות ְׁשָמִרים ְיֵבִׁשים

2 ַּכִּפּיֹות ֻסָּכר

4 ַּכּפֹות ֶׁשֶמן ַזִית

1 ּכֹוס ַמִים.

ַהּמּוָצִרים ַעל ַהֻּׁשְלָחן?

• ַמִּניִחים ֶאת ַהֶּמַלח ְּבַתְחִּתית ַהְּקָעָרה. ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַהֶּקַמח, ְׁשָמִרים, ֻסָּכר, ַמִים ְוֶׁשֶמן. 

• ָלִׁשים ֶאת ַהֹּכל ַיַחד, ְּבֶעְזַרת ְמַעֵּבד ָמזֹון, ְוֶאְפָׁשר, ַוֲאִפּלּו ֵּכיף יֹוֵתר - ַּבָּיַדִים ַמָּמׁש!

ַאֲחֵרי ָחֵמׁש ַּדּקֹות ְלָפחֹות ִמְתַקֵּבל ָּבֵצק ָנִעים ְוַרְך.

• נֹוְתִנים ַלָּבֵצק ָלנּוַח ִּבְקָעָרה ְּבָמקֹום ָחִמים.

ִּבְזַמן ֶׁשַהָּבֵצק ְמֻכֶּסה, ְמִכיִנים ֶאת ָהֹרֶטב: 

• ַמְכִניִסים ְלִסיר ָקָטן:

 1/3 ּכֹוס ֶׁשֶמן ַזִית

ֻקְפַסת ִׁשּמּוֵרי ַעְגָבִנּיֹות ְמֻׁשָּמרֹות / 5 ַעְגָבִנּיֹות ְקלּופֹות ַוֲחתּוכֹות

4 ִׁשֵּני ׁשּום ְׁשֵלמֹות

ַּכִּפית ְׁשטּוָחה ֻסָּכר 

ַּכִּפית ְׁשטּוָחה ֶמַלח

ֲעֵלי ָּבִזיִליקּום / אֹוְרָגנֹו ָיֵבׁש

1/3 ּכֹוס ַמִים

ִלְבִחיָרה - ֻקְפָסה ְקַטָּנה ֶׁשל ֶרֶסק ַעְגָבִנּיֹות

ְמַבְּׁשִלים ַהֹּכל ַיַחד ַּכֲחִצי ָׁשָעה.

• ְּכֶׁשַהָּבֵצק ּתֹוֵפַח, ְמַחְּלִקים ִלְׁשֵני ֲחָלִקים ּוְמַרְּדִדים ָּכל ֵחֶלק ְלִעּגּול )ִאם ָקֶׁשה ְלַרֵּדד - ְמַפְּזִרים ֶקַמח ַעל ַהִּמְׁשָטח(

ֶּׁשַאֶּתם  ַמה  ָּכל  )אֹו  ָּבָצל  ִּפְטִרּיֹות,  ֵזיִתים,  מֹוִסיִפים  ַהָּבֵצק.  ִעּגּוֵלי  ַעל  ִּבְנִדיבּות  ּומֹוְרִחים  ְמַכִּבים  מּוָכן?  ָהֹרֶטב   •
אֹוֲהִבים(, ַוֲהמֹון ְּגִביָנה ְצֻהָּבה.

• ַמְכִניִסים ַלַּתּנּור ְּבֹחם ֵּבינֹוִני, ַעד ֶׁשַהָּבֵצק ִנְרֶאה ָאפּוי ֵהיֵטב ְוַהְּגִביָנה ְנַמָּסססססה. 

ְּבֵתָאבֹון ּוְבִעָּקר ַלְּבִריאּות!

ַמ... ַמֲאֵפה ַּבִית

ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ַל...ַּבִית ֶׁשָּלנּו!
ֵּכן, ַמְסִּפיק ִהְתַרַחְקנּו.

ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלַגּלֹות ַּכָּמה ְּדָבִרים ָיִפים קֹוִרים ָּכאן ָסִביב!

קרון
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ְמַבְּקִׁשים ֵמַההֹוִרים ְלַסֵּפר ָלֶכם ַמֶּׁשהּו ָיֶפה ַעל ַאַחד ַהּדֹוִדים אֹו 

ַהָּסִבים, ִסּפּור ֶׁשל ִהְתמֹוְדדּות אֹו ְּגבּוָרה, ֶׁשּתּוְכלּו ָלַקַחת ִמֶּמּנּו ֶמֶסר. 

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 8,ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר www.klive.co.ilֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ִצַּיְרֶּתם ֵעץ? ְׁשַמְעֶּתם ִסּפּוִרים?ֶזה ְיַׂשַּמח אֹוָתם ִּבְמֻיָחד!ֶאְפָׁשר ְלִהְתַקֵּׁשר ַּגם ַלּדֹוִדים אֹו ַלָּסִבים ּוְלַבֵּקׁש ֵמֶהם,

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

ִהְתּבֹוְננּו ַּבְּתמּוָנה ֶׁשל ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלֶכם. ֶּבַטח ַאֶּתם 
ְמַחְּיִכים ִּכי ָּתִמיד ָנִעים ְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכזֹו ְּתמּוָנה...

ַנּסּו ְלַקֵּׁשר ֶאת ַהֲחָפִצים ַהָּבִאים ַלִּמְׁשָּפָחה ֶׁשָּלֶכם:

ִמיְקֶסר,  ְלָבָנה,  ִמְסֶּגֶרת  ִׁשּפּוד,  ַּפֲעמֹון,  ָאבֹוָקדֹו, 
ַמָּגַפִים, ַמְטֵען.

ְצִפיַרת 
ַהְרָּגָעה

ַוֲעָנִפים  ָׁשָרִׁשים  לֹו  ֵיׁש  ִמְׁשַּפְחִּתי'.  'ֵעץ  ַּפַעם  ִלְראֹות  ָלֶכם  ָיָצא  ֶּבַטח 
ּוֵפרֹות ֲהִכי ְמתּוִקים ָּבעֹוָלם!! ֵאין ֲחָוָיה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר ִמיִציָרה ִמְׁשַּפְחִּתית 

ַחָּמה ּוְמֻלֶּכֶדת.

לֹוְקִחים ִּגָּליֹון ָּגדֹול אֹו ְּבִריְסטֹול ִצְבעֹוִני. ְמַצְּיִרים ְׁשֵני ֵעִצים - ַלִּמְׁשָּפָחה 
 - ּוֵמֶהם  ַהּדֹוִדים,  ְּכִמְסַּפר  ֲעָנִפים  'מֹוִציִאים'  ֵמַההֹוִרים.  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל 

ֲעָנִפים ַּדִּקים יֹוֵתר, ְלַיְלֵדיֶהם - ְּבֵני ַהּדֹוִדים. 

ֵאיזֹו  ַהָּנכֹון. אּוָלָלה,  ְלַהְצִמיד ָּכל ְּתמּוָנה ַּבָּמקֹום  ַיַחד  ְלֻכָּלם  ָּכֵעת נֹוָתר 
ֲחָוָיה!

ַמְרִויִחים "ַעל ַהֶּדֶרְך" ִסּפּוִרים ִמְׁשַּפְחִּתִּיים ַמֲעֵלי ְצחֹוק, הּומֹור ְוִזְכרֹונֹות 
ֶׁשֻּכָּלם ֶנֱהִנים ִלְׁשֹמַע. ָהֲאִויָרה ִמְתַחֶּמֶמת, ַהְרֵּבה יֹוֵתר ֵמַהַּתּנּור ֶׁשּׁשֹוֵלַח 

ְּכָבר ֵריחֹות ְנִעיִמים ּוְמָגִרים...

ַּבֶּפֶלאפֹוִנים  ָלֶכם  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּתמּונֹות  ָּכל  ֶאת  ְוַסְּדרּו  ַהְּזַמן  ֶאת  ַנְּצלּו 
ִמי  נֹוְׂשִאים,  ְלִפי  ְמֻסָּדִרים  ַאְלּבֹוִמים  ֵמֶהם  ְצרּו  ּוַבַּמְחְׁשִבים, 

ַאְלּבֹוִמים  ְלַעֵּצב  ְזַמן  ִלְמֹצא  ַּתְצִליחּו  ֲאִפּלּו  אּוַלי  יֹוֵדַע? 
ִמְׁשַּפְחִּתִּיים... 

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ְּתמּונֹות ֵהן ַמְזֶּכֶרת, ֵהן ֶנֶכס ִמְׁשַּפְחִּתי ֶׁשָּיָקר ַלֵּלב ֶׁשל ֻּכָּלנּו. 

ַמִּציִלים  ָהיּו  ֵהם  ַמה  ִנְׁשֲאלּו  ֲאָנִׁשים  ּבֹו  ֶסֶקר  ֶנֱעַרְך  ַּפַעם 
'ַאְלּבֹום  ָהְיָתה  ַהּמֹוֶחֶצת  ַהְּתׁשּוָבה  ְּבֶלָהבֹות.  ָהעֹוֶלה  ִמַּבִית 

ִּבְמקֹום  ְמֻעָּצב  ְּתמּונֹות  ַאְלּבֹום  ִליֹצר  ַּגם  ֶאְפָׁשר  ִמְׁשַּפְחִּתי'. 
ִליצֹור ֵעץ ִמְׁשַּפְחִּתי, אֹו ְּבנֹוָסף ָלֵעץ.

ִּכי ָהָאָדם ֵעץ

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 
 ְלַהְקשִׁיב

 ַההֹוָראֹות 
 שֶׁל ִמשְַׂרד ַהְּבִריאּות 
 ֵהן ַרק ִמִסָּבה ַאַחת: 

ִלשְׁמֹר ֲעֵליֶכם ְּבִריִאים ַוֲחָזִקים.  

 ַּתְקשִׁיבּו ַלהֹוָראֹות, 
שְִׁמרּו ֶמְרָחק ְושְִׁטפּו ָיַדִים.



ְּבֵאיֶזה ֶצַבע ָהָיה ַהּיֹום ֶׁשָּלֶכם?

_____________________

ָלָּמה ַּדְוָקא הּוא?

___________________

צפירת
ָעה  ַהְרָגּ

ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ִל...ְמכֹון ֹּכֶׁשר!
ְנַחֵּלץ ֲעָצמֹות ְוָנִניַע ֵאיָבִרים,

ַנְרִּגיׁש ִׁשְחרּור ּוֶמֶרץ. ָקִדיָמה, ַמְתִחיִלים!

קרון
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ַמְפִעיִלים ֶאת ָהַרְגַלִים
ִלְקֹּפץ, ְלַטֵּפס, ָלרּוץ ּוְלַׂשֵחק. ֵמַהּיֹום ֶאְפָׁשר ַלֲעלֹות ַעל ַקַּבִים ּוְלַהְפִעיל ֶאת ָהַרְגַלִים.  

ְוָאז ְלַהְׁשִאיר ֶאת ַהֹּכל ָּכָרִגיל )ַמה ָּצִריְך ִּבְׁשִביל ֶזה....(

ַמה ָּצִריְך ִּבְׁשִביל ֶזה?

ְׁשֵּתי ֻקְפְסאֹות ִׁשּמּוִרים ֵריקֹות

חּוט ָחָזק ְוָאֹרְך

ַמְדֵּבקֹות ְולֹוְרִדים

ַמְסֵמר ּוַפִּטיׁש  - ַרק ְמֻבָּגר ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם!

צֹוֲעִדים ָקִדיָמה:

ְמַקְּׁשִטים ֶאת ַהֻּקְפָסאֹות ְּבלֹוְרִדים ּוְבַמְדֵּבקֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ִּכּתּוִבים ְמַעְנְיִנים.  •

ְּבֶעְזַרת ְמֻבָּגר ְמחֹוְרִרים ִּבְׁשֵני ִצֵּדי ֻקְפַסת ַהִּׁשּמּוִרים ֹחר ָקָטן. ָּכְך עֹוִׂשים ַּגם ְלֻקְפַסת ַהִּׁשּמּוִרים ַהְּׁשִנָּיה.  •

ָיִדית  ְּבֶעֶצם  ֶׁשּנֹוְצָרה  ּבֹוְדִקים  ִנְפָרד(  ְּבחּוט  ֻקְפָסא  )ָּכל  ָחָזק.  ְּבֶקֶׁשר  ְוקֹוְׁשִרים  ַּבֹחִרים  ַהחּוט  ֶאת  ַמְׁשִחיִלים   •
ֲאִחיָזה ְּבֹגַבּה ַהָּיַדִים, ְּכֶׁשַהֻּקְפָסה עֹוֶמֶדת ַעל ָהִרְצָּפה.

עֹוִלים ִּבְזִהירּות ַעל ַהֻּקְפָסאֹות, אֹוֲחִזים ֵהיֵטב ַּבָּיִדית ּוַמְתִחיִלים 'ְלַקְבֵקב' ַּבֲהָנָאה. צֹוֲעִדים ְּבָכל ַרֲחֵבי ַהַּבִית   •
)ַעד ֶׁשַהְּׁשֵכִנים ִמְּלַמָּטה ּדֹוְפִקים ( ְונֹוְתִנים ַּגם ָלַאִחים ָהֲאֵחִרים ֶׁשִּמְתָּגִרים.



ֶאְתָּגר ַמְפִעיִלים ֶאת ַהּמַֹח:

ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

ַמְפִעיִלים ֶאת ַהּגּוף
ְלָפֵנינּו ְרִׁשיַמת ָהאֹוִתּיֹות ֵמא' ְוַעד ת':

10 ְקִפיצֹות ַעל ֶרֶגל ָיִמין א 

5 ְּכִפיפֹות ֶּבֶטן ב  

10 ִסיבּוֵבי ָיַדִים ְלָפִנים ג  

10 ֲעֵקִבים ְלָאחֹור ד  

6 ְמִתיחֹות ָיַדִים ְלַמְעָלה - ָיִמין, ְׂשֹמאל, ָיִמין, ְׂשֹמאל... ה  

10 ְקִפיצֹות ֵליָצן ו  

15 ֲהָרמֹות ִּבְרַּכִים ֶאל ַהּגּוף ז  

10 ִסיבּוֵבי ָיַדִים ְלָאחֹור ח  

10 ִּכּפּוֵפי ַמְרֵּפק ְלָאחֹור ט  

30 ְׁשִנּיֹות ַעל ֶרֶגל ַאַחת י  

10 ַצֲעֵדי ֲהִליַכת ֹּדב )ָיַדִים ַעל ָהִרְצָּפה( כ  

5 ִסיבּוִבים  ל  

10 ְקִפיצֹות ְּבַרְגַלִים ְצמּודֹות מ  

3 ְּפָעִמים 'ָלֶׁשֶבת - ָלקּום' נ  

10 ֲהָטיֹות ִמַּצד ְלַצד ִעם ָיַדִים ַעל ַהֹּמֶתן ס  

5 ֲעִלּיֹות ַמְדֵרָגה ע  

10 ְקִפיצֹות ַעל ֶרֶגל ָיִמין פ  

5 ְקִפיצֹות ְצַפְרֵּדַע צ  

10 'ְזִריקֹות' ֶׁשל ֶרֶגל ָיִמין ָקִדיָמה ק  

10 ְקִפיצֹות ְּבַרְגַלִים ְמֻׂשָּכלֹות - ָיִמין ִלְפֵני ְׂשֹמאל, ְׂשֹמאל  ר  
ִלְפֵני ָיִמין

20 ְצָעִדים ָעֵקב ְּבַצד ֲאגּוָדל  ש 

10 'ְזִריקֹות' ֶׁשל ֶרֶגל ְׂשֹמאל ָקִדיָמה ת 

ַמִהי ָהאֹות ַהָּבָאה 
ַּבּתֹור?

ר,ט,ש,ב, ?

ַהְׁשִלימּו

ָּכח ֹל
לבן

ָוֹרד
?

חּודּו ֶאת ַהִחידֹות ְלָכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה. ַּכּמּוָבן ַרק 
ַאֲחֵרי ֶׁשַאֶּתם יֹוְדִעים ֶאת ַהִּפְתרֹון.

ִיְהֶיה ָלֶהם ַמָּמׁש ִנְפָלא ְלַחֵּדד ֶאת ָהֹראׁש 

 

ֵהם ִהְצִליחּו? ּתֹוְך ְּכֵדי ַהִּנְקיֹונֹות ְלֶפַסח.
)או ֲאִפּלּו ֶנֱהנּו ְלַנּסֹות, ַעד ֶׁשִּגִּליֶתם ָלֶהם...( 

ֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!
 www.klive.co.il ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 9,ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר

ת
ְלַב

* 
ׁשי(

ִמי
ֲח

ח )
* 

ת: 
נֹו

רֹו
ְת

ַהּפ

ָּכֵעת ַנּסּו ְלַהְרִּכיב ֶאת אֹוִתּיֹות ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶכם. ֵאיְך? 

ֲחמּוִדי ִיְצָטֵרְך ַלֲעׂשֹות ְלֵׁשם ָּכְך ֶאת ַהְּפֻעּלֹות ַהָּבאֹות:

10 ִסיבּוֵבי ָיַדִים ְלָאחֹור

10 ְקִפיצֹות ְּבַרְגַלִים ְצמּודֹות

10 ְקִפיצֹות ֵליָצן

10 ֲעֵקִבים ְלָאחֹור

30 ְׁשִנּיֹות ַעל ֶרֶגל ַאַחת

ְמֻצָּין!!  ֶׁשָּלֶכם?  ַהְּׁשִריִרים  ֶאת  ִהְפַעְלֶּתם  ְּפַעְלֶּתם?  ִהְתַאַּמְצֶּתם? 
מּוְמֵחי ְּכָלִלית ְמַגִּלים ָלנּו ֶׁשִחּמּום ָּכֶזה ֶׁשל ַהּגּוף ּתֹוֵרם ַהְרֵּבה ְלַמַּצב 
ַעל  ְלַהְקִּפיד  ָחׁשּוב  ּוִבְכָלל,  ְּבִריִאים.  הֹוְרמֹוִנים  ּוְמַׁשְחֵרר  ָהרּוַח 
ְּפִעילּות יֹוִמית ְקבּוָעה. ַּגם ֲעִלָּיה ְּבַמְדֵרגֹות ֶנְחֶׁשֶבת ְּפִעילּות ְמֻעָּלה!

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ְמַנִּסים ְלַהְרִּכיב ִמִּלים ׁשֹונֹות- ְּכֶׁשֻּכָּלם ְמַנִּסים ְלַנֵחׁש ַמִהי ַהִּמָּלה.

ְּבִמְבַחן   100 ְוִקַּבְלנּו  ָנכֹון  ֶׁשָּפַעְלנּו  ִסיָמן   - ִהְצִליחּו  ֻּכָּלם  ִאם 
ַהִהְתַעְּמלּות!

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 
ִהְתַעֵּמל

 ְל

 ַּגם ִאם ַאֶּתם ִנְמָצִאים 
 ְּבַבִית ָסגּור, 

 ֶאְפשָׁר ְלַהְפִעיל ֵטְיּפ 
ְוִלְרקֹד ַּבֶּמֶרץ  

 ְוֶאְפשָׁר ַלֲעׂשֹות 
 ַּתְרִּגיֵלי ִהְתַעְּמלּות 

שֶַּׁיַעְזרּו ָלֶכם ְלִהְתַרֲעֵנן.



ַמֶּׁשהּו טֹוב ֶׁשָעִׂשיִתי ַהּיֹום:

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

ָּכל ַהָּכבֹוד ִלי!!! 

צפירת
ָעה  ַהְרָגּ

ַהּיֹום ִנַּסע ַּבָּקרֹון ְל...ַאְרמֹון!
 ֹלא ַמָּמׁש ַאְרמֹון ִעם ֶמֶלְך, 

ֲאָבל ֵּכן - ִמְׂשָחק ַמְקִסים ִעם ֶּכֶתר!

קרון
1מספר קרון
10מספר

ָּבֵצק ֶׁשֹּלא אֹוְכִלים - ַמְרִּפים!
ַּכָּמה ֵּכיף ָללּוׁש ָּבֵצק ְּבִלי ְלִהְתַלְכֵלְך.... ֵּכיף ַלָּיַדִים ְוֵכיף ַלְּלָבבֹות. 

ִּבְׁשִביל ֶזה ֵהֵבאנּו ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהְיִציָרה ַהַּמְקִסיָמה ַהָּבָאה.

ְּבַמה ִמְּצַטְּיִדים?

ּכֹוס ְמַרֵּכְך ֵריָחִני ְלֵׂשָער  •

2 ּכֹוסֹות קֹוְרְנְפלֹור  	

ָמה עֹוִׂשים?

ָלִׁשים ּוְמַעְרְּבִבים ַעד ֶׁשּנֹוָצר ָּבֵצק ָנִעים ְוַרְך ְלַמָּגע.  •

ָּבֵצק  ּוְלַקֵּבל  ַמֲאָכל  ֶצַבע  ְלהֹוִסיף  ֶאְפָׁשר  ְקָצת קֹוְרְנְפלֹור.  ָּדִביק – מֹוִסיִפים  ִאם   •
ִצְבעֹוִני. 

ַּגם  ֵהיֵטב  ָלֶכם  ִיָּׁשֵמר  ַהִּמְׂשָחק הּוא  ְּבֹתם  ְוָכְך  ָסגּור,  ִּבְכִלי  ַהָּבֵצק  ֶאת  ְמַאְחְסִנים   •
ַלְּפָעִמים ַהָּבאֹות.



ִלְהיֹות ַהַּקָּטר

ַהַּלְיָלה ַהֶּזה
ֻּכָּלנּו ְמָלִכים!

ְמִכיִנים ְּכָתִרים - ְמֹפָאִרים ּוֻמְׁשָקִעים, אֹו ָּפׁשּוט - ַּדף 'ֵממֹו' ִעם ֶסֶרט 
ַמָּתנֹות אֹו חּוט.

ּבֹוֲחִרים ְּדֻמּיֹות ֶׁשֻּמָּכרֹות ְלֻכָּלנּו, ֻמָּכרֹות ֲאָבל ְמַעְנְינֹות ּוְמַרְּתקֹות ִּבְמֻיָחד! 
)ָסִוויָטה - ָהעֹוֶזֶרת ֶׁשל ַסְבָּתא ָרֵחל, ֵאִלָּיהּו ַהַּיְרָקן, ָהִאיׁש ֶׁשּצֹוֵעק 

'ַאְלֶטעָזאְכן', ַהַּמִּציל ֵמַהחֹוף ֶׁשָּצַעק ַעל ּדּוִדי.(

ֶאת ַהֵּׁשמֹות רֹוְׁשִמים ַעל ַהְּכָתִרים ֶׁשֵהַכּנּו ִלְפֵני ַּכָּמה ַּדּקֹות.

ַמְלִּביִׁשים ֶּכֶתר ְלָכל ִמְׁשַּתֵּתף, ִמְּבִלי ֶׁשהּוא יֹוֵדַע ָמה ָרׁשּום ַעל ַהֶּכֶתר 
ֶׁשּלֹו. 

ַהְּמִׂשיָמה ַהַּמְלכּוִתית:

ָּכל ֶאָחד ָצִריְך ְלַנֵחׁש ֵאיזֹו ְּדמּות הּוא 'ָהַפְך ִלְהיֹות'.

ְלֻדְגָמה ַעל ַהֶּכֶתר ֶׁשל ָיֵעל ָרׁשּום: 'ַהּמֹוָרה ָּתָמר ַהֶּנֱעֶרֶצת'. ָיֵעל ׁשֹוֶאֶלת 
ְּבתֹוָרּה: 'ֲאִני אֹוֶהֶבת ָים?' ֻּכָּלם ְמַנִּסים ְלִהְתַּדֵּין ְּבֶׁשֶקט ִאם ַהּמֹוָרה ָּתָמר 

אֹוֶהֶבת, ָאֵכן, ָים. ַּבּסֹוף ִריִקי ַמְכִריָעה ֶׁשַּפַעם ִהיא ָּפְגָׁשה ֶאת ַהּמֹוָרה ָּתָמר 
ַּבָּים, ְוֶזה ַהִּסיָמן ֶׁשִהיא אֹוֶהֶבת.

ֻּכָּלם אֹוְמִרים לָיֵעל  ְּבַמְקֵהָלה: 'ֵּכן'. ָיֵעל ָּכֵעת ְּבטּוָחה ֶׁשִהיא ַהַּמִּציל 
ּוִמְתּכֹוֶנֶנת ַּבּתֹור ַהָּבא ִלְצֹעק ַעל ּדּוִדי...

ֻמָּתר ַלֲענֹות ְּב'ֵכן' ְו'ֹלא' ִּבְלַבד.

ּבֹוֲחִרים ָאח אֹו ָאחֹות ְועֹוְקִבים ַאֲחֶריָה/ו ְּבֶמֶׁשְך ַהּיֹום. 

ָׂשִמים ֵלב ַלִהְתַנֲהגּות ַהֶּנְהֶּדֶרת ֶׁשָּלֶהם . ְּבָכל ַּפַעם ָּכזֹו 

רֹוְׁשִמים ַעל ֶּפֶתק ְמֻיָחד ֶאת ַהְּנֻקָּדה ָהְראּוָיה ְלֶׁשַבח. 

ׁשֹוקֹוָלד ָמתֹוק )אֹו ֶּכֶתר...(ְּבסֹוף ַהּיֹום ַמִּגיִׁשים ֶאת ַהֶּפֶתק ָלָאח/ֹות ְּבתֹוֶסֶפת 

ָאנּו ְּבטּוִחים ֶׁשְּלָמֳחַרת ִיְרצּו ֻּכָּלם ֶׁשִּתְבֲחרּו ַלֲעֹקב 
ַאֲחֵריֶהם...

ֲאֵליֶכם ְּבֶכֶפל ִּכְפַלִים!ְועֹוד ַמֶּׁשהּו - ְּבטּוִחים ַּגם ֶׁשַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות ַיְחְזרּו 
ֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!ִהְצַלְחֶּתם?

www.klive.co.il ִּגְלׁשּו ַלֲאָתר
ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 10,

ִהְצַלְחֶּתם?

ֵיׁש ָלֶכם ַּכְרִטיס ְנִסיָעה ְּבֹתֶקף!

ִהְתַקְּׁשרּו ְלֵטֵלפֹון: 00-0000000

ַּתְּקפּו ֶאת ַהַּכְרִטיס ֶׁשל ָקרֹון ִמְסַּפר 1,

ּוִמי יֹוֵדַע? אּוַלי ַּגם ִּתְזּכּו ִּבְפָרס!

ַּתֲחַנת ִרֲענּון
ָלֶכם  ֵיׁש  ִאם  ְּכָתִרים!  אֹוֲהִבים  ְקַטִּנים  ְיָלִדים 
ֶּכֶתר  ִעם  אֹוָתם  ַהְפִּתיעּו  ַּבַּבִית,  ְקַטִּנים  ַאִחים 
ָעַזְרִּתי  ַהָּמסּור,  ָהעֹוֵזר  טֹוב,  ֶיֶלד  ַמְחָמָאה:  ֶׁשל 
ְלַנּקֹות, ִנְרַּדְמִּתי ִראׁשֹון, ְועֹוד ְועֹוד... ַצְּלמּו אֹוָתם 

- ֵהם ִיְהיּו ְמֻאָּׁשִרים!

ֶאְתָּגר

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

ְלַהֲאִמין
 

 ַיַחד ִעם ַהּשְִׁמיָרה 
 ַעל הֹוָראֹות 

 ִמשְַׂרד ַהְּבִריאּות, 
 ֶזה ַהְזַּמן ְלשֵַּׁנן 

שֵֶּׁיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם  

 שְֶּׁמַנֵהל ַהּכֹל ִמְּלַמְעָלה, 
ַּגם ֶאת ַהְּנִגיִפים!



数独 )סּודֹוקּו, ַיָּפִנית(
ֻהְמָצא  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְּכַאְרַּבע  ִלְפֵני 
ָלִראׁשֹוָנה ִמְׂשַחק ַהּסּודֹוקּו ַהַּיָּפִני. ַמֵהר 
ְמֹאד הּוא ָּכַבׁש ֶאת ָהעֹוָלם ְוָהַפְך ְלֶמֶלְך 
ַהַּטְבָלה  ֶאת  ַמִּכיִרים  ֻּכָּלנּו  ַהִּמְׂשָחִקים. 
ֵאיֹפה  ְּבִמְסָּפִרים.  ַהְמֻׁשֶּבֶצת  ַהְמֻרַּבַעת 
ָּבִעּתֹוִנים,  אֹוָתּה:  ּפֹוְגִׁשים  ֹלא  ֲאַנְחנּו 
ַהֻּקְפָסא,  ְּבִמְׂשֲחֵקי  ַהֵּסֶפר,  ֵּבית  ַּבֲעלֹון 
ְוַהּיֹום ַּגם ֶאְצֵלנּו ַּבַּבִית ְּכֵדי ֶׁשְּלֶרַגע ֹלא 

ִיְהֶיה ְמַׁשְעֵמם...

אֹוֲהִבים סּודֹוקּו?
ַּגם ִאם ַהְּתׁשּוָבה ִהיא 'ְמֹאד', ֹלא ְמַחֵּיב 
'ֶחְׁשּבֹון'.  ַּגם  ְמַחְּבִבים  ֶׁשַאֶּתם  ִּבְכָלל 
ַהּלֹוִגית  ָהִאיְנֶטִליֶגְנְצָיה  ֶׁשַּבֲעֵלי  ְנַצֵּין 
ַהּסּודֹוקּו  ֶאת  אֹוֲהִבים  ָמֵתָמִטית,   -

ִּבְמֻיָחד.

ָאז ֵאיְך ְמַמְּלִאים אֹותֹו?

ָּכל  ֶאת  ְלַמֵּלא  ִהיא  ַהּסּודֹוקּו  ַמְּטַרת 
ַהִּמְׁשְּבצֹות ָהֵריקֹות ַּבְּסָפרֹות, 1-9. 

ִׂשימּו ֵלב, ְּבָכל ִמְׁשֶּבֶצת ְיכֹוָלה ְלהֹוִפיַע 
ַרק ִסְפָרה ַאַחת!

ֲאָבל, ַוֲאָבל ָחׁשּוב ְמֹאד, ַלִּמְׂשָחק ַהֶּזה 
ֵיׁש ַּכָּמה ֻחִּקים ְמֹאד ֲחׁשּוִבים:

ַעד  ֵמַאַחת  ׁשֹונֹות  ְסָפרֹות  ֵּתַׁשע   .1
ְּבָכל ׁשּוָרה  ְלהֹוִפיַע  ֲאמּורֹות  ֵּתַׁשע 

ָרְחִּבית.

2. ֵּתַׁשע ְסָפרֹות ׁשֹונֹות ֵמַאַחת ַעד ֵּתַׁשע 
ֲאמּורֹות ְלהֹוִפיַע ְּבָכל ַעּמּוָדה.

3. ֵּתַׁשע ְסָפרֹות ׁשֹונֹות ֵמַאַחת ַעד ֵּתַׁשע 
ֲאמּורֹות ְלהֹוִפיַע ְּבָכל ִרּבּוַע ֻמְדָּגׁש.

ְלִפי  ְלהֹוִפיַע  ַחָּיבֹות  ֹלא  ַהְּסָפרֹות   .4
ֵסֶדר ְמֻסָּים.

ֵאיזֹו  ַעד  ָרמֹות.  ַּכָּמה  ָּכאן  ָלנּו  ֵיׁש 
ְוֵנַדע....  ַנְתִחיל  ְלַהִּגיַע?  ַּתְצִליחּו  ָרָמה 

ָקִדיָמה!!
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ִמְתַקְּדִמיםַמְתִחיִלים

ִמְצַטְּיִנים



ִמְתַקְּדִמים

ִמְצַטְּיִנים

ֹּבֶקר טֹוב!
ָאז ֲאִפּלּו ֶׁשֶּזה ִנְׁשָמע ָלֶכם ְּכמֹו ַּתְרְנגֹול, ֶזה ְּבֶעֶצם ַהְרֵּבה יֹוֵתר ְרִציִני ִמֶּזה...

ַּגם ַהִּמְׂשָחק ַהֶּזה ִהִּגיַע ִמִּסין )ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהּקֹורֹוָנה☹( ֲאָבל הּוא ֵּכיִפי ְלַגְמֵרי ּוְמַאְתֵּגר ְמֹאד.
 ֶזהּו ְּבֶעֶצם ִמְׂשַחק ֲחִׁשיָבה ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך ָלַדַעת ִּבְׁשִבילֹו הּוא ָלַדַעת ִחּבּור ְוִחּסּור ְוֵכן ֶאת ֶעְקרֹונֹות 

ַהּסּודֹוקּו ֶׁשְּמַעט ַמְזִּכיר אֹותֹו.
ַהַּקאקּורו ֹ לֹא ְּכמֹו ַהּסּודֹוקּו ּדֹוֵרׁש ְקָצת יֹוֵתר ַסְבָלנּות  ְוַחּדּות.רֹוִאים ֶאת לּוַח ַהִּמְׂשָחק? ֵיׁש ָלנּו ָּכאן ִמְׁשְּבצֹות 
ֵריקֹות, ִמְׁשְּבצֹות ֲחסּומֹות, ּוִמְׁשְּבצֹות ֲחצּויֹות ֶׁשְּבתֹוָכן ִמְסָּפִרים. ִמְׁשְּבצֹות ֵאּלּו ְּבֶעֶצם ְמַהּוֹות 'ִּפְתרֹון', ִזְכרּו 

זֹאת.
ִמְׁשְּבצֹות ַהִּפְתרֹון ְמַהּוֹות ָלנּו ֶרֶמז ֵאיְך ְלַמֵּלא ֶאת ַהַּקאקּורו ֹ. ָּכל ִמְׁשֶּבֶצת ָּכזֹו ִהיא ּכֹוֶתֶרת ֶׁשל ַהּׁשּוָרה ְלָיָדּה- 
ִאם ַהִּפְתרֹון ָרׁשּום ְּבֶחְלָקּה ָהֶעְליֹון ֶׁשל ַהִּמְׁשֶּבֶצת, אֹו ַהּטּור ֶׁשַּתְחֶּתיָה- ִאם ַהִּפְתרֹון ָרׁשּום ְּבֶחְצָיּה ַהַּתְחּתֹון 
ֶׁשל ַהִּמְׁשֶּבֶצת.ֶאת ַהַּקאקּורו ֹ ְמַמְּלִאים ְּבֶאְמָצעּות ַּתְרִּגיִלים. ָּכל ַהְּסָפרֹות ַיַחד ִיְּתנּו ָלנּו ֶאת ַהִּפְתרֹון ֶׁשָרׁשּום 

ְלַיד/ ֵמַעל.
ִלְרׁשּוְתֶכם ַהִּמְסָּפִרים ֵמ1-9. ְּבׁשֹוֶנה ֵמַהּסּודֹוקּו ּבֹו ֵאין ֶאְפָׁשרּות ָלִׂשים ִמְסָּפר ֵזֶהה ְּבאֹוָתּה ׁשּוָרה- ָּכאן 

ַּבַּקאקּורו ֹ לֹא ָנִׂשים ִמְסָּפִרים ֵזִהים ְּבאֹותֹו ַהַּתְרִּגיל.
 ְלֻדְגָמא ַהִּסְפָרה '6' ְרׁשּוָמה ָלנּו ַּבֲחִצי ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל ַהִּמְׁשֶּבֶצת, ְּכֶׁשִּמַּתְחֶּתיָה ֵיׁש ָלנּו ְׁשֵּתי ִמְׁשְּבצֹות ֵריקֹות.

ָמה ֲאַנְחנּו ְמִביִנים?
1.  ַהִּמְׁשְּבצֹות ָהֵריקֹות ֵהן ַּתְרִּגיל ֶׁשל ִחּבּור ֶׁשַהּתֹוָצָאה ֶׁשּלֹו ִהיא ַהִּסְפָרה 6. 

2. ָעֵלינּו ְלַחֵּפׂש ְׁשֵּתי ְסָפרֹות ֶׁשַּמְרִּכיבֹות ֶאת ַהִּמָּלה 6.
3. ַהְּסָפרֹות ֵהן לֹא 3 ו-3, ִּכי ֵאין ֶאְפָׁשרּות ִלְכֹּתב ְׁשֵּתי ְסָפרֹות ֵזהֹות ְּבאֹותֹו ַהַּתְרִּגיל.

4. ַהְּסָפרֹות ְיכֹולֹות ִלְהיֹות: 2 ו-4 אֹו 5 ו-1.
ֵאיְך ְמַׁשְּבִצים ֶאת ַהְּסָפרֹות ֶׁשל ַהַּתְרִּגיִלים? ְלִפי ֵאיֶזה ֵסֶדר?

ַמָּמׁש ְּכמֹו ְּבסּודֹוקּו. ַהְּסָפרֹות ְצִריכֹות ְלִהְׁשַּתֵּלב ַאַחת ַּבְּׁשִנָּיה ַעל ְמָנת ִלְפֹּתר ֶאת ָּכל ַהַּתְרִּגיִלים ְּבצּוָרה 
טֹוָבה.

ַּבֻּדְגָמא ֶׁשִהְזַּכְרנּו ְלָמָׁשל, ִנְצָטֵרְך ְלַהְחִליט ִאם ִלְרֹׁשם 5 ְו- 1 אֹו 2 ְו-4. ֵאיְך ַנֲחִליט?
ִנְבֹּדק ֵאילּו ַּתְרִּגיִלים נֹוָסִפים ֵיׁש ָלנּו ַּבּׁשּוָרה ָהָרְחִּבית ַהחֹוֶפֶפת. ִנְמָצא ֶאת ַהִּסְפָרה ַהחֹוֶפֶפת ִּבְׁשֵני 

 ַהַּתְרִּגיִלים, ְוָכְך
ִנְבַחר ַּבֶּצֶמד ָהָרצּוי.

ְּכֶׁשַּמְתִחיִלים ִלְפֹּתר ַהֹּכל ִנְרֶאה ַקל יֹוֵתר.
ְּבַהְצָלָחה.

ַקאקּורו ֹ

1

2

9 3

10
6

6

7

723

12

24

27

23

22

10

16

22

12

16

28 14 14 9 33

3

17

27

17

2

15

24

16

12

6

7

15

17

2



קֹורו ֹסֹו  
 

קֹו- רו ֹ-
ֲאַמְרֶּתם: 'ָנה'?

ָטעּות.
ָאְמָנם ַּבָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים ָאנּו ְרִגיִלים ְלַגְלֵּגל ֶאת ַהִּמָּלה ַהּזֹו ַעל ַהָּלׁשֹון, ֲאָבל ַעְכָׁשיו ַנִּניַח אֹוָתּה ֶרַגע ַּבַּצד ְוֵנֵלְך ְלַׂשֵחק 'קוֹ רוֹ סוֹ '. ׁשּו ֲהָדא?

ַהּקוֹ רוֹ סוֹ  הּוא ִמְׂשָחק ָחָדׁש ַיֲחִסית ֶׁשִּמְתָחֶרה ְּבַהְצָלָחה ַרָּבה ַּבּסּודֹוקּו ַהֻּמָּכר ְוַהָּיָׁשן. ֲאָנִׁשים ַרִּבים ִמְתַמְּכִרים ֵאָליו ְוהּוא ַיֲחִסית ָּפׁשּוט 
ַמָּמׁש. ָאז ָּפׁשּוט ַנְתִחיל!

ִלְפֵניֶכם ַטְבָלה ֶׁשְּמֻׁשָּבִצים ָּבּה ִאיְקִסים ְוִעּגּוִלים. ֲעֵליֶכם ְלַמֵּלא ֶאת ְׁשָאר ַהִּמְׁשְּבצֹות ָהֵריקֹות ְלִפי ְׁשֵני ְּכָלֵלי ַמְפֵּתַח: 

1. ָאסּור ֶׁשִּיְהֶיה ֶרֶצף ֶׁשל יֹוֵתר ִמְּׁשֵני ִאיְקִסים אֹו ִעּגּוִלים ְּבַאף ָמקֹום ַּבַּטְבָלה. ְּכלֹוַמר, ְׁשֵני ִאיְקִסים ְצמּוִדים אֹו ְׁשֵני ִעּגּוִלים- ֻמָּתר. ֶרֶצף 
ֶׁשל יֹוֵתר ִמָּכְך- ָאסּור. ָלֵכן, ִאם מֹוִפיַע ַּבּׁשּוָרה "ִאיְקס" ָצמּוד ְל"ִאיְקס", ַּבְּמקֹומֹות ָהֵריִקים ִמיִמיָנם ּוִמְּׂשֹמאָלם ַחָּיב ְלהֹוִפיַע "ִעּגּול". 

OXXXO- ָאסּור

XOOXX- ֻמָּתר
2. ַּגם ָהִאיְקס ְוַגם ָהִעּגּול ַחָּיִבים ְלהֹוִפיַע ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ְּבָכל ׁשּוָרה/ַעּמּוָדה. 

ִאם ֶזה ִנְׁשָמע ָלֶכם ְקָצת ֻמְרָּכב, ָאז ְּתנּו ָלֶזה ִנָּסיֹון ֶאָחד ְוִתְראּו ַּכָּמה ֶזה ֵּכיף.
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ְּבנּו ַאְרָּבָעה ְמֻׁשָּלִׁשים ְּבֹגֶדל ָׁשֶוה ִמִּׁשָּׁשה ַּגְפרּוִרים:

ֵאיֹפה ָהֵאׁש?
ַּבֲהָזַזת ַּגְפרּור ֶאָחד ִּבְלַבד ְּתַקְּבלּו ַּתְרִּגיל ָנכֹון: 

)ּתּוְכלּו ְלֵהָעֵזר ְּבֵקיָסִמים ְקַטִּנים ְלֹצֶרְך ַהְּתׁשּוָבה(

    +       =  

ְקָצת ֶחְׁשּבֹון...

ִוירּוס ַהּקֹורֹוָנה ִמְתַחֵּבא ּפֹה?...
ַּבִּמְׁשָּפִטים ַהָּבִאים ִמְסַּתְּתִרים ֻמָּׂשִגים
ֵמַהְּתקּוָפה ֶׁשָּלנּו ַעְכָׁשיו. ִמְצאּו אֹוָתם!

"ְׁשִבי, ּדֹוָדה" ָאְמָרה ֶאִּתי ְלדֹוָדָתּה ֶׁשָּבָאה ֵמָרחֹוק.  .1

ַּתּמּו ְימֹות ַהֶּׁשֶלג ְוַהּקוֹ ר ְוֶנֶהְפכּו ְלִזָּכרֹון ָרחֹוק.  .2

"ֵהי, ֹלא ִׁשַּלְמָּת ַמס, ֹּכֵהן!" ָאַמר ַהָּפִקיד ְּבקֹול ָחמּור.  .3

"ִמָּמַתי אֹוְכִלים ָמָרק ִעם ַּכף? ֹּפה ֶזה ֹלא ַהַּבִית ֶׁשְּלָך!"  .4



הִמִּלים ַהֻּמְטָמנֹות:_____ ___  ______ ____________ 
 _________  _________  __________  _______
________  _________  _________  _________

ָהַרְעיֹון  ֶאת  ֶׁשֵהַבְנֶּתם  ְלַאַחר  ָּכֵעת, 
ּתּוְכלּו ְלִהְתַקֵּדם ַלָּׁשָלב ַהָּבא.

)ֶרֶמז: ַהִאם חמודי אֹוֵהב ּפֹוְּפקֹוֶרן?(

ַּתְרִּגילֹוִנים:

ָרָמה ֵּבינֹוִנית

ָרָמה ָקָׁשה

ִּתְפזֶֹרת
ֻּכָּלם אֹוֲהִבים ִּתְפֹזֶרת. ֶזה ַקל, ָּפׁשּוט ּוְמַעְנֵין.

ָיָצא ָלֶכם ַּפַעם ְלָהִכין ַאַחת ָּכזֹו ְּבַעְצְמֶכם?
ַהְרֵּבה  ְלִמְקצֹוִעית  ֶׁשָּלֶכם  ַהִּתְפֹזֶרת  ֶאת  ֶׁשַּיַהְפכּו  ְּפׁשּוִטים  ְּכָלִלים  ַּכָּמה  ִהֵּנה 

יֹוֵתר.
1. ַהְתִחילּו ַּבִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה אֹוָתּה ִּתְרְׁשמּו ְּבֶאְמַצע ַהִּתְפֹזֶרת.

2. ַחְּפׂשּו ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ִמִּלים ֶׁשְּיכֹולֹות ְלִהְׁשַּתֵּלב ָּבּה. ִרְׁשמּו ַּגם אֹוָתן.
3. ַאל ִּתְׁשְּכחּו ִלְרֹׁשם ַּבַּדף ַּבַּצד ָּכל ִמָּלה ֶׁשַאֶּתם ְמַׁשְּבִצים. 

4. ַהְמִעיטּו ְּבִמְׁשָּפִטים ֲאֻרִּכים - ְמֹאד ַקל ִלְמֹצא אֹוָתם.
5. ְּכֶׁשֵאין עֹוד ַרְעיֹונֹות ְלִׁשּבּוץ ִמִּלים. ְמַמְּלִאים ֶאת ָּכל ַהִּמְׁשְּבצֹות ָהֵריקֹות- 

ְּבָכל אֹוִתּיֹות ָהא' ב'. ַמָּמׁש ְלִפי ַהֵּסֶדר. 
6. ַמְעִּתיִקים ְלַדף ְמֻסָּדר ְוָנִקי, ֶאת ַהִּמִּלים ָהְרׁשּומֹות ַמְעִּתיִקים ְּבֵסֶדר ׁשֹוֶנה 

ִמֶּזה ֶׁשָרַׁשְמנּו. ְונֹוְתִנים ָלַאִחים ִלְפֹּתר.
ֵהַכּנּו ָלֶכם ַּגם ַּתְׁשֵּבץ ֵריק אֹותֹו ּתּוְכלּו ְלַמֵּלא ּוְלָהִכין ְּבַעְצְמֶכם. ַּבֲהָנָאה!

                 = 30        
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ָלֶכם  ְנַגֶּלה  ַרק  ֲאָבל  ַמָּמׁש.  ַקל  ִנְרֶאה  ֶזה  ִראׁשֹון  ְּבַמָּבט 
ֶׁשַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִּתְפְּתרּו ְּבַוַּדאי ְּבֹאֶפן ֹלא ָנכֹון )ְּכמֹו ָּכל 

ִמי ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ַהִחיָדה ַהּזֹו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה��(

ִקְראּו, ַנּסּו ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה. ָּכֵעת ִקְראּו ׁשּוב, ִהְתּבֹוְננּו ַעל 
ָּכל ְּפָרט ַּבְּתמּוָנה. ׁשּוב ִהְתּבֹוְננּו. ַנּסּו ׁשּוב ִלְפֹּתר. ִהַּגְעֶּתם 
ַלּתֹוָצָאה? ָהִציצּו ַעל ַהִּפְתרֹון. הֹוְּפס, ֶזה ׁשֹוֶנה? ַנּסּו ׁשּוב 

ְלָהִבין ָלָּמה, ַעד ֶׁשַּתְצִליחּו. 

)ֶרֶמז: ֵסֶדר ְּפֻעּלֹות ְּבֶחְׁשּבֹון(



ְוִאּלּו ַּבִּתְפֹזֶרת ַהִּפְסִחית ֶׁשָּלנּו ִּתְצָטְרכּו ִלְמֹצא ֶאת ַהִּמִּלים ַהָּבאֹות:

שבקדשאיתאצוהוא

בניחורינחספגכל

אמשנמוקיפאסושד

רהורפגוסזצסמיל

בנהצאגינזויקהש

עשהצחרצדתדעכבו

 בתנלצפבכבעבראל

ננכ נלפרעהלשפדח

יהח ספנברקטחסינ

מהמהכרבצחוגזנע

רלכוכרוכטרשוקו

היורזהצרנחפייר

לטתמוציאמצהיוכ

שחוניהמידבעונת

רקהחרפ

דודגוס

סשגשרח

היהצמו

לופצדר

יתשניי

לתנסינ

ִנָּקיֹון, ֶּפַסח, ִניָסן, ַמּכֹות, ַמה ִּנְׁשַּתָּנה, ֲאִפיקֹוָמן, ַאְרַּבע קּוְׁשיֹות, ּכֹוסֹות ,ַּפְרעֹה, ָקְרַּבן ֶּפַסח, ַאְרַּבע ָּבִנים, ֲעָבִדים ָהִיינּו, ְּבֵני חֹוִרין, ְוהֹוֵצאִתי, ֶׂשה, ַקֵּדׁש, ּוְרַחץ, ַּכְרַּפס, ַיַחץ, ַמִּגיד, ַרְחָצה, 

מֹוִציא ַמָּצה, ָמרֹור, ּכֹוֵרְך, ׁשּוְלָחן עֹוֵרְך ,ָצפּון, ָּבֵרְך, ַהֵּלל, ִנְרָצה.

ַּתְרִּגילֹוִנים:
תפזורת:

ה:
ַקּל

ה 
ָרָמ

ת: 
ֹוִני

ּבינ
ה 

ָרָמ

ֶּפַסח, ַמָּצה, ָמרֹור, ִניָסן, 

ָחֵמץ, ַהָּגָדה, חֹוִרין, 

קּוְׁשיֹות, ַקֵּדׁש, ֶׂשה, ֵליל 

ַהֵּסֶדר, ַיִין.



ִּפְתרֹונֹות
קֹורו ֹסֹו  

ִוירּוס ַהּקֹורֹוָנה ִמְתַחֵּבא ּפֹה?...
ִּבידּוד  .1

קֹורֹוָנה  .2

ַמֵּסָכה  .3

ְּכָפָפה  .4
    +       =  

ָרָמה ֵּבינֹוִנית- 15

)ִׂשימּו ֵלב: ֵסֶדר ְּפֻעּלֹות ֶחְׁשּבֹון. ֵאּלּו ַמְׁשִּפיִעים ַעל ַהּתֹוָצָאה.(

ָרָמה ָקָׁשה-23

)ִׂשימּו ֵלב: ַלֲחמּוִדי ֵיׁש ּפֹוְּפקֹוֶרן, ִמְסַּפר ּכֹוסֹות ַהּפֹוְּפקֹוֶרן ּוִמְסַּפר 
ַהַּנֲעַלִים. ֵסֶדר ְּפֻעּלֹות ֶחְׁשּבֹון- ֵאּלּו ַמְׁשִּפיִעים ַעל ַהּתֹוָצָאה(

ַּתְרִּגילֹוִנים:

ְקָצת ֶחְׁשּבֹון...

数独 )סּודֹוקּו, ַיָּפִנית(
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קֹורו ֹסֹו  
ֻקְׁשיֹות ֶׁשל קֹורֹוָנה

ֶזהּו ִסּפּורֹו ֶׁשל קֹורֹוָנה, ְיצּור ָקָטן ִּבְלִּתי-ִנְרֶאה. הּוא ִהְתִחיל ֶאת ַמָּסעֹו ִּבְמִדיָנה ְרחֹוָקה ְּבֵׁשם ִסין. קֹורֹוָנה 

אֹוֵהב ְלַטֵּיל ִּבְמקֹומֹות ׁשֹוִנים ּוְלַהִּכיר ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים. ְּבַדְרּכֹו הּוא ָקַפץ ַעל נֹוְסִעים, ָעָלה ַעל ַרָּכבֹות ְוַעל 

ְמטֹוִסים, ְוָנַדד ְלֶמְרַחִּקים ֲאֻרִּכים. הּוא ִהִּגיַע ִּכְמַעט ְלָכל ַאְרצֹות ֵּתֵבל, ַעד ֶׁשהּוא ַּגם ִהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ְּכֶׁשּקֹורֹוָנה קֹוֵפץ ַעל ֲאָנִׁשים ֵהם ִלְפָעִמים ִנְהִיים חֹוִלים – ָלֹרב סֹוְבִלים ֵמֹחם ּוִמְׁשַּתֲעִלים. ֹרב ָהֲאָנִׁשים 

ַמְבִריִאים, ּוִבְמֻיָחד ְיָלִדים, ֲאָבל ְּבַמָּצִבים ְמֻסָּיִמים, הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַּגם ִסּבּוִכים ֵאֶצל ַהְמֻבָּגִרים-ְמֻבָּגִרים. 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיְמִׁשיְך ְלַהִּגיַע ַלֲאָנִׁשים, ַעל ַהְּכָלִלים ָאנּו ַמְקִּפיִדים ּוְלַנְפׁשֹוֵתינּו ָאנּו ִנְׁשָמִרים. 

 ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה
ִמָּכל ֶהֳחָדִׁשים?

ֶׁשְּבָכל ֶהֳחָדִׁשים הֹוְלִכים ַלֵּבית ֵסֶפר ְוַלַּגִּנים, ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ַּבָּבִּתים,

ֶׁשְּבָכל ֶהֳחָדִׁשים ְּבָחֵצר ְמַבִּלים ִעם ֲחֵבִרים, ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ַּבַּבִית ְמַׂשֲחִקים, 

ֶׁשְּבָכל ֶהֳחָדִׁשים ְלֵבית ְּכֶנֶסת הֹוְלִכים, ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ַּבַּבִית ִמְתַּפְּלִלים,

ֶׁשְּבָכל ֶהֳחָדִׁשים ָיַדִים לֹוֲחִצים, ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָיַדִים ַּבִּכיִסים ְואֹוְמִרים ָׁשלֹום ִעם ַמְרֵּפִקים,

ֶׁשְּבָכל ֶהֳחָדִׁשים ָיַדִים ֹלא ָּתִמיד ׁשֹוְטִפים, ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ְּתֵריַסר ְּפָעִמים )ִעם ַסּבֹון!(,

ֶׁשְּבָכל ֶהֳחָדִׁשים ָאנּו עֹוְמִדים ְויֹוְׁשִבים ֵּבין ְצפּוִפין ּוֵבין ְמֻרָּוִחין, ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ֻּכָּלנּו ְמֻרָּוִחין. 

 ְּבָיִמים ֵאּלּו ְּכֶׁשַהּכֹל ְקָצת ׁשֹוֶנה, 
ִאם ֵיׁש ִלי ֲחָׁשׁש אֹו ְׁשֵאָלה - ַלהֹוִרים ֲאִני ּפֹוֶנה. 
 

 ְנַנֶּסה ַלֲענֹות ְּבֵחיק ַהִּמְׁשָּפָחה, 
ְוַלה' ִנְתַּפֵּלל ֶׁשִּיְׁשַלח ְלֻכָּלנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה.

ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ֻּכָּלנּו ְּבִריִאים ִּבירּוָׁשַלִים ַהְּבנּוָיה.



ָאנּו ִנְמָצִאים ַעְכָׁשיו ִּבְתקּוָפה ׁשֹוָנה ּוְקָצת ְמֻבְלֶּבֶלת.

ַהַגן ָסגּור. ֵּבית ַהֵּסֶפר ֵריק ֲאִפּלּו ִמַּקְיָטנֹות. ִּכְמַעט ֹלא יֹוְצִאים ֵמַהַּבִית, ּוִמי ֶׁשֵּכן, 
ִמְצַטֵּיד ְּבַמֵּסָכה.

ָהֵארּוַח ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ֻמָּטל ִּבְכָלל ְּבָסֵפק, ָיבֹואּו אֹוְרִחים? ֵיׁש ַּתְחּבּוָרה? ִטיסֹות? 
ּוָמה ִעם חֹל ַהּמֹוֵעד?

ֵיׁש ָלנּו ַהְרֵּבה ְׁשֵאלֹות, ְוָכֶרַגע ֹלא ַעל ֻּכָּלן ֵיׁש ְּתׁשּובֹות. ַהְלַואי ּוְכמֹו ַּבִּׁשיר "ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע" 
ַנְצִליַח ִלְמצֹא ְּתׁשּובֹות ְלָכל ַהְּׁשֵאלֹות.

ֲאָבל ָחׁשּוב ְמאֹד ֶׁשַּגם ְּבתֹוְך ַים ַהָּבָלָגן ְוחֶֹסר ַהַּוָּדאּות ַהֶּזה ִיְהֶיה ָלנּו ִאי ֶׁשל רַֹגע 
ּוְנִעימּות.

ֵאיְך ִניצֹר אֹותֹו? ֵאיפֹה הּוא ַקָּים?

 ָּפׁשּוט ְמאֹד. ְּכֶׁשּׁשֹוְמִרים ַעל ֵסֶדר יֹום ִמָּיד ִמְסַּתְּדִרים ְּדָבִרים ַּגם ַּבֵּלב ּוַבּמַֹח,
ְוַאַחר ָּכְך- ֶהְמֵׁשְך ַהּיֹום ַנֲעֶׂשה ַקל, ָנִעים ְוָרגּוַע ַהְרֵּבה יֹוֵתר.

  ָאז ַהִּכירּו ֶאת ַהַּטְבָלה ֶׁשַּתֲעזֹר ָלֶכם ַלֲעׂשֹות ְקָצת ֵסֶדר, 
ְוַתֲהפְֹך ִלְהיֹות ֲחֵבָרה טֹוָבה ֶׁשָּלֶכם ַּבָּיִמים ַהָּבִאים.

ֶעֶרב ֶּפַסח ָנִעים, ּוְבׂשֹורֹות טֹובֹות!

ִצְחצּוַח ִׁשַּנִים

ֲארּוַחת ָצֳהַרִים

ְזַמן ְלִמיָדה

ִאְרּגּון ַהַּבִית

ֲארּוַחת ּבֶֹקר

ְזַמן ִמְׂשָחק

ִנָּקיֹון ְלֶפַסח

ֲארּוַחת ֶעֶרב

שישיחמישירביעישלישישניראשון

ֵסֵדר ַהיֹום ֶׁשִלי

ַהּתֹור שֶָּׁלֶכם
 

ַתְכֵנן    לְְ


