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‹ פנים קורנות
הצחוק יפה לבריאות

‹ מדויק כמו קרן לייזר
סיפור לגיל הרך

‹ קרן שמש – טובה או רעה?
כתבת מידע לגיל הרך

‹ שירת 'לכה דודי' מקרן זווית
סיפור על רקע היסטורי לנוער

‹ קרן האיל והקילוף שבקיר
סיפור על מסירות נפש בעידן הקורונה

‹ אבא, קח מכאן את הקורונה!
תפילה של ילד בעידן הקורונה

‹ אימא וילד מול הכותל
זה מול זה עד התפילה האחידה שעולה ובוקעת

ונשמרתם:
מגוון רחב של תכנים חינוכיים לניצול חווייתי של תקופת החופש 

בימי הקורונה. תיהנו משעות רבות של חוויה ערכית, סיפורים 
המועברים ע"י צוות מחנכים מהשורה הראשונה ובעיבודים 
מיוחדים, בהם נשזרו המסרים הנדרשים בתקופת הקורונה.

ִקַּבְלֶּתם ֶאת ַהחֹוֶבֶרת,
רֹוִצים ְּפָרִסים ָׁשִוים?

לוָּחה 8  ְ רוּ ַלּשׁ ְ ִהְתַקּשׁ

ָרֵטיֶכם ְלִפי  ִאירוּ ֶאת ּפְ ִהׁשְ

ֵלפֹון ינוּ ַלּטֵ ַההֹוָראֹות ְוִהְמּתִ

ְתֶכם... ַּ ַעל ְזִכי

פתרונות לתשבצים:
כל מה שפתרתם 
או טרם סגרתם 
בחוברת - ייפתר 

בקו.

סדר היום:
סיקור מאורעות 

היום בעולם היהדות 
מדי בוקר.

מטרות:
משימות חינוכיות 

לשת"פ בין האחים, 
החברים וההורים.

מחכימים:
רעיונות לפעילות 
וניסויים ביתיים 

מרתקים.

מה נשמע 
היום?

סיפור הצהריים:
מפי המחנך והמרצה המוכשר

ר' יצחק
טויב.

© כל הזכויות שמורות
 מחלקת ההסברה

שע"י משרד הבריאות
הפקה; רם הפקות
עריכה; מ. שלום

איורים; דבורה בנדיקט
גרפיקה; שוקי קנר

הגהה וניקוד; יהודית אורנשטיין
כותבים ומשתתפים; לאה פוטש,

דבי בסול, אסתי פרנקל,
מיכל שעאר, אתי כץ, חני אקשטיין,

תרצה אפללו, פריידי לינדר

מפי המחנך
החורז המוכשר

ר' מרדכי צבי
איצקוביץ.

ערב נעים:
חידה יומית:

מהחורז העולמי 
ר' אהרלה וינטרויב 
המשמח אלוקים 

ואנשים.
עם רמזים, 

פתרונות ופרסים 
מדהימים!

ָמע ַמְפִחיד? ה ִנׁשְ ּזֶ קֹורֹוָנה, ָנכֹון ׁשֶ
ְך  ׁש ִנְבַהְלנוּ, ַאַחר ּכָ ַהְתָחָלה ַמּמָ ינוּ. ּבַ ה, ֲהקֹורֹוָנה ִהיא ֵחֶלק ֵמַחיֵּ קוָּפה ֲאֻרּכָ ה ּתְ ִמּזֶ

ֵהר.  ר ָלַמְדנוּ ְלִהּזָ ים, וְּבִעּקָ ָבִרים ֲחָדׁשִ ה ּדְ ָלַמְדנוּ ַהְרּבֵ

נוּ.  ּלָ א ְוָסְבָתא ׁשֶ מֹר ַעל ַסּבָ ָכה, ְוַגם ִלׁשְ יד ַעל ִהיְגֵיָנה, ַלֲחבֹׁש ַמּסֵ ָלַמְדנוּ ְלַהְקּפִ

ר ָלַקַחת  ֶאְפׁשָ ַגּלוּ ׁשֶ ֶאְמָצעוָּתּה ּתְ י ּבְ ה ֶקֶסם? ּכִ ֶיְדֶכם חֹוֶבֶרת ֶקֶסם. ָלּמָ ם אֹוֲחִזים ּבְ ַאּתֶ

ָבה, ֵלָהנֹות  ל ַמְחׁשָ ִרים ׁשֶ ל ֲחָוָיה, ֶאְתּגָ ּנוּ ְרָגִעים ְקסוִּמים ׁשֶ ר ִמּמֶ ִגיף וְּלַיּצֵ ֶאת ַהּנְ

ִוים. ְפָרִסים ׁשָ ִקים ַוֲאִפּלוּ ִלְזּכֹות ּבִ ּפוִּרים ְמַרּתְ ִמּסִ

ִמיָרה ַעל ַהַהְנָחיֹות,  ְ ִגיף. ֵמֵעֶבר ַלּשׁ ּנְ ְלָחָמה ּבַ ּמִ ְיָלִדים ְיָקִרים, ֵיׁש ָלֶכם ֵחֶלק ָחׁשוּב ּבַ

ֵמר. ֶזה ַקל  ָ מֹר וְּלִהּשׁ א ִלׁשְ א ְוִאּמָ ָחה ַוֲאִפּלוּ ְלַאּבָ ּפָ ׁשְ ָאר ַהּמִ ַע ִלׁשְ ם ְיכֹוִלים ְלַסיֵּ ֲאַנְחנוּ ּגַ

ּכַֹח  ְיָתה, אֹו ָחִליָלה לֹא ִלׁשְ ֵהם ִנְכָנִסים ַהּבַ ׁשֶ ַדִים ּכְ יר ָלֶהם ִלְרחֹץ ֶאת ַהיָּ ְוָחׁשוּב. ְלַהְזּכִ

ם  ַמְרּתֶ ּבוּד ָאב ָוֵאם ְוַגם 'ְוִנׁשְ ם ִמְצַות ּכִ ְך ְנַקיֵּ ֵהם יֹוְצִאים ַהחוָּצה, ּכָ ׁשֶ ָכה ּכְ ּסֵ ֶאת ַהּמַ

ְמאֹוד ְלַנְפׁשֹוֵתיֶכם'. 

ַהְצָלָחה וַּבֲהָנָאה. ֲאַנְחנוּ ְמַאֲחִלים ָלֶכם ּבְ
לוֶּמְנָטל  ֶמִני ֲחַדד ְוָאִבי ּבְ

ְגָזר ַהֲחֵרִדי. ִריאוּת ַלּמִ ַרד ַהּבְ ל ִמׂשְ ָרה ׁשֶ ה ַהַהְסּבָ ְמַנֲהֵלי ַמּטֵ
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ְנָין  ייִני ֵמַהּבִ ֶתר", ָאְמָרה ִלי ׁשֵ ִלית ֶזה ּכֶ ַאְנּגְ "קֹורֹוָנה ּבְ

ָמקֹום.  ְלׁשוּם  ּה  ּלָ ׁשֶ ַהּקֹוִצים  ּדוּר  ּכַ ֶאת  ְוֵהִעיָפה  ְלָיד 

ָכה  ּסֵ ָאֶמִריָקה! ַהּמַ ִהיא נֹוְלָדה ּבְ ם ְצִריִכים ָלַדַעת ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ייִני  ְנֵטר. ׁשֵ ָצ'ה ָלּה ֵמָהַאף ְלִכוּוּן ַהּסַ ּלְ ּה ׁשוּב ִהְתּגַ ּלָ ׁשֶ

ָקָטן  ּה  ּלָ ׁשֶ ָהַאף  ְוׁשֶ ָעֶליָה  דֹולֹות  ּגְ כֹות  ּסֵ ַהּמַ ׁשֶ טֹוֶעֶנת 

רוִּצים. ַהּכֹל ּתֵ י. ֲאִני יֹוַדַעת ׁשֶ ִמּדַ

ֵדר  ַהּגָ ֶאל  ַהּכַֹח  ָכל  ּבְ ּדוּר  ַהּכַ ֶאת  יָחה  ִהּטִ ייִני  ׁשֵ

ֲעָנִקית  קֹורֹוָנה  ֵאיזֹו  ם  ׁשָ ִנְמֵצאת  ִאּלוּ  ּכְ ָנה,  ְסּכֵ ַהּמִ

ִהְצִמיָחה  ַהּקֹורֹוָנה  ֲעֵיִפים.  ם  ּלָ "ּכֻ ַלֲהרֹג.  רֹוָצה  ִהיא  ׁשֶ

אֹוְמרֹות  הֹות  ִאּמָ ׁשֶ ָמה  ֶאת  י  ָאַמְרּתִ ַקְרַנִים!"  ָלנוּ 

י  רֹאׁשִ ֶאת  ִלְבּדֹק  ָאה  ּבָ ייִני  ׁשֵ ִעְבִרית.  ּבְ ִלְפָעִמים 

י, ֵאין  ְך ָחָלק ִמּדַ ּלָ ָער ׁשֶ רֹוב-ָרחֹוק. ֶמֶטר וְּקָצת. "ַהּשֵׂ ִמּקָ

ָכה  ּסֵ ַהּמַ ה טֹוב ׁשֶ ּמָ אן ַקְרַנִים!" ּכַ אוּ ָלְך ּכָ ְתַחּבְ יִּ ִסּכוּי ׁשֶ

ָעֵלב.  ייִני לֹא ּתֵ ֵ ּשׁ י, ׁשֶ ּלִ ֵקט ׁשֶ ָ חֹוק ַהּשׁ יָרה ֶאת ַהּצְ ִהְסּתִ

יר ָלּה. יִתי ְלַהְסּבִ ּלֹא רֹוִאים", ִנּסִ "ֵאּלוּ ַקְרַנִים ׁשֶ

אן  ָתה ֶאת ָאֶמִריָקה ּכָ ּלְ ִאּלוּ ּגִ ייִני ִהְנֲהָנה, ּכְ "ָאה", ׁשֵ

ה.  ּנָ ֶאְמַצע ַהּגִ ּבְ

ְמָאס  ּנִ ׁשֶ יר  ְלַהְסּבִ ִנים  וְּ ִמְתּכַ ֶזה,  ֶאת  אֹוְמִרים  ׁשֶ "ּכְ

ה". ִהיא עֹוׂשָ ָלָגִנים ׁשֶ ל ַהּבָ ֵמַהּקֹורֹוָנה, וִּמּכָ

ְפָלה  ּנָ ָכה ׁשֶ ּסֵ ָרה ֶאת ַהּמַ ייִני ִהְנֲהָנה ְלַאט ְוׁשוּב ִסּדְ ׁשֵ

ייִני  ׁשֵ ֶקֶרן",  ׁשֹון  ִמּלְ ִהיא  "קֹורֹוָנה  ְנֵטר.  ַהּסַ ֶאל  ָלּה 

ְקּדוּק?   ְך ּדִ ר ֶלֱאֹהב ּכָ ֵהִביָנה. אוּף. ֵאיְך ֶאְפׁשָ

יר  ְלַהְסּבִ יִתי  ִנּסִ ַמְפִריַע",  ֵמִציק,  ָבר  ּדָ ִהיא  "ֶקֶרן 

ייִני לֹא  ה. ֲאָבל ׁשֵ ּטוּי ַהּזֶ ל ַהּבִ ל ׁשֶ ְמׁשָ ָלּה עֹוד ֶאת ַהּנִ

ם  ִליִלי? ֶקֶרן ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ּגַ ה ַלְחׁשֹב ׁשְ יָמה: "ָלּמָ ִהְסּכִ

ֶמׁש ְואֹור. אֹו ֶקֶרן ֵלְיֶזר. ַאּתְ יֹוַדַעת? רֹוְפִאים  ל ׁשֶ ֶקֶרן ׁשֶ

ה ַהּזֹאת  ּקָ ּה ִנּתוֵּחי ֵעיַנִים! ֶקֶרן ָהאֹור ַהּדַ ִעים ִאּתָ ְמַבּצְ

ְכלוְּך  ם ֶאת ַהּלִ ַמְצִליָחה ַלְחּדֹר ְלתֹוְך ָהַעִין וְּלַנּקֹות ׁשָ

ֶזה,  ּכָ ִנּתוַּח  ָעַבר  י  ּלִ ׁשֶ א  ַאּבָ ְפִנים.  ּבִ ה  ָהֲעָדׁשָ ל  ׁשֶ

ָקַפִים!" ַלֲהָסַרת ִמׁשְ

י  ֶהְחַלְטּתִ ה.  וַּמּטָ ַמְעָלה  ִלי  ִהְתַנְדְנָדה  ָכה  ּסֵ ַהּמַ

ינוּ צֹוְדקֹות: ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ

ַהּקֹורֹוָנה ַמְצִמיָחה ָלנוּ ַקְרַנִים, ָנכֹון.

ה ֵהן ָרעֹות? ְרַנִים ָהֵאּלֶ ַהּקַ ֲאָבל ִמי ָאַמר ׁשֶ

ָרִטית  ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ַעל  ר  ְלַסּפֵ ְיכֹוָלה  ֵלְיֶזר  ֶקֶרן  י  ּכִ

י, ִאם  ּדִ ִויָטִמין  ֶמׁש ְיכֹוָלה ְלַהְזִרים ָלנוּ  ֶקת. ֶקֶרן ׁשֶ ְמֻדיֶּ

ָרֵאל  ים "ָהֵרם ֶקֶרן ִיׂשְ ּלִ ה. ַהּמִ ּנָ ַרק ֵנַדע ֵאיְך ֵלָהנֹות ִמּמֶ

ׁשֹות.  ִפּלֹות ְמַרּגְ ל ּתְ יר ָלנוּ ֹאֶסף ׁשֶ ָך" ְיכֹולֹות ְלַהְזּכִ ַעּמֶ

ה  ּנָ ַהּפִ ִהיא  ָזִוית  ְוֶקֶרן  ׁשֹוָפר,  ֶעֶצם  ּבְ ִהיא  ָהַאִיל  ֶקֶרן 

ּה. ִאים ּבָ דֹוִלים ִמְתַחּבְ ָבִרים ּגְ ּדְ ׁשֶ

ִנְבֶחֶרת  ְקבוָּצה  יָעה  ִהּגִ ה  ָהֵאּלֶ ְרַנִים  ַהּקַ ֹאֶסף  ֶאל 

ית  ִמּבֵ יֹוֶצֶרת  ִלְכִתיָבה  קוְּרס  ּבֹוְגרֹות  סֹוְפרֹות,  ל  ׁשֶ

ֶקֶפת  יחוּ ַהּסֹוְפרֹות ַעל ָהֵעיַנִים ִמׁשְ 'ּפֹוַטׁש ֲהָפקֹות'. ִהּנִ

ּה  ּבָ ְמִאירֹות  אוְּלְטָרה-ְסֻגלֹות  ְרַנִים  ּקַ ׁשֶ זֹו  ּכָ ְמֻיֶחֶדת, 

ִביְלֶכם, ְיָלִדים  ׁשְ ַקְרֵני אֹור ְמֻיָחדֹות, ְוָכְתבוּ ּבִ ֶאת ַהּכֹל ּבְ

ַעם,  ַהּפַ ֲאָבל  ַקְרַנִים.  ָלֶכם  ְצִמיחוּ  יַּ ׁשֶ ִסּפוִּרים  ְיָקִרים, 

ב. ַח ֶאת ַהּלֵ ּמֵ ל אֹור ֵמִאיר וְּמׂשַ ַקְרַנִים ׁשֶ

ִריאוּת! ר - ַהּבְ ה וּמֹוִעיָלה! ְוָהִעּקָ ְקִריָאה ְמַהּנָ

ַהּקֹורֹוָנה 
ַמְצִמיָחה 

ָלנוּ ַקְרַנִים

בצד  המופיעים  המספרים  לפי  משבצות  להשחיר  עליכם  זה  בתשבץ 
אותה  ריקה,  אחת  משבצת  לפחות  יש  למספר  מספר  בין  ולמעלה. 
יצא לכם ציור מוכר.  ומדוייקת,  יסודית  מסמנים בX. אם תעבדו בצורה 

נסו והצליחו!

שחור ופתור
 ב"ה

 שחור ופתור

, לפי המספרים המופיעים בצד ולמעלה. כאשר בין כל מספר למספר יש לפחות משבצת משבצותבתשבץ זה עליכם להשחיר 
 . אם תעבדו בצורה יסודית ומדוייקת, יצא לכם ציור מוכר. נסו והצליחו!Xאחת ריקה, אותה מסמנים ב
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ֶבֶרת קֹורֹוָנה. ִלְכבֹוד ּגְ
ה? יׁשָ לֹוֵמְך? ֵאיְך ַאּתְ ַמְרּגִ ָמה ׁשְ

ֲהֵרי  ּמוָּבן.  ּכַ ְגָלֵלְך  ּבִ ׁש.  ַחּלָ וְּקָצת  ן  ְמֻצּנָ ְקָצת  ֲאִני 
בוַּע, זֹוֶכֶרת? ר אֹוִתי ְלָפַני ׁשָ ְעּתְ ְלַבּקֵ ִהּגַ

ֶרת  ְמַבּקֶ ָהעֹוָלם,  ָכל  ּבְ ָלְך  ֶלת  ְמַטיֶּ ַאּתְ  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ
ִרים  ִנְסּגָ ַוֲאָתִרים  אְרִקים  ּפַ ַוֲאִפּלוּ  ים,  ּתִ ּבָ ה  ַהְרּבֵ ּבְ

ִלְכבֹוֵדְך...
ְך, ַאּתְ יֹוַדַעת? ַאּתְ עֹוֶבֶרת  ּדֵ ס ִמּצִ ְך ְמֻנּמָ ל ּכָ ֶזה לֹא ּכָ
ק ָלְך!  ֵ ְתַחּשׁ ּמִ ָאה-חֹוֶזֶרת ָמַתי ׁשֶ ָכל ָמקֹום, יֹוֵצאת-ּבָ ּבְ

ִבידוּד! ִית, ּבְ ּבַ ַוֲאַנְחנוּ ּבַ
ָמה  ְרִאי  ּתִ ִאם  ׁשֶ ִלי  ִנְרֶאה  טֹוב?  ֶזה,  ַעל  ִבי  ְחׁשְ ּתַ
ַאּתְ  ׁשֶ ִביִני  ּתָ ְך,  ּלָ ׁשֶ ּקוִּרים  ּבִ ּבַ ים  ַלֲאָנׁשִ ּגֹוֶרֶמת  ַאּתְ 
ל ֲאֵחִרים ְוֵהם לֹא  ַבִית ׁשֶ ְך ָיֶפה ּבְ ל ּכָ לֹא ִמְתַנֶהֶגת ּכָ

ְך... ֵמִחים ִאּתָ ׂשְ
ָכה  ּכָ לֹוַמר  ָיֶפה  ּלֹא  ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ִמיד  ּתָ א  ִאּמָ אֹוְיׁש, 
ָבר ֲהמֹון  ְלאֹוְרִחים. ֲאָבל ַאּתְ לֹא אֹוַרַחת ְרִגיָלה! ַאּתְ ּכְ
ְלִכי. )ֶזה  ּתֵ ה ׁשֶ ָבר ְמַחּכֶ ים ִנְמֵצאת ֶאְצֵלנוּ. ַוֲאִני ּכְ ֳחָדׁשִ
ֲאִני ּכֹוֵתב ֶאת  ׁשֶ ִנים ּכְ ַנת ּפָ ה ָלְך ַהְלּבָ ֲאִני עֹוׂשֶ ִנְקָרא ׁשֶ
ְך  ּלָ ִנים ׁשֶ ֶזה? ָצִריְך ְלָבֵרר. ֲאִני ֲאִפּלוּ לֹא יֹוֵדַע ֵאיְך ַהּפָ
ּדוּר ּגוִּמי ָאדֹם ִעם  מֹו ּכַ ִרים אֹוָתְך ּכְ ם ְמַציְּ ּלָ ִנְראֹות. ּכֻ
ֱאֶמת.  ָכה ַאּתְ ּבֶ ּכָ טוַּח ׁשֶ ִביב, ֲאָבל ֲאִני לֹא ּבָ קֹוִצים ִמּסָ
נוּ  ּלָ ֹתֶבת ׁשֶ ּדַֹאר ִאם ַאּתְ רֹוָצה. ַהּכְ מוָּנה ּבַ ְלִחי ִלי ּתְ ׁשְ ּתִ
ֵרה.  ֶעׂשְ ַאַחת  יָרה  ּדִ ְוָחֵמׁש  ִעים  ַאְרּבָ ְך  ׁשַ ָהַרב  ִהיא: 

ּתֹוָדה!(
ְטִריָדה  ּמַ ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ְבָעָיה  ּבִ אֹוָתְך  ף  ּתֵ ְלׁשַ ָרִציִתי 

אֹוִתי:
ה ג', ָאַמר ָלנוּ  ִכּתָ עֹוד ָהִייִתי ּבְ ׁשֶ בוַּעִים, ּכְ ׁשְ ִלְפֵני ּכִ
ַהּזֹאת  קוָּפה  ּתְ ּבַ ָחׁשוּב  ֲהִכי  ׁשֶ ה  ּמָ ׁשֶ ֵחייֶדר  ּבַ י  ָהַרּבִ

ֵמִחים. יְך ִלְהיֹות ׂשְ ֶזה ְלַהְמׁשִ
ֲאִפּלוּ  ִכים,  ְמַחיְּ ֲאַנְחנוּ  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָלנוּ  יר  ִהְסּבִ הוּא 
ְחֵרר  ְלׁשַ נוּ  ּלָ ׁשֶ ַלּגוּף  עֹוְזִרים  ֲאַנְחנוּ  ְכִאּלוּ',  'ּבִ
ב  ַמּצַ ֶאת  ר  ַיּצֵ ּמְ ׁשֶ ַההוּא  ַההֹוְרמֹון  ֶאְנדֹוְרִפיִנים, 

ָהרוַּח ְוַגם מֹוִריד ֶמַתח וְּלָחִצים. 
ִחּסוּן  מֹו  ּכְ ִהיא  ָאַמר,  הוּא  ְך  ּכָ ְמָחה,  ַהּשִׂ

ִריִאים. ַע ָלנוּ ִלְהיֹות ּבְ ַסיֵּ ּמְ ׁשֶ
ְמִדיָנה  ּבִ ָעׂשוּ  ׁשֶ ֶמְחָקר  ַעל  ם  ּגַ ר  ִסּפֵ הוּא 
ַהַחְיָכִנים  ים  ָהֲאָנׁשִ ׁשֶ ה  ּלָ ּגִ ְחָקר  ַהּמֶ ְרחֹוָקה. 
ְמֻצְבָרִחים  ים  ֵמֲאָנׁשִ יֹוֵתר  ים  ֲאֻרּכִ ים  ְלַחיִּ ָזכוּ 

וְּמֻמְרָמִרים.
ּלֹו, ֲאָבל  ים ָהֲאֻרּכֹות ׁשֶ ּלִ י ֶאת ַהּמִ ְרּתִ לֹא ִהּכַ

ּלֹא ְסָתם ָעַמְדנוּ ְלַיד ַהַחּלֹון וָּמַעְכנוּ ֶאת  י ׁשֶ ן ֵהַבְנּתִ ּכֵ
ְרחֹוב... ְמָחה' ּבָ ִאית ַהּשִׂ ָעְבָרה 'ַמּשָׂ ַעם ׁשֶ ל ּפַ ים ּכָ ָהַאּפִ

יֹות ִחיּוִּביֹּות -  ה ֶאֶנְרּגְ ּגוּף ַהְרּבֵ ׁש ּבַ יֵּ ׁשֶ ּכְ ב ׁשֶ ֲאִני חֹוׁשֵ
ִליִליֹּות. ִדיקֹות ֵיְצאוּ ׁשְ ל ַהּבְ ַהּתֹוָצאֹות ׁשֶ ה ׁשֶ ד' עֹוׂשֶ

ל  ּכָ י.  ּלִ ׁשֶ רֹאׁש  ּבָ יֹו-יֹו  מֹו  ּכְ ָקְפצוּ  י  ָהַרּבִ ל  ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ
לוּ אֹוִתי.  ְלּבְ ֶרְך ֲחָזָרה ֵהן ָעלוּ ְוָיְרדוּ, ָעלוּ ְוָיְרדוּ וְּקָצת ּבִ ַהּדֶ

ה ָלנוּ טֹוב??  י ַיֲעׂשֶ ִחיּוְּך לֹא ֲאִמּתִ ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ׁשֶ

ַוייֵזר  ָהַרב  ל  ׁשֶ ָלה  ַהַהּצָ אֹוַפּנֹוַע  ְלַיד  י  ָעַבְרּתִ ִדיּוּק  ּבְ
י ְלַנּסֹות. נוּ, ְוֶהְחַלְטּתִ ּלָ ֵכן ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ידֹון.  ּכִ ּבַ ה ׁשֶ ַטּנָ ְרָאה ַהּקְ ּמַ י ּבַ ְטּתִ י ְקָצת ְוִהּבַ ִהְתּכֹוַפְפּתִ
ִלי  ֲאבוּ  ּכָ ׁשֶ ַעד  ַהּכַֹח  ָכל  ּבְ י  ְכּתִ ִחיַּ  - ְו  ע  ַאְרּבַ לֹוׁש  ׁשָ
ֵאַלי  ֵהִציצוּ  ַההוּא  סוּף  ַהּכָ ן  ְלּבֵ ֵמַהּמַ אֹוְך!  ִריִרים.  ְ ַהּשׁ
לֹא  ְכָלל  ּבִ ְקָצת.  ה  ֲעֻקּמָ ָכה  וַּמּסֵ חוּמֹות  ֵעיַנִים  י  ּתֵ ׁשְ

ְך. ץ ְלַחיֵּ ְתַאּמֵ ּמִ ם ֶיֶלד ׁשֶ ָרִאיִתי ׁשָ

ֲאִני לֹא ָיכֹול  יִתי ׁשֶ ּלִ ֶבֶרת קֹורֹוָנה? ּגִ ַאּתְ יֹוַדַעת ָמה, ּגְ
ַמע  י הוּא ִנׁשְ י, ּכִ ל מֹוְיׁשִ ל ׁשֶ ְלּגֵ ְתּגַ חֹוק ַהּמִ ּצְ ֵבק ּבַ ְלִהּדָ

ה... ה ַעל ַהּפֶ כֹל ַהּזֶ ד ַהּתָ ְך ׁשֹוֶנה ִעם ַהּבַ ל ּכָ ּכָ

דֹול וָּמתֹוק  ִני ּגָ ל ּדָ ר ָלַדַעת ִאם ַהִחיּוְּך ׁשֶ ם ִאי ֶאְפׁשָ ּגַ
ת ִלימֹון.  מֹו ִטּפַ מֹו טֹוִפי, אֹו ְקַטְנַטן ְוָחמוּץ ּכְ ּכְ

א,  ַאּבָ ל  ׁשֶ ֶהָעמוּם  ַהּקֹול  ָאַמר  ָעָיה",  ּפֶ ֶהֶחּפ  "ּפֶ
ְך. י לֹו ַעל ּכָ ְרּתִ ּפַ ּסִ ׁשֶ ּכְ

י ֶאת ָהָאְזַנִים. ְפּתִ ְפׁשַ "ָמה??" ׁשִ

"ּבְ ֶה ְח ֵל ט   ּבְ ָע ָי ה",  הוּא ָחַזר ׁשוּב, ְלַאט וְּבקֹול, 
ְפִריַע ִלי ְלָהִבין. ָכה לֹא ּתַ ּסֵ ַהּמַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ְתרֹון. ֶזה לֹא ָיכֹול  ה ִלְמצֹא ּפִ ֲאַנּסֶ א ׁשֶ י ְלַאּבָ ִהְבַטְחּתִ
ָכה. ְך ּכָ ׁשֵ ְלִהּמָ

ִלְפּתֹר  ֵדי  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ָמה  ב,  חֹוׁשֵ ֲאִני  יו  ַעְכׁשָ
ֶאת ֶזה... ָמה ַאּתְ אֹוֶמֶרת? 

ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְכָללֹות  ְמׁשֻ כֹות  ַמּסֵ ָלנוּ  יִגי  ּשִׂ ּתַ אוַּלי 
ִלְצחֹק  ַמְתִחילֹות  ֵהן  מֹאל  ׂשְ ַצד  ַעל  ּלֹוֲחִצים  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ד?  רֹות ְסַמייִלי ַעל ַהּבַ עֹוְבִרים ְלַצד ָיִמין ֵהן ְמַציְּ וְּכׁשֶ

ף ֵמֶהן... ָכה לֹא ִנְתַעיֵּ ַאּתְ יֹוַדַעת, ּכָ

ְוִתְקְרִאי  י  ּלִ ׁשֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ִלי  ַקּבְ ּתְ ׁשֶ ַעד  יְנַתִים,  ּבֵ
מַֹח. ְך ְוִלׂשְ יְך ְלַחיֵּ אֹותֹו, ֲאִני ַאְמׁשִ

ִריִאים  ם ִיְהיוּ ּבְ ּלָ ָבר ּכֻ ׁשוָּבה ּכְ ְחִזיִרי ִלי ּתְ ּתַ אוַּלי ַעד ׁשֶ
כֹות... ְכָלל ַמּסֵ ְולֹא ִנְצָטֵרְך ּבִ

ְמֹאד  ה  ְמַחּכֶ אן...  ִמּכָ ָלֶלֶכת  ָבר  ּכְ ִלי  ּדְ ּתַ ְוִתׁשְ
ִלְתׁשוָּבֵתְך -

ּדוִּדי

ִנים קֹוְרנֹות –  ּפָ
ִריאוּת חֹוק ָיֶפה ַלּבְ ַהּצְ

סֹול י ּבַ ּבִ ּדֶ

נסו למצוא באריטמוגרף שלפניכם מושגים הקשורים לקורונה, על ידי החלפת המספרים לאותיות.

כל מספר מסמל אות. אם תפתרו נכונה יצא לכם פסוק חשוב בטור המודגש! לעזרתכם גילינו מילה אחת.
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ְמַעט  ִתי ִאיָתָמר. ּכִ ּתָ ן ּכִ ר ְלָך ַעל ּבֶ א, ֲאִני רֹוֶצה ְלַסּפֵ ַאּבָ
ם! ּלָ ִמיד הוּא ּכֹוֵעס ַעל ּכֻ ּתָ

ה  ַמִים. ֲהֵרי ַאּתָ ָ ּשׁ ּבַ א ׁשֶ יר ְלָך, ַאּבָ ֲאִני לֹא ָצִריְך ְלַהְסּבִ
יֹוֵדַע ַהּכֹל.

ׁשֹוֵתינוּ,  ּקָ ק ֶאת ּבַ ִריְך ְלַדיֵּ ּצָ ַעם ׁשֶ יר ּפַ ֲאָבל ָהַרב ִהְסּבִ
ְחָרר יֹוֵתר. יׁש ְמׁשֻ ר ְלָך ֲאִני ַמְרּגִ ֲאִני ְמַסּפֵ ׁשֶ ְוַגם... ּכְ

ֶנת  וֶּ ֲאִני ֶיֶלד ָרִגיׁש )ִהיא ִמְתּכַ י אֹוֶמֶרת ָעַלי ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ
ְלַהְחִמיא ִלי!( ְוָחָכם.

ְגַלל  ּבִ לֹא  ִאיָתָמר.  ל  ׁשֶ ִהְתַנֲהגוּתֹו  ִעם  ִלי  ה  ָקׁשֶ ָלֵכן 
ֲאִני ָרִגיׁש. ְגַלל ׁשֶ ֲאִני ָחָכם. ּבִ ׁשֶ

ב ֶאת  ְזכוּת ֶהָחְכָמה ַאְצִליַח ְלַנּתֵ ּבִ ם אֹוֶמֶרת, ׁשֶ א ּגַ ִאּמָ
ם. ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ָהְרִגיׁשוּת ּבְ

ָנה. וְּ יֹּום ֶאָחד ָאִבין ְלָמה ִהְתּכַ ִהיא צֹוֶדֶקת ְוׁשֶ ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ

ֶיֶלד  ָרִגיׁש הוּא  ֶיֶלד  י:  ּלִ ׁשֶ א טֹוב  ַאּבָ ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְתָך, 
ם?  ֶפר הוּא ָמקֹום ְמַאיֵּ ית ַהּסֵ ֲעבוּרֹו ּבֵ ׁשֶ

ְוָקא ֶיֶלד מֳֹעָרְך ְוָאהוּב,  ֲאִני ּדַ

, ָלרוּץ ַאֲחֵרי  בֹוּהַ יּוּן ֲהִכי ּגָ ֵחם ַעל ַהּצִ ה ְלִהּלָ ֲאָבל ָקׁשֶ
ֲאִני ַמְפִסיד. ׁשֶ ַהְפָסָקה ְוִלְכעֹס ּכְ ּדוּר ּבַ ּכַ

ְיָלִדים  ַעל  צֹוֲחִקים  ְיָלִדים  רֹוֶאה  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִלי  ּכֹוֵאב 
יִצים. ֲאֵחִרים וַּמְרּבִ

ים  ַמֲאַמּצִ ְלִפי  ִציּוִּנים  ָלֵתת  יוְּכלוּ  ַהּמֹוִרים  ׁשֶ ַהְלַואי 
ַהְפָסקֹות,  ִרים ַיַחד ּבַ ָהִיינוּ ׁשָ ְולֹא ְלִפי ּתֹוָצאֹות, ַהְלַואי ׁשֶ
ַהְלַואי  ֲחֵברֹו,  ֶאת  ֶאָחד  ד  ְלַכּבֵ ַמְצִליִחים  ָהִיינוּ  ׁשֶ ַהְלַואי 

ְמקֹום ְלַהּכֹות. קֹות ּבִ ַדִים ָהיוּ ְמַחּבְ ַהיָּ ׁשֶ

ָנכֹון ֲאִני ְמׁשֹוֵרר?

ה הֹוֵלְך ַיַחד  ּזֶ י אֹוֶמֶרת ׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ִאּמָ
ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ם  ּגַ ָהְרִגיׁשוּת.  ִעם 

ָהָיה ְמׁשֹוֵרר.

יָעה...  ִהּגִ ַהּקֹורֹוָנה  ְתאֹום  ּפִ
ר  ָהִעּקָ ְתאֹום  ּפִ ְלּבוּל.  ּבִ ַחד,  ּפַ

חֹות  ּפָ ִלְלמֹד.  יְך  ְלַהְמׁשִ הוּא 
יּוִּנים. ֲחׁשוִּבים ַהּצִ

קֹולֹו  ֶאת  מַֹע  ׁשְ ִמּלִ ַרק  ים  ׁשִ ִמְתַרּגְ

ֶלפֹון.  ּטֶ ל ֶהָחֵבר ּבַ ׁשֶ

ר  כֹות לֹא ָנְתנוּ ָלנוּ ְלַדּבֵ ּסֵ ּמוִּדים, ַהּמַ ָחַזְרנוּ ַלּלִ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ
ָאסוּר  י  ּכִ ְלַהּכֹות  סוּ  ִהּסְ ִאיָתָמר  ל  ׁשֶ ַדִים  ַהיָּ ָיֶפה.  לֹא 
ׁשוּט ִהְתַחְלנוּ ַלְחׁשֹב  ֵבק... ּפָ ֵדי לֹא ְלִהּדָ ֶזה ּכְ ָלַגַעת ֶזה ּבָ

ְקָצת יֹוֵתר.

ׁש עֹוד לֹא  ְקּדָ ית ַהּמִ ָבר ָעַבר, ּבֵ ָאב ּכְ ָעה ּבְ ׁשְ א, ּתִ ַאּבָ
ם? ְנַאת ִחּנָ ְגַלל ׂשִ ִנְבָנה. אוַּלי ּבִ

ַפת ַהּקֹורֹוָנה  ַלְחּתָ ָלנוּ ֶאת ַמּגֵ ֲאִני ׁשֹוֵאל אֹוְתָך, ַהִאם ׁשָ
ם? ד אֹוָתנוּ ַעל ַאֲהַבת ִחּנָ ֵדי ְלַלּמֵ ּכְ

ַוֲאִני ַמְבִטיַח  ֲחָזָרה ֶאת ַהּקֹורֹוָנה,  ּבַ א, ַקח  ן ַאּבָ ּכֵ ִאם 
ל  ְלִמיִדים ְיַקּבֵ ַאַחד ַהּתַ ׁשֶ מַֹח ּכְ ל ִלׂשְ ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ ִלי ֶנֶדר ׁשֶ ּבְ

י! ּלִ ֶ בֹוּהַ יֹוֵתר ִמּשׁ ִציּוּן ּגָ

ר  ֻמְכׁשָ ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹא  ֶלד  יֶּ ׁשֶ ּכְ ְרצוִּפים  ּפַ ה  ֶאֱעׂשֶ ּלֹא  ׁשֶ
ָחק. ׂשְ ִיְצָטֵרף ַלּמִ

ט ָעַלי. ּלֵ ּתַ ַעס ְלִהׁשְ ן ַלּכַ ל ֶאָחד ְולֹא ֶאּתֵ ד יֹוֵתר ּכָ ֲאַכּבֵ

ן  ּבֶ ָטן  ַהּקָ יֹוֵאל  ֲאִני,  ַקל.  לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ם,  ֵ ַהּשׁ
ע, ָזקוּק ְלֶעְזָרְתָך. ׁשַ ַהּתֵ

ר.  ָ ִאיָתָמר ֵאינֹו ֶיֶלד ְמֻאּשׁ תֹוִכי ֲאִני יֹוֵדַע ֵהיֵטב ׁשֶ ָעמֹק ּבְ
ְך. ֶבת ּכָ י חֹוׁשֶ ּלִ א ׁשֶ ם ִאּמָ ּגַ

י  ֶפר, ּכִ ֵבית ַהּסֵ ר ּבְ ָמקֹום ִנְסּתָ יִתי אֹותֹו ּבֹוֶכה ּבְ ּלִ ּגִ וְּכׁשֶ
י, ְגַלל ַהּקֹורֹוָנה - ֵהַבְנּתִ ּלֹו ִמחוּץ ָלָאֶרץ ִנְפַטר ּבִ א ׁשֶ ַסּבָ

מֹוִני  ּכָ ָרִגיׁש  ֶיֶלד  ר  ּתֵ ִמְסּתַ ּלֹו  ׁשֶ ָעִסים  ַלּכְ ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ
ְוָחָכם.

ב ֶאת ָהְרָגׁשֹות. הוּא ַרק ָצִריְך ִלְלמֹד ֵאיְך ְלַנּתֵ

ַרְך, ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ

ל  ּכָ ִלְפֵני  ַלְחׁשֹב  ְלִאיָתָמר  ֲעזֹר 
ַלְחׁשֹב  ִלי  ֲעזֹר  ה.  וִּמּלָ ה  ֻעּלָ ּפְ

ה. ה וִּמּלָ ֻעּלָ ל ּפְ ִלְפֵני ּכָ

ַלְחׁשֹב  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַעם  ֲעזֹר 
ִלי  ּבְ כֹות.  ַמּסֵ ִלי  ּבְ יֹוֵתר.  ְקָצת 
ָבר,  ּכְ ָלנוּ  ְוַתְחִזיר  קֹורֹוָנה. 

א, ה ַאּבָ ׁשָ ַבּקָ ּבְ

ׁש. ְקּדָ ית ַהּמִ ֶאת ּבֵ

אן  א, ַקח ִמּכָ ַאּבָ
ֶאת ַהּקֹורֹוָנה! 

ְרָצה ַאְפָללֹו ּתִ
עליכם לצבוע את הריבועים על פי הצבע המתאים לספרה.
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כתבו את התשובות להגדרות בכיוון החיצים.

תשחץ

גרוזיה. שנת תרפ"א. 
אבא הביט בה, עיניו ממוקדות.

כעת   - הקהילה  לב  הכנסת  בתי  היו  כה  עד  "אם 
הפכו הם לנשמת אפה".

דבורה מהנהנת בראשה. מביטה על אבא הגבוה, 
רבה  שעוצמה  ויודעת   - והנחוש  החם  המבט  על 

טמונה במילותיו.
אליהו  עם  אדבר  מיד  דבורה.  בך,  גאה  ממש  "אני 

ונתחיל לסדר את החדר".
דבורה מעבירה יד על שערה הכהה, משהה מבטה 

העץ  שולחן  על  קט  רגע 
מתחילה  ואז  המסוקס, 
גוררת חפצים מפה  לפעול: 
מצעים,  מנערת  לשם, 
את  ופעמיים  פעם  חובטת 
כאשר  ובדיוק  השטיח, 
מיטת  את  לגרור  מנסה 
הדוד,  אליהו  מופיע  הברזל 

כל כולו רוח תזזית.
אומרים  הם  "מעולה", 
מביטים  כשעה.  לאחר 

בסיפוק על החדר.
מעטרים  רבים  כיסאות 
של  השינה  חדר  את  כעת 

דבורה.
ישבו  שעליהם  כיסאות 
אחיה  רפאל  של  חבריו 

וילמדו תורה---
◆◆◆

הקטן  יוסף  נתקע  שוב 
את  ושפך  הכביסה  בגיגית 

תכולתה.
במבט  אימא  הביטה  שוב 

עייף על ילדיה הניצים, ובעיניה גערה.
שוב רבתה הצפיפות בקיטון הצר.

ודבורה חנקה דמעה קטנה.
כמה  יודעת  היא  להתלונן!  רוצה  לא  באמת  היא 

חשוב החדר שלה בזמנים אלו, בגרוזיה.
הבולשביקים  פנו  גרוזיה,  על  שהשתלטו  לאחר 
לבדוק מה מתרחש תחת אפם בבתי כנסיות, וכאשר 

גילו כי לומדים שם תורה בגלוי - זעמו כהוגן!
הם סגרו את החדרים והישיבות והפכו אותם לגני 

ילדים ומועדונים.
ודבורה, כבת למשפחת אלאשווילי, לא השתהתה 

לטובת  המרווח  חדרה  את  נתנה  כאשר  מדי  יותר 
כיתת החיידר.

אבל צפוף כאן! והיא רגילה לשקט משל עצמה!
קולם  התרומם  משאוי---"  נושאין  ורבו  אביו  "היה 

של הילדים מהחדר.
"מניח את של רבו---" 

היא נעצרת. שומטת את ערמת הכביסה על הכיסא 
הסמוך.

 נושמת עמוקות.
קול הלימוד עולה בנעימה.

כובש את כל כולה.
◆◆◆

עבר שבוע.
שבוע עמוס התמודדויות.

שבוע מלא באילתורים.
למקום  הפך  הקיטון 

השהות המרכזי.
וביום השישי,

השבת  פורשת  כאשר 
העיירה  על  כנפיה  את 
יהודים  צועדים  כולאשי, 
עטורי זקן ברחובות, אצילות 

בפסיעותיהם.
בבית  השבת  תפילת 
היא  אלאשווילי  משפחת 

כעובדה גמורה.
מתקבצים  הגדול  בחדר 
כולם, משתמשים בכיסאות 
מניחים  בעמל.  שסודרו 
סידוריהם על מפות השולחן, 
על התחרה שהוצמדה להם 

לאחר מחשבה .
בניה הקטנים של  זווית, מצטופפים  בקרן  ובקיטון, 

משפחת אלאשווילי.
חם להם שם. האוויר קצת דחוס.

אבל מעיניהם פורצת שמחה אמיתית וזוהרת.
"לכה דודי---" מנגן החזן בנעימה, ודבורה מדמיינת 

אותו מתנועע חרישית על יד ה"עמוד".
בהמיה  הציבור  מחזיר   - גאלה"  נפשי  אל  "קרבה 

משתפכת.
ושוב חונקת דבורה דמעה.

וליבה מלא על גדותיו--------------
כי חם שם. חם להם בלב.

שירת 'לכה דודי' 
אתי כץמקרן זווית

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון
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קרן האיל 
והקילוף 

חני אקשטיין  שבקיר

י"ב בתמוז תש"פ
לירחמיאל בן דודי היקר!           

כרגע נגמרה הנשימה. לא לא, חלילה לא תסמין! זה השופר. אני מתאמן לתקוע בו בלי הצלחה. מה שלום הקורונה בארץ ישראל? מקווה שגרוע. כלומר: שהיא נותנת לכם לנשום לרווחה.  לי  מה שלומך?
הופ, בכלל לא סיפרתי לך! מאיפה פתאום קיבלנו שופר בחודש תמוז? סיפור! תקרא בריכוז, בינתיים הוא רק משמיע קול צרוד כאילו היה סבא רבא של השופר.... 

יודע, באוקראינה קשה למצוא לפני ארבעה חודשים מתקשר לאבא שלי יהודי מאוקראינה. ליהודי, קוראים לו בנימין, נולד ירחמיאל. הסיפור מעניין. יבוא להיות המוהל. אתה  והא ביקש שאבא  מוהלים יר"ש, לכן מוהלים מישראל או מאנגליה )כמו אבא שלי למשל( טסים לשם הרבה כדי: תינוק במזל טוב, 
מה גם הפעם אבא הסכים בשמחה אלא שהקורונה, הוד מעלתה, נעלה את שדות התעופה. "לערוך ברית בין יהודי קטן לאבא גדול" כמו שאבא שלי קורא לזה. הבנתי-  לא  הזה  הביטוי  )את  השלטון  בצמרת  טוב  "שיושב"  ידיד  לו  שיש  הסביר  יותר כמו כורת עצים בנימין  לי הוא נראה  בצורה שכזו לאוקראינה שמי יודע אם יצליח גם לצאת. ומתי. כי: "יש שם תינוק שמחכה להיקרא לחשוב על ההרפתקה הזו. הוא באמת חשב. ומה נראה לך? נכון. אבא הצדיק הסכים לטוס מטוס פרטי)!(  ואישורים נדרשים שאבא שלי יוכל להיכנס למרות הכול. אבא טען שהוא צריך קשוח שמחליט איזה צמח להשקות ואת מי פשוט לכרות(  בקיצור, החבר הפרוטקציונר השיג פתאום להשוות את השלטון שם לצמרת ברוש מלבלב? 

המזוודה הייתה מוכנה. אפילו המכתבים שלנו על מצווה גדולה וציורים של ראש בודד מציץ יהודי ואני לא אבוא?!"
יחכה ויחכה לברית המילה שלו! פפף...                                                              נחרצות לרעיון. מבין?  הוא ימשיך לשבת רגל על רגל ולעשן סיגריות ותינוק אחד באוקראינה ו--- לא. בסוף לא. הכול התבטל. אחד מכורתי העצים, סליחה, השרים שבשלטון, התנגד מהחלון המתינו בה.              

למסור את בנו היחיד לה'. וגם שם ה' אמר לו לא. הוא רצה רק את הלב. אחר כך אברהם עקד משלוח ובו שופר. ופתק שבו הסבירו  שהם רצו לרמוז על עקידת יצחק: אברהם הכין את נפשו ואיך קשור השופר? בשבוע שעבר אבא קיבל מהמשפחה של אהרון, ככה קוראים לתינוק, פרטי, רייזי." הוא אמר רייזי אבל הביט על כולנו. "כן מצווה גדולה!" חייכנו. זהו הסיפור.  אבא הרים את עיניו מהגמרא. נו, מילא, ציורים לטיסה הם כבר מזמן לא הפתעה. "לא מטוס מכתבים חדשים. "בכלל לא שווה", שכחה רייזי ללחוש, "לא מטוס פרטי ולא מצווה גדולה" נארזה מזוודת הנסיעות האפורה. וכמנהגי  הקבוע  לחשתי תזכורת למנחם- מרים- רייזי שיכינו אחר כך עברו חודשים, ה'גל הראשון' נרגע ושדה התעופה התמלא בתיירים צבעוניים. שוב אבא רק ניגב את המצח ניגוב עייף . מאוכזב. והתחיל לפרק את המזוודה.
את האיל. באותה התלהבות. 

היה בברכה קטע שאבא גזר ותלה על המקרר: 
"מה יהיה המעשה? העיתוי? המקום? תלוי.

העיקר לעשות רצונו.
להישאר תלוי."

שלך,אני מקווה שלא נשמעתי מרצה מדופלם... הו, שוב הגיע תורי להתאמן בשופר. 
סנדי

ב' באב תש"פ
לירחמיאל היקר!

אתה מסתבר שגם מהחדר הקטן אפשר להפוך וואו! בידוד!!! גם  לב  לשים  בלי  אפילו  עולמות. 
המקום? הצטרפת למוסרי הנפש.  העיתוי?  המעשה?  יהיה  "מה  כי: 

תלוי. 
 העיקר לעשות רצונו

להיות תלוי."
סנדיד"ש ממני לקילוף שבקיר...

כ"ד בתמוז תש"פ                  
אז שימשיכו כולם להפוך עולמות, ואני והקילוף המרגיז נישאר פה בבידוד להסתכל מבט זדוני. כמו אומר: שנינו בדיוק באותו המצב: כלואים בחדר. לא יכולים לעשות דבר. והעיניים נתקעות שוב בקילוף הימני שבקיר. כבר שבוע שהוא מסתכל עליי באותו אני יושב לי וקורא סיפורים על אנשים יקרים, שמוכנים למסור נפש לה' ולתורתו, סנדי!

להתפלל על עננים מהחלון. לא  השכן,  ליוסל  במכולת  לקנות  לא  לשבת,  בבית  לעזור  יכול  לא  ה פרנקל עורך את חידון המשניות שהבטיח אומרת שאני נשמע שוקולד מריר. שאלתי מאיפה בדיוק היא הביאה את השוקולד. אל אני דואג. שבועיים יעברו לי ככה בין האצבעות?  בלי שעשיתי כלום??? אסתי אחותי במניין  וכולם רק עוזרים לי כל הזמן: מכינים אוכל, מים, תעסוקה. דואגים לי. אבל גם אני  וכיבוד. אני לא אהיה שם. למה? סתם. כי נסעתי עם בצהריים, וחזרתי על המשניות בשבת!     לנו בוועידה הראשונה. חידון שלמדתי לקראתו דרך האוזניות בבוקר, עם אבא שלי תחשוב שאני סתם כזה עכשיו. מחר ֶרּבֶ גינה, ושירה, מצטיינים  יהיו  יכול לשמור שני   וחוצמזה אני  לי שנדבקתי  מטר, לחבוש מסיכה וגם כפפות אם תרצו. אבל - לא. בידוד. אוף!                              חולה מאומת בהסעה! בכלל לא נראה 
אני נרדם--- חלומות נעימים.

כ"ה בתמוז

מגיעה  שלי  אימא  דקות  חמש  בעוד 

מתחת  שאשחיל  המכתב  את  לקחת 

הדואר.  ליד  היום  תעבור  היא  לדלת. 

אני רק מוכרח להוסיף שרבה פרנקל 

לי  לסדר  שמנסה  והבטיח  התקשר 

השתתפות מרחוק.

אז שוב מסדרים לי. מבודד אחד .                  

בטעם  סוף  כאן  יהיה  אולי  אבל 
שוקולד.

מתגעגע,

ירחמיאל
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 ב"ה

 תפזורת ענק

 חפשו בתפזורת את המילים הרשומות למטה! בהצלחה

 ש ט י פ ת י ד י י מ ג נ ב מ א ה

 נ י ז ה מ י ש נ ר צ ו ק ח ו נ ר

 י ע מ י ל ו ח ת י ב ו ה ד ח ט ג

 מ כ ה ק ב ד ה כ ס מ י ל י ה ת ש

 ט ס ו ר י ו ט י ח ר מ ו ח ת ו ל

 ר ע ס ה נ ע מ ל כ כ ת י נ י ס ה

 ב ק ל ש מ ח ש ח פ מ פ ח ג נ ג ר

 ד ח ג ל מ ח י פ ש מ י מ י ו ו ז

 י ו ו י נ נ ו ר ט ט ל ש פ ל ל ח

 ק א ד ל כ ת ד ל ו ט ה ב ט מ י ש

 ה י כ י ה ה ש י ה י ו ט ר ו ט ה

 כ ע ו פ ב ל י צ פ ר ד ח ב ה נ י

 כ ס ג ר ח ד ע ט ט ו ק י ח ו נ ר

 ה י א מ י נ י מ ס ת ר מ ר ש פ א

 ל ו ע י ש ג ק ו פ ת ח ו ל י מ ט

 ת ל מ י ד ה מ ר ח ו ק ג ח ע ט ו

 

חיטוי ידיים, שטיפת ידיים, חומר חיטוי, כפפות, תפילה, תהילים, מסכה, : רשימת המילים

משרד  ידוד, נגיף, קורונה, סגר, הנחיותסבון, מים, חום, שיעול, קוצר נשימה, ריח, טעם, ב

י, תסמינים, בדיקה. להבריאות, חזרה לשגרה, למידה מרחוק, קופת חולים, חיובי, שלי

 תו סגול, הדבקה, וירוס. מלונית, בית חולים,  מטר, גל שני. שניחולה, מרחק, 

חפשו בתפזורת את המילים הרשומות למטה! 
בהצלחה!

רשימת המילים:

תפילה, תהילים, מסכה, כפפות, חיטוי ידיים, שטיפת ידיים, חומר חיטוי, סבון, מים, חום, שיעול, 
קורונה, סגר, הנחיות משרד הבריאות, חזרה לשגרה,  נגיף,  בידוד,  ריח, טעם,  נשימה,  קוצר 
למידה מרחוק, קופת חולים, חיובי, שלילי, תסמינים, בדיקה. מרחק, חולה, שני מטר, גל שני. 

מלונית, בית חולים,  תו סגול, הדבקה, וירוס.

תפזורת ענק
בבניין בן 6 קומות, נכנסו לבידוד שישה ילדים בגילים 9-4, אחד בכל קומה.

כל אחד מתבודד בחדר אחר, לומד בת"ת שונה ומתעסק רוב הזמן בדברים שונים.

נסו לענות על שלוש השאלות על פי הרמזים שלפניכם. בהצלחה!

גדוד בבידוד

איפה לומד יוסי?            מי אוהב לקרוא?            בן כמה שלום?

‹  מיכאל ואפרים קרובים בגיליהם אך גרים בהפרש הרב ביותר בין הקומות.

‹  שימי לומד ב"אור הגאולה" והוא הגדול מכולם.

‹  יוסי ואפרים הם הקטנים ביותר.

‹  חנוך בין הגדולים והוא מנצל את הזמן לפתור תשבצים.

‹  מיכאל וחנוך גרים קומה מתחת קומה ואחד מהם לומד ב"שיר ושבח".

‹  יוסי מתעסק רוב הזמן במשחק.

‹  אפרים לא לומד ב"תורת אליהו" וגם לא ב"נווה ישראל".

‹  הילד בן התשע משוחח רוב הזמן בטלפון.

‹  הילד בן הארבע גר בקומה שלישית.

‹  יוסי גר בקומה שבין חנוך לשימי.

‹  הילדים שלומדים ב"תורה ודעת" וב"אור הגאולה" קרובים בגיליהם.

‹  הילד שגר בקומה הרביעית לומד ב"תורת אליהו".

‹  הילד שלומד ב"שיר ושבח" אוהב ללמוד רוב הזמן.

‹  הילד שאוהב לפתור תשבצים גר בקומה שנייה.

‹  הילד בן השבע גר בקומה חמישית.

‹  הילד שאוהב לנגן לומד ב"תורת אליהו".

‹  יוסי לא לומד ב"אור עובדיה".

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון
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ְפֵרייִדי ִליְנֶדרִאָּמא ְוֶיֶלד מּול ַהּכֶֹתל

ֶלת, ּלֶ א. ֲאִני עֹוֶמֶדת, ִמְתּפַ ַאּבָ
ֶלת, ְלּבֶ ְמַעט ִמְתּבַ ּכִ

ְלַזהֹות ֶאת ַהּכֶֹתל לֹא ַמְצִליָחה,
ָכה. ְרֶאה ָחַבׁש ַמּסֵ ּנִ ם הוּא ּכַ ּגַ

י ְלָכאן  ְעּתִ ה טֹוב ִלי. ִהּגַ ּמָ ם, ּכַ ֵ ַהּשׁ

ל. ְלּבֵ ְמַעט ְלִהְתּבַ אן ּכִ ר ּכָ ל, ֶאְפׁשָ ּלֵ ְלִהְתּפַ

כֹות,  סוּלֹות ְוֵאיְנְספֹור ַמּסֵ ק ַהַקּפְ ֶזה ְמַרּתֵ

ל ַמְצִליחֹות. ּלֵ ְך ְלִהְתּפַ ּכָ הֹות ׁשֶ ְוִאּמָ

ֶנת! ָלנוּ ֲעזֹר,  י ִמְתַחּנֶ א, ֵמעֶֹמק ִלּבִ ַאּבָ
קוָּפה ַנֲעבֹר. ְבִריאוּת ֶאת ַהּתְ ּבִ ׁשֶ

ים, ּלֹא ֵנֵצא ִחיּוִּביִּ ֵבק, ׁשֶ ּלֹא ִנּדָ ׁשֶ
ֵביֵתנוּ ְספוִּנים. ֵאר ּבְ ָ ּלֹא ֵנָאֵלץ ְלִהּשׁ ׁשֶ

ֲעזֹר! ִלְפָעִמים  ָך, ּתַ ׁש ִמּמְ ַמִים, ֲאִני ְמַבּקֵ ָ ּשׁ ה' ּבַ

ֲעבֹר, ַהּקֹורֹוָנה ּתַ ֲאִני רֹוֶצה... ִלְפֵני ׁשֶ

ֵגׁש ִעם  ים, ִנּפָ ִּ ָבר ִחיּוִּבי ֵצא ּכְ ּנֵ ֵבק. ׁשֶ ּדָ ּנִ ן... ׁשֶ ּכֵ

לֹוִנית ֶנֱהִנים. ּמְ ּבַ ם ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ה,  ְך ַעל ָהִרְצּפָ ּפַ אֹוי, ֶאְתמֹול ָהַאְלּכֹוֶג'ל ִנׁשְ
ה. ָלה ַמּכָ ָרֵחִלי ֶהְחִליָקה, ִקּבְ

ָלָגן, הוָּמה ְוַהּבָ ה ִלי ִעם ַהּמְ ָקׁשֶ
אן. ָבר ֶאת ַהּקֹורֹוָנה ִמּכָ א, ַקח ּכְ ָאּנָ

ְך ַעל  ּפַ ׁשְ ּנִ ָהָיה ֶנְחָמד ִעם ָהַאְלּכֹוֶג'ל ׁשֶ

ינוּ 'ַהְחָלָקה' ַחְקנוּ, ָעׂשִ נוּ ׂשִ ּלָ ה, ּכֻ ָהִרְצּפָ

ֵמַח, ָמֵלא ְצחֹוִקים וָּבָלָגן, לֹא רֹוֶצה  ָהָיה ׂשָ

אן. ח ֶאת ַהּקֹורֹוָנה ִמּכָ ּקַ ּתִ ׁשֶ

ח ּכַ ּלֹא ִנׁשְ ם ׁשֶ ׁש ּגַ ָרִציִתי ְלַבּקֵ
ח. ִמיד ִיּקַ ל ֶאָחד ּתָ ּכָ ָכה ׁשֶ - ַמּסֵ

ַרע. ּקָ ּלֹא ּתִ ּלֹא ּתֹאַבד, ׁשֶ ׁשֶ
הוּ ַרע. ֶ ּלֹא ִיְקֶרה ָחִליָלה ַמּשׁ ׁשֶ

ח,  ּכַ ְפָעִמים ִנׁשְ ּלִ ׁש ׁשֶ ָרִציִתי ְלַבּקֵ
ח, הוּ לֹא ִיּקַ ְתאֹום ִמיׁשֶ ָכה ּפִ וַּמּסֵ

ַרע, ּקָ ּתֹאַבד ְואוַּלי ּתִ אֹו ׁשֶ
ֵמַח. לֹא נֹוָרא... אן ׂשָ ִיְהֶיה ּכָ

א, ֲעזֹר ַאּבָ

ָחק, ּקֹורֹוָנה ֶזה לֹא ִמׂשְ ָבר, ׁשֶ י ָיִבין ּכְ ְלּדִ ַּ י ׁשֶ

ַעל ַההֹוָראֹות ַהֲחׁשוּבֹות לֹא ִיְצַחק! ל! ׁשֶ ְגּדַ ִּ י ׁשֶ

ת ְזִהירוּת, לֹא ִזְלזוּל! ֶנת. ּדֹוֶרׁשֶ ַהּקֹורֹונה ְמֻסּכֶ

ְלּבוּל. ָלִלים ַלְמרֹות ַהּבִ ת ַלּכְ ַציֵּ ְּ י ׁשֶ

ָחק,  ּקֹורֹוָנה ֶזה לֹא ִמׂשְ ַבת ַאַחת ֵמִבין ׁשֶ ָבִרים ֲאֵחִרים אוַּלי ִנְצַחק.ֲאִני ּבְ ֵהר, ַעל ּדְ ָצִריְך ְלִהּזָ
ת ְזִהירוּת, לֹא ִזְלזוּל!  ֶנת, ּדֹוֶרׁשֶ ְלּבוּל.ַהּקֹורֹוָנה ְמֻסּכֶ ָלִלים ַלְמרֹות ַהּבִ ת ַלּכְ ן, ֲאַציֵּ ּכֵ

סוָּלה, ֵמַהּכֶֹתל ִנְפַרְדנוּ, ּפְ ָיָצאנוּ ֵמַהּקַ
ִפּלֹות, ל ַהּתְ ה' ְיַקּבֵ ַהְלַואי ׁשֶ
ָרֵאל, ָפה ֵמַעם ִיׂשְ ִיְמַנע ַמּגֵ
יֹּוֵתר, ה ׁשֶ ּמָ וֵּביְנַתִים ִנְלַמד ּכַ

ְלנוּ. ּלַ א וֵּבן ַיַחד ִהְתּפַ ִאּמָ
ִריאוּת ַלחֹוִלים ְוַלחֹולֹות. ַלח ּבְ ִיׁשְ

ַלח ָלנוּ ּגֹוֵאל ַמֵהר ַמֵהר, ִיׁשְ
ֵהר. ֵמר וְּלִהזָּ ָ ְלִהּשׁ 1617



עליכם לענות בכל שורה על שלוש הגדרות הנכתבות בשלושת הטורים המרכזיים: אחת בת חמש אותיות, 
השנייה בת ארבע אותיות והשלישית בת שלוש אותיות. בכל פעם מפחיתים אות אחת.

את האות הראשונה שמחסירים בשורה כותבים בטור המודגש מימין והשנייה בטור המודגש משמאל.

אם תפתרו בצורה נכונה את כל ההגדרות, תגלו משפט חשוב בשני הטורים המודגשים. בהצלחה!

הולך ופוחת

ינוסו, סוג דג, הכי הרבה

נזרק, כל הנמצאים, נשיא

מסיימת, תסלק, זרק אבנים

ללא עבודה, זרוק, בד שקוף

כסף שצריך לשלם, תזוז, נגמרו

נוצרת, נודב, נאיביות

שיפוע כלפי מטה, מבטיח, שמחה

בית הכלב, החרוצה בבע"ח, חוף לעגינת ספינות.

פירוש, יגיע, קריאת צער

לצד מערב, מוסיף, דוכן

נקבת האריה, הגיש, הגיעה

קרן אור, אערוך ברית, נגד

ביטחון, עם, עשר עשרות

"לא"... )מעשרת הדיברות(, צורה, עמידה צבאית מתוחה

לפניכם תשבצי קסם, אשר בהם אתם צריכים לשבץ את המילים הנתונות 
למטה בצורה חכמה, כך שיהיה ניתן לקוראם משני הכיוונים.

אחרי שתסיימו לפתור את התשבצים אספו את האותיות ממרכזי התשבצים 
ותצא לכם מילה. מהי?

תשבצוני קסם

רשימת המילים:

אחר, זחל, זקן, חוב, חזן, חמש, חנך, חרק, טוב,  
לבב, לבן, לכד, מהל, נחל, נטל, ננס, רקב, שלם.

מה קיבלתם? מה קיבלתם?

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון 1819



ָהָאֶרץ  ּדוּר  ּכַ ְוִאּלוּ  ְמקֹוָמּה,  ּבִ ְקבוָּעה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
ר ַצד ֶאָחד  ֲאׁשֶ ְך, ּכַ ֵרַח ִמְסּתֹוְבִבים ְסִביָבּה. ּכָ ָּ ְוַהי
מוָּאר  ָהעֹוָלם  ֵאֶליָה,  ֻמְפֶנה  ָהָאֶרץ  ּדוּר  ּכַ ל  ׁשֶ
ָהָאֶרץ  ּדוּר  ּכַ ל  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ִצּדֹו  ְוִאּלוּ  'יֹום',  ְוִנְקָרא 

ֶמׁש. הוּא ָחׁשוְּך ְוִנְקָרא 'ַלְיָלה'. ֶ ָרחֹוק ֵמַהּשׁ
ְיָלה.  ְוַהּלַ ַהיֹּום  י  ְזַמּנֵ ּבִ לוּיֹות  ּתְ ַרּבֹות  ִמְצוֹות 
ֵנרֹות  ַהְדָלַקת  ַמע,  ׁשְ ְקִריַאת  ה,  ִפּלָ ּתְ ל:  ְלָמׁשָ

ת ְועֹוד. ּבָ ׁשַ

ֶקֶרן ֶׁשֶמׁש – טֹוָבה אֹו ָרָעה? 
ֶאער ִמיַכל ׁשַ

אֹו  ָלנוּ  מֹוִעיָלה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַהִאם  ֵאָלה:  ׁשְ ִלי  ֵיׁש  ְיָלִדים, 
יָקה ָלנוּ? ָמה יֹוֵתר? ֵאיְך יֹוְדִעים?  ַמּזִ

ֶמׁש? ֶ ִביל ָמה ָצִריְך ֶאת ַהּשׁ ׁשְ וִּבְכָלל, ּבִ
ַנְתִחיל ֵמַהַהְתָחָלה:

יֹּום ָהְרִביִעי.  אֹורֹות ּבַ ֵני ַהּמְ ָרא ֶאת ׁשְ ם ּבָ ֵ ַהּשׁ

ָטן ִנְקָרא 'ָיֵרַח'. אֹור ַהּקָ ֶמׁש' ְוַהּמָ דֹול ִנְקָרא 'ׁשֶ אֹור ַהּגָ ַהּמָ

ֵרַח  ָּ ִנּגוּד ַלי ֶמׁש הוּא ֵמַעְצָמּה, ְוזֹאת ּבְ ֶ ל ַהּשׁ ְמקֹור ָהאֹור ׁשֶ
ֶמׁש ָאְמָנם ְרחֹוָקה  ֶ ֶמׁש. ַהּשׁ ֶ ּלֹו ֵמַהּשׁ ל ֶאת ָהאֹור ׁשֶ ַקּבֵ ּמְ ׁשֶ
ּה ִהיא  ּלָ ל ָהאֹור ֶהָחָזק ׁשֶ ׁשֶ נוּ, ֲאָבל ּבְ ּלָ ּדוּר ָהָאֶרץ ׁשֶ ִמּכַ

ֶלת ְלָהִאיר ַעד ֵאֵלינוּ. ְמֻסּגֶ

ּדוּר ָהָאֶרץ.  ֵני ּכַ ֶמת ֶאת ּפְ ֶמׁש ְמַחּמֶ ֶ ַהּשׁ

ֲאֻרּכֹות,  ַקְרַנִים  ֵאֵלינוּ  ׁשֹוַלַחת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ְנַדְמֵין  ּבֹואוּ 
ם ַקְרֵני  ְך ּגַ ֹאֶרְך ַאֵחר. ּכָ ע ִהיא ּבְ עֹות, ְוָכל ֶאְצּבַ מֹו ֶאְצּבָ ּכְ
ְך ַחם יֹוֵתר, וְּכָכל  ֶרן ְקָצָרה יֹוֵתר – ּכָ ַהּקֶ ָכל ׁשֶ ֶמׁש: ּכְ ֶ ַהּשׁ

ְך ַקר יֹוֵתר. ה יֹוֵתר, ּכָ ֶרן ֲאֻרּכָ ַהּקֶ ׁשֶ

ִנְרֶאה  ָהָאֶרץ,  ּדוּר  ּכַ ל  ׁשֶ ה  ָהֲעֻגּלָ צוָּרתֹו  ַעל  יט  ַנּבִ ִאם 
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאל  יֹוֵתר  ָקרֹוב  ּדוּר  ַהּכַ ל  ׁשֶ ָהֶאְמָצִעי  ַהֵחֶלק  ׁשֶ
ַהּקֶֹטב   – ָטִבים  ַהּקְ ְוִאּלוּ  ְמֹאד,  ְוַחם  מוָּאר  ם  ׁשָ ְוָלֵכן 
ם ָחׁשוְּך  ה ְוָלֵכן ׁשָ ּנָ רֹוִמי - ְרחֹוִקים ִמּמֶ פֹוִני ְוַהּקֶֹטב ַהּדְ ַהּצְ

ְוַקר.

ָהְיָתה ָלנוּ  ְנַדְמֵין - ָמה ָהָיה קֹוָרה ִאּלוּ לֹא  ּבֹואוּ  ְיָלִדים, 
ֶמׁש? ֶ ַהּשׁ

ּדוּר ָהָאֶרץ! ֵני ּכַ ן ִלְחיֹות ַעל ּפְ לֹא ָהָיה ִנּתָ

ה? ָלּמָ

קוִּקים ְלאֹור לֹא ָהיוּ ּפֹוְרִחים וְּמַלְבְלִבים. ּזְ ָמִחים ׁשֶ י ַהּצְ ּכִ
ָהיוּ  לֹא  ָחִלים  וַּבּנְ ים  וָּבֲאַגּמִ ים  ּמִ ַּ י ּבַ ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ִים  ְוַהּמַ
ֶלג. ֵהם ָהיוּ  ם ְוׁשֶ ׁשֶ ַעְנֵני ּגֶ חֶֹרף ּכְ ִבים ּבַ ִיץ ְוׁשָ ּקַ ים ּבַ ִמְתַאּדִ

ה וְּלַרֲחָצה. ִתיָּ קֹוְפִאים. לֹא ָהיוּ ָלנוּ ַמִים ִלׁשְ
י  ּכִ ׂשֹוְרִדים,  ָהיוּ  וַּבּקֹר  ְיָלה  ּלַ ּבַ ים  ַחיִּ ׁשֶ ים  ַהַחיִּ ֲעֵלי  ּבַ ַרק 

ים ָהיוּ קֹוְפִאים ִמּקֹר. ֲעֵלי ַהַחיִּ ָאר ּבַ ׁשְ
ְללֹא  ְך,  ּכָ ִלְחיֹות.  ְיכֹוִלים  ָהִיינוּ  לֹא  ָהָאָדם,  ֵני  ּבְ ְוָאנוּ, 
ַהיֹּום  עֹות  ׁשְ ּבִ ִהיא  נוּ  ּלָ ׁשֶ ה  יָּ ָהֲעׂשִ ל  ּכָ ֲהֵרי  ְוחֹם.  אֹור 
ְוִאּלוּ  ָועֹוד(,  ְועֹוד  ה  ִתיָּ וּׁשְ ֲאִכיָלה  ִלּמוִּדים,  ָחִקים,  )ִמׂשְ

ִנים! ְיָלה ֲאַנְחנוּ ְיׁשֵ עֹות ַהּלַ ׁשְ ּבִ
ְך,  חֹׁשֶ ם ּבַ ַע ָלנוּ ִלְראֹות ֵהיֵטב ּגַ ֵּ ַסי ַמל, ַהּמְ יֹּום ֵיׁש ָלנוּ ַחׁשְ ּכַ
ַמל, אֹור  ּלֹא ָהָיה ַחׁשְ ׁשֶ ְתקוּפֹות ְקדוּמֹות יֹוֵתר, ּכְ ֲאָבל ּבִ

ִחיִדי! ְּ ְמַעט ְמקֹור ָהאֹור ַהי ֶמׁש ָהָיה ּכִ ֶ ַהּשׁ
ֶמׁש ֲחׁשוָּבה ָלנוּ ַוֲאַנְחנוּ  ֶ ה ַהּשׁ ּמָ יו ֲאַנְחנוּ ְמִביִנים ּכַ ַעְכׁשָ

ְזקוִּקים ָלּה ְמֹאד.

ֶמׁש.  יר, ֲאִני ׁשֶ לֹום ְיָלִדים! ָנִעים ְמֹאד ְלַהּכִ ׁשָ
ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ נוּ,  ֶמׁש?  ׁשֶ ֵאיזֹו  ׁשֹוֲאִלים  ם  ַאּתֶ
מֹוִני ֵיׁש ַרק ַאַחת. דֹוָלה ַהּזֹאת. ּכָ ַמִים, ַהּגְ ָ ּשׁ ּבַ

ם אֹוִתי!! יִגי ּגַ ּצִ ֶמׁש, ּתַ ׁשֶ

ם ֶאת ָיֵרַח. ֶזה  ירוּ ּגַ ּכִ ָאה ָנכֹון, ּתַ
יִרים? ְיָלה. ַמּכִ ּלַ ּזֹוֵרַח ּבַ ׁשֶ

ִלי  ׁש  יֵּ ׁשֶ יֹוַדַעת  ַאּתְ  ֶמׁש,  ׁשֶ
ְך? ּלָ ֶ מֹות ְוִכּנוִּיים ִמּשׁ יֹוֵתר ׁשֵ

מֹוִפיַע  ֲאִני  יִרים.  ַמּכִ ֵהם  ׁשֶ ַטח  ּבֶ
ל ִמיֵני צוּרֹות. ְיָלה, ְוֵיׁש ִלי ּכָ ּלַ ּבַ

ִאיָרה! דֹוָלה ְוַהּמְ ָנכֹון. ֲאָבל ֲאִני ַהּגְ

ן? ּבֹוא ִנְבּדֹק. ּכֵ

ם  ם 'ָיֵרַח', ּגַ ָטן', ּגַ אֹור ַהּקָ ם 'ַהּמָ ן. ֲאִני ּגַ ּכֵ
מֹות ׁשֹוִנים!  ָעה ׁשֵ 'ְלָבָנה' ְוַגם 'ַסַהר'. ַאְרּבָ

ה ֵיׁש? ּמָ ְוָלְך ּכַ

דֹול',  ַהּגָ אֹור  'ַהּמָ ֲאִני  ֶאְהממ. 
לֹא  ֶזה  ֲאָבל  ה'.  ְו'ַחּמָ ֶמׁש'  'ׁשֶ

יְך? א ָהֵאיכוּת! ַנְמׁשִ ּמוּת, ֶאּלָ ַהּכַ

ֶמׁש! ׁשֶ
יו, ָיֵרַח? ָמה ַעְכׁשָ

ֵיׁש ִלי ִחיָדה: ַאּתְ יֹוַדַעת ָמה מֹוִפיַע 
ַלְיָלה וַּביֹּום הוּא ֶנֱעָלם? ֲעַמִים ּבְ ּפַ

ָמה?

ָהאֹות ל'! 

ָחָחָח... ֶזה טֹוב! ָלַקח ִלי ְזַמן ְלָהִבין ְלָמה 
יְך. ֶנת... ּבֹוִאי ַנְמׁשִ וֶּ ַאּתְ ִמְתּכַ

ִחי  ּכְ ׁשְ ּתִ ַאל  ֶמׁש,  ׁשֶ
ֵמִאיר  ֵרַח,  ַהיָּ ֲאִני,  ם  ּגַ ׁשֶ

ְיָלה. ּלַ ּבַ

ה  ַאּתָ ם  ּגַ ֲאָבל  ָיֵרַח,  ָנכֹון 

ָך  ּלְ ׁשֶ ָהאֹור  ֶאת  ל  ְמַקּבֵ
ֶמׁש! ֶ י, ַהּשׁ ּנִ ִמּמֶ
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חוּץ ֵמחֹם ְואֹור, 
ֶקת  ֲאִני ְמַסּפֶ

ם ִויָטִמיִנים  ָלֶכם ּגַ
ֲחׁשוִּבים ַלּגוּף!

ָמה עֹוד 
ַאּתְ נֹוֶתֶנת 

ָלנוּ, 
ֶמׁש? יַצד?ׁשֶ ּכֵ

ר  ָליֹות ַמְתִחיִלים ְלַיּצֵ ֵבד ְוַהּכְ נוּ, ַהּכָ ּלָ עֹור ַהּגוּף ׁשֶ ֶמׁש נֹוֵגַע ּבְ ֶ ר אֹור ַהּשׁ ֲאׁשֶ ּכַ
ִחּזוּק  נוּ,  ּלָ ׁשֶ ַהּגוּף  ַעְצמֹות  ת  ִלְבִניַּ ְמֹאד  ָחׁשוּב   D ִויָטִמין  י(.  )ּדִ  D ִויָטִמין 

ֲחלֹות. ִריאוּת ַהּגוּף ִמּמַ ִמיָרה ַעל ּבְ ֲעֶרֶכת ַהִחּסוִּנית וּׁשְ ַהּמַ
ְנִגיף  טוּת  ְ ּשׁ ִהְתּפַ ֶאת  מֹוַנַעת  וְּלחֹם  ֶמׁש  ְלׁשֶ יָפה  ֲחׂשִ ׁשֶ ָמְצאוּ  חֹוְקִרים 

ַהּקֹורֹוָנה!
ָלקוּם  ְוכַֹח  ִריאוּת  ּבְ ָלנוּ  וּמֹוִסיָפה  נוּ  ִאּתָ ֵמיִטיָבה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְלאֹור  יָפה  ַהֲחׂשִ

ם! ֵ ם ֶאת ִמְצוֹות ַהּשׁ ֵדי ְלַקיֵּ ּבֶֹקר ּכְ ּבַ

ֶמׁש.  ׁשֶ ֶבֶרת  ּגְ ּתֹוָדה, 
ְמּתְ אֹוָתנוּ ְמֹאד!  ֶהְחּכַ

ְזִהירּות ֵמֲחִׂשיָפה ֻמְגֶּבֶרת ַלֶּׁשֶמׁש
עֹות  ָ ּשׁ ּבַ ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ ף  וְּלֵהָחׂשֵ ֲחָכִמים  ִלְהיֹות  ְמֹאד  ָחׁשוּב 
ר  ֲאׁשֶ מֹות, ּכַ ְקּדָ עֹות ַהּבֶֹקר ַהּמֻ ׁשְ ֶהן ִהיא מֹוִעיָלה ָלנוּ: ּבִ ּבָ ׁשֶ
ַאַחר  עֹות  וִּבׁשְ ִלְלמֹד,  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוהֹוְלִכים  ִמְתעֹוְרִרים 

ֶסת אֹו ֶלָחֵצר. ְרּפֶ ר יֹוְצִאים ַלּמִ ֲאׁשֶ ִעימֹות, ּכַ ֳהַרִים ַהּנְ ַהּצָ

יָקה  ַמּזִ ְוַחם, ִהיא  ֶמׁש קֹוַפַחת  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ עֹות ַהיֹּום,  ָאר ׁשְ ׁשְ ּבִ
רֹף! ִויכֹוָלה ֲאִפּלוּ ִלׂשְ

ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ ְוָלֵצאת  ֵהר  ְלִהּזָ ִמיד  ּתָ ְמֹאד  ָחׁשוּב  ִמְקֶרה,  ָכל  ּבְ
ֵדי  ּכְ ּכֹוַבע  ְוַלֲחבֹׁש  ֲהָגָנה  ְקֶרם  ִלְמרַֹח  ָארְֹך,  ְלבוּׁש  ּבִ

ֶרת ְותֹוִעיל ָלנוּ. ְהֶיה ְמֻבּקֶ ֶמׁש ּתִ ֶ יָפה ַלּשׁ ַהֲחׂשִ ׁשֶ

ַוֲהִכי ָחׁשוּב - 
ם  ֵ ְלהֹודֹות ְלַהּשׁ

ל ֲחָסָדיו ְוַעל  ַעל ּכָ
ָרא ָלנוּ ֶאת  ּבָ ְך ׁשֶ ּכָ
דֹול  אֹורֹות - ַהּגָ ַהּמְ
ל  ְכָלל ּכָ ָטן - ּבִ ְוַהּקָ

רוִּאים! ַהּבְ

ר ָהָיה  ְלָעֶדיָה ִאי ֶאְפׁשָ ֶמׁש ֲחׁשוָּבה ָלנוּ. ּבִ ֶ א. ַהּשׁ
ּדוּר ָהָאֶרץ. ֵני ּכַ ִלְחיֹות ַעל ּפְ

ֶקת ָלנוּ ִויָטִמיִנים ֲחׁשוִּבים  ב. מֹוִעיָלה ָלנוּ וְּמַסּפֶ
נוּ. ּלָ ִריאוּת ׁשֶ ִמיָרה ַעל ַהּבְ ִעים ִלׁשְ ַסיְּ ַהּמְ

ְוֵיׁש  ֶמׁש,  ֶ ַלּשׁ ף  ְלֵהָחׂשֵ טֹוב  ֶהן  ּבָ ׁשֶ עֹות  ׁשָ ֵיׁש  ג. 
י ִהיא  ּכִ ֶמׁש,  ֶ ַלּשׁ ַדאי לֹא ָלֵצאת  ּכְ ֶהן  ּבָ ׁשֶ עֹות  ׁשָ

יק. ֲעלוָּלה  ְלַהּזִ

ף ְוֵעט  ְקחוּ ּדַ
מוּ, ְיָלִדים, ֶאת  ְוַסּכְ
ַמְדנוּ  ּלָ ל ָמה ׁשֶ ּכָ

ַהיֹּום.

ֶמׁש יֹוַדַעת  ֶ ָחָחָח... ַהּשׁ
ִלְהיֹות מֹוָרה! 

ֶכם! ּלָ ֶרת ׁשֶ ְחּבֶ יקוּ ַלּמַ ְעּתִ ֶמת, ּתַ ָקִדיָמה, ֲאִני רֹוׁשֶ

עליכם לפענח את המשפט שמאחורי הציורים.

היעזרו ברמזים מתחת לתמונות. בהצלחה!

חידת ציורים

ַהחוָּצה,  ָיָצאִתי  י!  ְכַנְעּתִ ּתַ ִהׁשְ
י. ְוַאּתְ יֹוַדַעת  ט ִויָטִמין ּדִ ָרִציִתי ְלַלּקֵ

ֶמׁש ַאַחת? ְך, ׁשֶ י ִמּמֵ ְלּתִ ָמה ִקּבַ

ָמה? ָמה?

מֹו  ְך ֵהן ּכְ ּלָ ְרַנִים ׁשֶ ַהּקַ ה! ָאַמְרּתְ ׁשֶ ַמּכָ
ֶמׁש! ת ׁשֶ עֹות? ֵהן ָנְתנוּ ִלי ַמּכַ ֶאְצּבָ

ֲאִני  יָטִמיִנים ׁשֶ ֵדי ֵלָהנֹות ֵמַהוִּ י ּכְ ּכִ
ם  ַאּתֶ ְיָלִדים,  ָלֶכם,  ׁשֹוַלַחת 

ָחְכָמה! י ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ִאּתִ

מה קיבלתם?

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון 2223



ֶאת  ָראוּ  ְיָתה,  ַהּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ד  ִמיָּ א!"  "ִאּמָ
ד ָאַמר  ַלּמֵ ל ֶאְפַרִים: "ַהּמְ ִנים ׁשֶ ׁשוּת ַעל ַהּפָ ַהִהְתַרּגְ

ֵחייֶדר!" ְהֶיה ָלנוּ ַקְיָטָנה ּבַ ּתִ ׁשֶ
א ַיַחד ִאּתֹו, "וָּמה ִיְהֶיה  ה ִאּמָ ׁשָ "ֵאיֶזה ֹיִפי!" ִהְתַרּגְ

ְיָטָנה?" ּקַ ּבַ
ָבִרים!"  ּדְ ה  ַהְרּבֵ ְועֹוד  ָרִסים  ּפְ ִחידֹוִנים,  ְכִניֹּות,  "ּתָ

ֵעיַנִים נֹוְצצֹות. ר ּבְ ּבֵ ּדִ
"וָּמַתי ֶזה ַמְתִחיל?"

ָניו. דֹול ָהָיה ַעל ּפָ א!" ִחיּוְּך ּגָ בוַּע ַהּבָ ָ ּשׁ ָבר ּבַ "ּכְ
◆◆◆

הוּ  ֶלפֹון וִּמיׁשֶ ְיָטָנה ִצְלֵצל ַהּטֶ ל ַהּקַ ּבֶֹקר ׁשֶ ִדיּוּק ּבַ ּבְ
ֲאָחדֹות  ּקֹות  ּדַ יָבה  ִהְקׁשִ א  ִאּמָ א.  ִאּמָ ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ ָזר 

ָקה ְוָקְרָאה ְלֶאְפַרִים. ן ִנּתְ וְּלַאַחר ִמּכֵ
יו  א ַרּכֹות, "ַעְכׁשָ ְנָתה ֵאָליו ִאּמָ "ֶאְפַרִים ָחמוּד!" ּפָ

ִריאוּת". ַרד ַהּבְ ׂשְ רוּ ֵאַלי ִמּמִ ְ ִהְתַקּשׁ
א ֶאְפַרִים, "ָמה ֵהם  ּלֵ ִריאוּת?" ִהְתּפַ ַרד ַהּבְ ׂשְ "ִמּמִ

ְך?" ָרצוּ ִמּמֵ
ק  ִנְדּבַ נוּ,  ּלָ ׁשֶ ֵכן  ָ ַהּשׁ מוֵּאל,  ְ ּשׁ ׁשֶ ִלי  רוּ  ִסּפְ "ֵהם 

א. קֹורֹוָנה", ָאְמָרה ִאּמָ ּבְ
ַחְקנוּ  ׂשִ ְלׁשֹום  ׁשִ ִלְהיֹות?  ָיכֹול  ֶזה  ֵאיְך  ֱאֶמת?  "ּבֶ

ד. יב ִמיָּ ַיַחד!" ֵהׁשִ
ֵאֵלינוּ!"  רוּ  ְ ִהְתַקּשׁ ֵהם  ֶזה  ְגַלל  ּבִ ִדיּוּק  "ּבְ

ם  ַחְקּתֶ ּשִׂ ׁשֶ ְגַלל  "ּבִ א,  ִאּמָ יָכה  ִהְמׁשִ
ֵנס ְלִבידוּד". ה ָצִריְך ְלִהּכָ ַיַחד ַאּתָ

ַתח ֶאְפַרִים ֵעיַנִים  ידוּד?" ּפָ "ּבִ
דֹולֹות. דֹולֹות ּגְ ּגְ

ידוּד",  ּבִ ן,  "ּכֵ
א  ִאּמָ ִהְתִחיָלה 
"ִמי  יר.  ְלַהְסּבִ

ׁש ִעם חֹוֶלה,  ְפּגַ ּנִ ׁשֶ
ֵנס  ְלִהּכָ ד  ִמיָּ ָצִריְך 

ְלִבידוּד".
ְיָטָנה??"  "ַוֲאִני לֹא ֵאֵלְך ַלּקַ
א  ַאל ְוֵעיָניו ֵהֵחּלוּ ְלִהְתַמּלֵ ׁשָ

ְדָמעֹות. ּבִ
ֵאין  לֹא!  "ְלַצֲעִרי 

יָבה  ֵהׁשִ רוּת",  ֶאְפׁשָ
"ִמי  א,  ִאּמָ
ִבידוּד לֹא ָיכֹול  ּבְ ׁשֶ
ְלׁשוּם  ָלֵצאת 

ָמקֹום".

ְוָנְפלוּ  ֶאְפַרִים  ל  ׁשֶ ֵמֵעיָניו  רוּ  ָנׁשְ דֹולֹות  ּגְ ָמעֹות  ּדְ
ל  ּכָ ְיָטָנה!  ַלּקַ ה  ִחּכָ ְך  ּכָ ל  ּכָ הוּא  ה.  ָהִרְצּפָ ַעל  ָלֶהן 
ִלְהיֹות  ָצִריְך  הוּא  יו  ַעְכׁשָ ִדיּוּק  ּבְ ה  ָלּמָ ׁש!  ִהְתַרּגֵ ְך  ּכָ

ִבידוּד?? ּבְ
הֹות  ִלׁשְ יּוַּכל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶחֶדר,  ְלֶאְפַרִים  ָרה  ִסּדְ א  ִאּמָ
ָחה.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּבְ ָאר  ׁשְ ֶאת  יק  ַיְדּבִ ְולֹא  ְלַבּדֹו  ם  ׁשָ
ים  ּקִ ְמַעְנְיִנים, ַמְמּתַ ָחִקים  ִהְכִניָסה ַלֶחֶדר ִמׂשְ ִהיא 
לֹא  ָבר  ּדָ ׁשוּם  ֲאָבל  ִקים,  ְמַרּתְ וְּסָפִרים  ְטִעיִמים 
ַמן ַעל  ל ַהּזְ ב ּכָ ַח ֶאת ֶאְפַרִים. הוּא ָחׁשַ ּמֵ ִהְצִליַח ְלׂשַ

יׁש ָעצוּב ְמֹאד... ְיָטָנה ְוִהְרּגִ ַהּקַ
דֹול. ֶעֶצב ּגָ ֶחֶדר ָעְברוּ ַעל ֶאְפַרִים ּבְ ִמים ּבַ ַהיָּ

ָלִדים ִעם  ּבֶֹקר ָהָיה ֵמִציץ ֵמַהַחּלֹון ְורֹוֶאה ֶאת ַהיְּ ּבַ
הוּא  ְך  ּכָ ַאַחר  ְיָטָנה,  ַלּקַ הֹוְלִכים  ב  ַהּגַ ַעל  יִקים  ּתִ
ְוַאַחר  ְיָטָנה  ּקַ ּבַ ים  עֹוׂשִ ֵהם  ָמה  וְּמַדְמֵין  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה 

ֳהַרִים ִהְתִחיל ַלְחׁשֹב ָמה ִיְהֶיה ָמָחר... ַהּצָ
רֹאׁשֹו. בֹות ּבְ ִדיּוּק ֲאִני?" עֹוְברֹות ַמְחׁשָ ה ּבְ "ָלּמָ

ָצִריְך  ֲאִני  ַקְיָטָנה,  ׁש  יֵּ ׁשֶ ּכְ יו,  ַעְכׁשָ ְוָקא  ּדַ ה  "ְוָלּמָ
ִבידוּד?" ֶבת ּבְ ָלׁשֶ

ֶאְפַרִים  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ִדיּוּק  ּבְ בוַּעִים,  ׁשְ ַאֲחֵרי 
ַח - ּמֵ הוּ ְמֹאד ְמֹאד ְמׂשַ ֶ ידוּד, ָקָרה ַמּשׁ ָלֵצאת ֵמַהּבִ

ינֹוק ָקָטן ְוָחמוּד! נֹוַלד ָלֶהם ּתִ
ית  ּבֵ ְלִכוּוּן  ָחה  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ א  ַאּבָ ִעם  ֶאְפַרִים  ָצא  יָּ ׁשֶ ּכְ
יׁש  ָטן, ִהְרּגִ ינֹוק ַהּקָ ַהחֹוִלים ִלְראֹות ֶאת ַהּתִ
ֶקֶרן  מֹו  ּכְ זֹוֶהֶרת,  ה  ֲאֻדּמָ ה  ְנֻקּדָ ִלּבֹו  ּבְ
ב  ַהּלֵ ְלתֹוְך  ִניָמה  ּפְ ְכֶנֶסת  ּנִ ׁשֶ ֵלְיֶזר 
ְוהֹוָדָיה.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ אֹותֹו  ָאה  וְּמַמּלְ
ׁש  ַמּמָ אֹותֹו,  ה  ְמַלוֶּ ה'  ׁשֶ ָחׁש  הוּא 

ָרִטית.  ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ּבְ
ב  ִבידוּד", ָחׁשַ יו ּבְ "ְוִאם ָהִייִתי ַעְכׁשָ
ל  ּכָ ׁשֶ ּכְ ה  עֹוׂשֶ ָהִייִתי  "ָמה  ְלַעְצמֹו, 
ֶאת  ִלְראֹות  זֹוָכה  ָהְיָתה  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ינֹוק ְוַרק ֲאִני לֹא? ֵאיְך ָהִייִתי  ַהּתִ
ֶהְפֵסד  ְתאֹום  ּפִ יׁש?"  ַמְרּגִ
ְיָטָנה לֹא ָהָיה ִנְרֶאה לֹו  ַהּקַ
ָבִרים  ּדְ ֵיׁש  ְך,  ּכָ ל  ּכָ נֹוָרא 
ה'  ְואֹוָתם  יֹוֵתר  ים  ָקׁשִ

ֱחֶוה. יֶּ לֹא ָרָצה ׁשֶ
ָלַחׁש  ה'!"  "ּתֹוָדה 
ָהָיה  הוּא  ֶאְפַרִים. 

ר! ָ ְך ְמֻאּשׁ ל ּכָ ּכָ

מֹו ֶקֶרן ֵלְיֶזר ק ּכְ ָּ ְמֻדי
יל ָהַרְך  ִסּפוּר ַלּגִ

י ְפֶרְנֶקל ֶאְסּתִ
יוני רוצה להגיע לקופת 
צריך  בדרך  אך  חולים, 
גם לאסוף את המסכה 

והאלכוג'ל – עזרו לו!

מבוך

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון
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עזרו לחבורת הגמדים החביבה ללמוד 
כיצד לשמור על הבריאות והניקיון

גזרו את בלוני הקומיקס. חשבו מה   ←
כל גמד אומר והדביקו אותם לגמדים.

← מצאו 11 תפוזים שנעלמו בציור.

הפופיטים 
שומרים 

על הניקיון

כשאנו מקבלים 
חבילות או 

משלוחים, אותם 
אנחנו לא מעבירים 

מיד ליד
אלא מניחים על 

השולחן או הרצפה 
ורק אז לוקחים.

אנחנו שוטפים את 
הפנים והידיים אבל 

בואו לא נשכח: 
שומרים מרחק של 
שני מטרים זה מזה!

צריך להיכנס 
הביתה,

שם הכי טוב.
נשחק בפאזל 

ואולי נקרא סיפור.
אני שוטף היטב 

את הידיים בסבון 

ומים, סופר 

עד 20 ורק אז 

מסיר את הסבון 

בעזרת מים.

בסבון אשפשף היטב את הידיים  

גם בגב כף היד מסביב ובין 

האצבעות, וכמובן לא אשכח גם 

בציפורניים לנקות.

להם נקרא.קופסה ואולי גם סיפור נשחק יחד במשחק עם האחים הקטנים לאימא נעזור בשמחה 

אני מחזק 
את הגוף שלי 
כשאני אוכל 

אוכל מזין ובריא.
אני משתדל גם 
לאכול פירות 
והרבה ירקות.

מצאו 
את דבי 
הדבורה

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון

כתבה וציירה: דבורה בנדיקט
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לדעתכם  מי   - בילדים  הביטו 
שומר על כללי הבריאות?

כללי   3 אילו  בשלט  כתבו 
בריאות חשוב להקפיד לשמור.

לכל  שייך  נעליים  זוג  איזה   .1
ילד?

בנעליים  התחדש  מי   .2
חדשות?

3. המתנפח עלול לקרוס. מצאו 
את הבעיה.

4. למי שייכים המשקפיים?

5. למה כועס הילד?

6. מי לבש אחד מבגדיו הפוך?

למתקן  המים  הובאו  מהיכן   .7
המתנפח?

את  לפוצץ  עלול  עוד  מי   .8
המתנפח?

איסוף  על  אחראי  מי   .9
התשלום על המתנפח?

10. מי הגיע עם הקורקינט?

בוודאות  היה  מהילדים  מי   .11
בשני המתנפחים?

12. הילד הבלונדיני שקופץ הכי 
גבוה - מצאו את נעליו וגלו היכן 

הוא היה.

13. מצאו 6 כדורי גלידה.

שומרים 
על כללי 
הבריאות 
גם בגינה 

מצאו 
את דבי 
הדבורה

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון

כתבה וציירה: דבורה בנדיקט
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1

3

6

9

12

5

8

11

2

4

7

10

13

לומדים לצייר
עם דבורה בנדיקט

אפיון דמויות
נסו לתת לדמות שלכם אופי וסגנון, 

כך שכל מי שיביט בה יכול בקלות 
לזהות את תכונותיה, כגון - דמות 

שמחה ונמרצת, דמות כעוסה, 
ערמומית ועוד.

נתחיל בציור בסיס 
ראש הילד.

נצייר עיניים, פה, אף, 
גבות ואוזן.

נשלים את תווי הפנים 
ונסמן את תחילת הכובע.

נצייר את הלחי והצוואר 
ונסיים עם הכובע.

נצייר את הזרועות וכפות כעת נעבור לגוף.נצייר את השיער.
הידיים.

נשלים את אצבעות 
הידיים ונצייר קרסוליים.

נשלים את הפרטים 
האחרונים בבגדים.

נעבור לציור ארמון החול.

נשלים את הפרטים נצייר 3 קומות.
לארמון החול המושלם, 

וסיימנו.

נמחק את הקווים הכתומים 
- אלו קווי הבסיס המיותרים 

בציור.
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מצאו לפחות 15 מצאו את ההבדלים
הבדלים בין התמונות

פתרתם? זכיתם!
התקשרו ל"ונשמרתם" והשאירו הודעה - ואולי תזכו בהגרלה היומית!
לא הצלחתם לפתור, התקשרו לקו ותקבלו רמז שיקדם אתכם לפתרון
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צובעים ונהנים
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צובעים ונהנים
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צובעים ונהנים
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מקפידים
על היגיינה

חובשים
מסיכה

שומרים מרחק
2 מטר

נמנעים
מהתקהלויות

הקורונה לא
יצאתם לבין-הזמנים?

הסכנה להדבק אורבת בכל פינה; בתחבורה הציבורית, במכולת, 
בבית-הכנסת, עם החברותא, וגם ביציאה למסלול עם החברים מהשיעור. 
כדי לשמור עלינו ועל כל בני המשפחה שבבית, גם בבין-הזמנים חייבים 

להקפיד על ההנחיות ולקטוע את שרשרת ההדבקה.

בכל מקרה של חום ו/או תסמינים יש ליצור קשר עם רופא המשפחה

03-509-7000
קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי:


