
ָ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


