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ילדים

אור נגד פז

הלוי-דנה אלעזר

וּׁב ּׁ ִּׁׁש  י זבַּּׁ ָּ ֵנייֵש  אֹוְרפּׁ ְ יש  ֵ תּׁ ֶפריתבֵּׁ :ֵסֶפרבָּּׁ ֵ סּׁ יֵתאֹורהַּ פֶר ובּׁ ֵַּ ָּ הסּׁ .זפּׁ
ים יקִׁ אֹוְרנִׁ יתהָּ בֵּׁ ֶפרמִׁ ֵ סּׁ יםלֹאאֹורהַּ יםהַּ ֶאתאֹוֲהבִׁ יקִׁ ְזנִׁ ַּ יתפּׁ בֵּׁ מִׁ

ֶפר ֵ סּׁ זהַּ ָּ ם.פּׁ יםוְהֵ הְמאֹדטֹוביֹוְדעִׁ ָּ מּׁ .לָּ

נַּת ְ יםש  וּׁדִׁ מּׁ לִּׁׁ ההַּ ילָּ ְתחִׁ הּׁ ,מַּ ָּ תּׁ ְתקָּ ְואִׁ ֲחרוּׁתֶרֶבתמִׁ ַּ ֹוְרטתּׁ פּׁ סְּׁ הַּ
ית נָּתִׁ ְ ּׁ ש  יןהַּ יבֵּׁ ֵ תּׁ ֶפרבָּּׁ ֵ סּׁ ֲחרוּׁת.הַּ ַּ תּׁ זֹּׁאתבַּּׁ יםהַּ יקִׁ ְזנִׁ ַּ פּׁ ידהַּ מִׁ ָּ תּׁ
ים חִׁ צְּׁ ל,ְמנַּ נָּהכָּּׁ ָּ ל.ש  םֲאבָּ עַּ ַּ פּׁ יקִׁ הַּ אֹוְרנִׁ ְעיֹוןיֵש  יםלָּ ש  רַּ דָּ חָּ
יר ְסעִׁ ּׁמַּ י:ו נָּהאוּׁלַּ ָּ ּׁ ש  אהַּ ְוקָּ ּׁ ֵהםדַּּׁ חו צְּׁ ל?ְינַּ יםֵאיךְ ?ֵאיךְ ֲאבָּ חִׁ צְּׁ ְמנַּ

יםֶאת יקִׁ ְזנִׁ ַּ פּׁ יםהַּ קִׁ ֲחזָּ ִּׁׁיםהַּ י ּׁמִׁ ְרמו עַּ ?ְוהָּ

נָּה ידָּּׁ וִׁ לֵּׁ ר־הַּ זָּ יאֶאְלעָּ ֶמ סֹוֶפֶרתהִׁ ְרגֶּׁ ְּׁמתַּ ת,תו סזֹוכַּ רַּ הפְּׁ בֹורָּ דְּׁ
ר ְפֵריעמֶֹ יםְלסִׁ דִׁ רְילָּ ֶריהָּ .וָּנֹעַּ יְספָּ ֹוְדמִׁ קּׁ ּׁ םהַּ רו ְמכְּׁ יֹוֵתרנִׁ אָּ בְּׁ ֵ מּׁ המִׁ
יםֶאֶלף קִׁ .ֳעתָּ

עלמהשלהסוד
קרופיקאורה

אבאאתשמעההיא.הצליחהולאלהירדםניסתהעלמה
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ביותרהטובהחברתהמיהאתרקמשתפתהיאאותוסוד

,הגדולאחיה:לגלותושלאפעםאחרפעםממנהומבקשת
ומצבו,שתייהבעיותועםחברתייםקשייםעםמתמודד,יוגב
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עוגה קטנה, עוגה גדולה

רותי שקד

א ְבתָּ יסָּ ּׁתִׁ ו ּׁגֹותֶלֱאפֹותאֹוֶהֶבתתּׁ יד.עו מִׁ ָּ ֶ תּׁ ש  יאכְּׁ ההִׁ האֹופָּ ּׁגָּ עו
ה דֹולָּ יא,גְּׁ ההִׁ םאֹופָּ הגַּּׁ ּׁגָּ נָּּׁהעו ם.ְקטַּ העִׁ ּׁגָּ עו נָּּׁההָּ טַּ קְּׁ יאהַּ אֹוֶהֶבתהִׁ

יעַּ  ְפתִּׁׁ לְלהַּ כָּ םבְּׁ עַּ ַּ ֵחרֶנֶכדפּׁ .אַּ

יעַּ  גִּׁׁ ַּ מּׁ ֶ ש  ֶדתיֹוםכְּׁ ֻהלֶּׁ להַּ ֶ איָּהש  יא,מַּ תְמבַּ הִׁ ֶ ש  ֶ אקּׁ ְבתָּ ָּ סּׁ הּׁ ֶלֱאפֹותמִׁ לָּ
ת ּׁגַּ דעו ֹוקֹולָּ א.ְמֻיֶחֶדתש  ְבתָּ הסָּ תֶאתאֹופָּ דהַּ עוּׁגַּ ֹוקֹולָּ ּׁ הש  ֲהבָּ אַּ ,בְּׁ
ל וּׁתֵמרֹבֲאבָּ ש  גְּׁ ְתרַּ תהִׁ ֶ ֶחש  ְתרַּ ּׁנָּהמִׁ או ...תְּׁ

ה פָּ ש ָּ תבְּׁ חַּ ֹוֶפֶרתקֹולַּ סּׁ יהַּ ּׁתִׁ ֵקדרו ָּ פֶּׁ ש  יםֶרתְמסַּ דִׁ לָּ ְּׁ י וּׁתלַּ יש  ְרגִׁ בִּׁׁ
ה ֲהבָּ ְּׁבאַּ ּׁרו ו פּׁ ִּׁׁיםסִׁ י חַּ הְמעֹוֵררֵמהַּ אָּ רָּ ְ ש  ה,הַּ ירָּ ֲעבִׁ וּׁבֶמֶסרוּׁמַּ ש  :חָּ
 ּׁ הו ֶ ּׁ ש  ַּ מּׁ ֶ ש  ש  כְּׁ בֵּׁ ַּ תּׁ ְ ש  סוּׁר–מִׁ ְתיָּ אָּ .ֵאש  ְלהִׁ

 ּׁ הּׁ ֶזהו ְפרָּ יסִׁ ִׁ ּׁ ש  ִׁ ּׁ ש  להַּ ֶ יש  ּׁתִׁ ֵקדרו ָּ הוֹ ש  תבְּׁ אַּ י"צָּ נִׁ יםדָּּׁ רִׁ ין."ְספָּ ֵ בּׁ
ֶריהָּ  יםְספָּ ֹוְדמִׁ קּׁ יםהַּ אִׁ ְמצָּ א"נִׁ בָּּׁ יסַּ תְמ ","וֲַּאנִׁ בַּּׁ עֹותסִׁ ָּ ְפתּׁ הַּ ,"הַּ

י" יצִׁ יפִּׁׁ יצִׁ ים","ְקפִׁ ּׁרִׁ לגּׁו ֶ ףש  דאַּ ֲאבַּ "וְ "ֶאחָּ יחַּ הָּ לטִּׁׁ ֶ דֹוןש  אָּ
יחַּ  לִׁ ְלמָּ ם."אַּ לָּּׁ ּׁ כֻּׁ כו הזָּ חָּ ְצלָּ הְלהַּ בָּּׁ .רַּ

כיף לחפש ביער
לוקאס' גארת: איורים

רות ראסל: עצוב
קירסטיןרובסון: כתיבה

חיפושתמונות24לכםמחכותהזההמקסיםהספרבתוך
ובכלומשנותשונותבחיותעמוסהתמונהכל.עין-מרהיבות

מצפותהנאהשלשעות.לגלותשעליכםנוספיםדבריםמיני
.הדפיםבין,וילדיםהורים,לכם


