


ֶכם לֹומְׁ ?ַהי ָמה שְׁ

נֹות ַמֶשהּו בְׁ יֶתם לִּ סִּ ?  ָקָרה ָלֶכם ַפַעם ֶשנִּ

ראֹו  ַציֵּ ּתֹוב? לְׁ כְׁ ?אֹו לִּ

יחַ  לִּ צְׁ ֶזה לֹא הִּ ?וְׁ



ָחק שְׁ ים ַבמִּ יחִּ לִּ ם ַאֶּתם לֹא ַמצְׁ ים אִּ ?ּוָמה ַאֶּתם עֹושִּ

ק ַכּדּוֶרֶגל ַשחֵּ י מְׁ ֶשֲאנִּ ים כְׁ ָעמִּ פְׁ י לִּ . ֶזה קֹוֶרה לִּ



ים  ָקָרה  ם ַההֹורִּ ֶּתם עִּ ַוַכחְׁ תְׁ ָלֶכם ֶשהִּ

חַ  ַקלֵּ תְׁ הִּ ?ַעל ָמַתי ָלֶלֶכת לְׁ



ֶכם ַבֶקֶסם  ַהיֹום  ף ֶאתְׁ י ֲאַשּתֵּ ֲאנִּ

ר  ַנֲהגּותֶשעֹוזֵּ תְׁ ַשנֹות הִּ י לְׁ .לִּ

יַח ַלֲעשֹות ַמֶשהּו לִּ י לֹא ַמצְׁ ֶשֲאנִּ .כְׁ

כּוחַ  יל וִּ חִּ ֶשַמתְׁ .אֹו כְׁ





י ֲאַגֶלה ָלֶכם סֹוד   ַהיֹום ֲאנִּ

ים ָלדִּ עֹוד ֲהמֹון יְׁ י ּולְׁ ר לִּ ֶשעֹוזֵּ

יל ֶאת הֶקֶסם  עִּ ַהפְׁ ָחָדשלְׁ יל מֵּ חִּ ַהתְׁ .לְׁ

ים ?מּוָכנִּ



י  יֹונִּ מְׁ ּתֹור ּדִּ נּו ַכפְׁ נּוי  ָיַצרְׁ שִּ לְׁ
ַנֲהגּות תְׁ .הִּ

ים ָעָליו   נּו לֹוֲחצִּ ֶשַכֲאֶשר ֲאַנחְׁ

יֹון מְׁ ַשנֹות  , ַבּדִּ ָּתן ָלנּו ַהֹכַח לְׁ נִּ
ַנֲהגּות תְׁ הִּ

ָחָלה ַהתְׁ יל מֵּ חִּ ַהתְׁ .ּולְׁ

ְיָלִדים ִצְירּו ְפּתֹוִרים שֶׁ .ֵאּלּו כַּ

ָּלכֶׁם ְפּתֹור שֶׁ כַּ ת הַּ ְכָשו אֶׁ ְירּו עַּ צַּ

רּו יְׁ ים צִּ ָלדִּ ים ֶשיְׁ ּתֹורִּ לּו ַכפְׁ .אֵּ

ּתֹור  ָשיו ֶאת ַהַכפְׁ רּו ַעכְׁ .ֶשָלֶכםַציְׁ



ּתֹור  נֹוָסף ַגם ַכפְׁ רּו בְׁ ים ֶשָיצְׁ ָלדִּ ָּתףיֵּש יְׁ שֻׁ מְׁ

ָשר  יד ֶאפְׁ ֹכר ֶשָּתמִּ זְׁ כָֻׁלם לִּ ר לְׁ ֶשעֹוזֵּ

ָחָלה ַהתְׁ יל מֵּ חִּ ַהתְׁ לְׁ



ָלה   חֹור מִּ בְׁ ים לִּ כֹולִּ ַאֶּתם יְׁ
ָּתה ֶשָלֶכם ַלכִּ ֲחָדָשה מִּ

צּו רְׁ ם ּתִּ .אִּ

ים ָסמִּ ַלת קְׁ י יֵּש ַגם מִּ ים ֶשלִּ רִּ ַלֲחבֵּ

כּוחַ  י וִּ ָחָלה ַאֲחרֵּ ַהתְׁ יל מֵּ חִּ ַהתְׁ .ֶשעֹוֶזֶרת ָלנּו לְׁ

נּו ַוַכחְׁ תְׁ ם הִּ יֹות  , אִּ ַנֲהגֻׁ תְׁ נּו ַעל ַההִּ ַברְׁ ּדִּ

ַשנֹות ַדאי לְׁ ַבנּו ָמה ָקָרה ּוכְׁ הֵּ .וְׁ

ַלת ַהֶקֶסם ֶשָלנּו   ים ֶאת מִּ רִּ נּו ָפשּוט אֹומְׁ ֲאַנחְׁ
NEXT ים יכִּ שִּ קּוַממְׁ ַשחֵּ .לְׁ





ָרֶאה ַבֶקֶסם ַהָבא תְׁ !!נִּ
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