
צוות הכותבים: ניב נבון, אפרת נבון, סיגל רץ, תמר אקרמן, עידית לוי
עריכת תוכן: סיגל רץ ועידית לוי

איורים: דורון ואורית פנחס
הגהה: רחלי לייטמן 

עימוד ועיצוב: רוני פרי
הפקה: אורי שבתאי

תודות: אהובה ברנר, אלון לוי, חיים רץ, ג'יזל דקל, שרה בן שלום, נועם דוייב,
אפרת אהרוני, מאירה לוי, נגה גונן

תודה מיוחדת לילדים שהקשיבו, הרגישו וייעצו:
ברוך רץ, מאור אקרמן, חיים, אברהם ורחל לוי, עופרי, אחינועם ומעיין נבון



ְּתמּונָה
ַאַחת 

ֻמְׁשלֶֶמת
ִׁשיִרים וֲַחֵבִרים



ּגָדֹול ּכִפְלַיִם
"ֵאיזֶה יֶלֶד ּגָדֹול!" ִאָּמא ִמְתּפַעֶלֶת  

ִמְתרַחֵץ, ִמְסָּתרֵק, ְמַצְחֵצַח ִׁשּנַיִם.    
ּוכְֶׁשִאָּמא אֹוִתי ּכָל ּכְָך ְמעֹודֶדֶת,  

ִמּיָד ֲאנִי ַמרְּגִיׁש ּגָדֹול ּכִפְלַיִם.      

ֵמִאָּמא ֲאנִי לֹוֵמד ּדְָבִרים טֹובִים  
וְאֹוֵמר לְכָל ָחֵבר "ַאָּתה ּגָדֹול!"    

ּוכְֶׁשֲאנְַחנּו זֶה ֶאת זֶה ְמעֹודְדִים,
ָאז ּבְיַַחד ֲאנְַחנּו יְכֹולִים ַהּכֹל.  
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ּדֻגְָמה טֹובָה 
עִָמית וֲַאנִי יָָצאנּו לְִטּיּול ּבְיַַחד  

לְצַד ַהּדֶרְֶך רִָאינּו ֶאֶבן עֲגֻּלָה ֻמּנַַחת,     
נַָתִּתי לְעִָמית ֶאת ָהֶאֶבן ָהעֲגֻלָּה   

ּוְׁשנֵינּו ִהרְּגְַׁשנּו ִׂשְמָחה ְמאֹד ּגְדֹולָה.    

ִהְמַׁשכְנּו ּבִַּטּיּול, ִהּגַעְנּו לַּגִּנָה,  
רִָאינּו עַל ַהּדֶֶׁשא נֹוָצה לְָבנָה.  

וְלְִפנֵי ֶׁשִהְסּפְַקִּתי לִרְצֹות אֹו לְַהרְּגִיׁש,
עִָמית ֲחֵבִרי ֶאת ַהּנֹוָצה לִי ִהּגִיׁש. 

ִחּיַכְִּתי... ִחּיַכְִּתי... ִחּיְֵך ּגַם עִָמית, 
וְָאַמר לִי ִמּיָד ְּבנִיָמה לְָבבִית:
"ַהּיֹום ּבִַּטּיּול נַָתָּת לִי ּדֻגְָמה,

ָאז עִָׂשיִתי כָּמֹוָך, ּבְצּורָה ּדֹוָמה". 
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ַאֲהבָה ּבֵין ֲחֵברִים 
ּכְֶׁשֲאנְַחנּו נְִמָצִאים ּבְִסבִיָבה טֹוָבה 

וְכָל ַהֲחֵבִרים זֶה לָזֶה ּכָל ּכְָך עֹוזְִרים,
לִֵּבנּו ִמְתַמּלֵא ּכָל יֹום ְּבַאֲהָבה

ּובְיַַחד ַמצְלִיִחים לַעֲׂשֹות ַהרְֵּבה ּדְָבִרים.  

ַאֲהָבה ּבֵין ֲחֵבִרים ִהיא ְמאֹוד ְמיֶֻחדֶת,
ִמּקֶֶׁשר טֹוב ּבֵינֵינּו ּכֻּלָנּו ַמרְוִיִחים.  

ַאֲהָבה ּבֵין ֲחֵבִרים לַּכֹל ְמֻסּגֶלֶת,
לְַחֵּבר ּולְַׂשֵּמַח ֶאת ּכָל ָהֲאנִָׁשים.
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ְמַׂשֲחִקים ּבְיַַחד
ְמַׂשֲחִקים ּבְיַַחד ּבְַּטרְַקטֹור ַהּגָדֹול, 
נֹוְסִעים ּבְַמעְּגָל ְסבִיב ַארְּגַז ַהחֹול. 

ֶאָחד יֹוֵׁשב ּבְִפנִים וְהֵַּׁשנִי אֹותֹו ַמִּסיַע, 
ִאם ִמיֶׁשהּו יִתְעַּיֵף ֵהם יְִתחַּלְפּו ּכְֶׁשהּוא יֹודִיעַ.

ַהֲחֵבִרים ּבְִׁשּתּוף ּפְעֻּלָה ְמַׂשֲחִקים,   
עֹוזְִרים זֶה לָזֶה, נֱֶהנִים ּוְׂשֵמִחים.  

ַאַחר ּכְָך יְַׂשֲחקּו ּגַם ּבַּלֶגֹו ַהּכָחֹל
וְיְַמִׁשיכּו לְִבנֹות ֶאת ַהִּמגְּדָל ַהּגָדֹול! 
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ִׁשּתּוף ּפְֻעּלָה 
ִׁשּתּוף ּפְעֻּלָה זֶה ּכְדַאי ּוִמְׁשַּתּלֵם  

ּכָל ֶאָחד הּוא ֵחלֶק טֹוב ּובְיַַחד זֶה ָׁשלֵם.  
ּכְֶׁשעֹוִׂשים ּדְָבִרים ּבְיַַחד זֶה ּכֵיף וְגַם נִָעים,

ּבְִׁשּתּוף ּפְעֻּלָה ִׂשְמָחה ּבֵינֵינּו ְמגַּלִים. 

ִׁשּתּוף ּפְעֻּלָה זֶה ּפְִתרֹון לְכָל ּדָָבר
ּכָל ֶאָחד ְמאֹוד ָׂשֵמַח וְעִם ּכֻּלָם הּוא ְמאָֻּׁשר.
ּכְֶׁשּפֹוְתִרים ּדְָבִרים ּבְיַַחד ְמגַּלִים ּדָָבר ָחדָׁש,

ּבְִׁשּתּוף ּפְעֻּלָה יֵׁש רֶוַח ֶׁשל ַמָּמׁש. 
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ַמֶּׁשהּו ְמיָֻחד
לַָמדְִּתי ִמַּסָּבא ֶׁשּלִי ַמֶּׁשהּו ְמיָֻחד 
ֶׁשעֹוזֵר לִי לְִהְסַּתּדֵר עִם ּכָל ֶאָחד:

ִאם ִמְתּגַּלֶה חֶֹסר ַהְסּכָָמה ּבֵין ֲחֵבִרים 
ּכְדַאי לְַׂשחֵק, אֹו לְדַּבֵר עַל ּכָל ִמינֵי ּדְבָרִים טֹובִים.   

ּכִי הִַּׂשיָחה ַהְמֻׁשֶּתפֶת, אֹו ִמְׂשָחק ּבֵין ֲחֵבִרים,  
יְָקרְבּו אֹוָתנּו זֶה לָזֶה וְנַרְּגִיׁש יֹוֵתר נִָעים 

וְָאז נְגַּלֶה ֶׁשּכֻּלָם ְמאֹד צֹודְִקים.  
וְֶׁשַהּדָָבר ֶהחָׁשּוב הּוא ֶׁשּכֻּלָנּו ֲחֵבִרים.  
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ְּתמּונָה ַאַחת ֻמְׁשלֶֶמת
ּכָל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו הּוא יִָחיד ּוְמיָֻחד 
וְֹלא ִּתְמָצא ּכָמֹוהּו ּבְעֹולֵָמנּו ָהֶאָחד,
ּכְמֹו ּפָאזֶל ֶׁשֻּמרְּכָב ֵמֲחלִָקים יִָפים 

לְִתמּונָה ַאַחת ֻמְׁשלֶֶמת ּכֻּלָנּו ִמְתַחְּבִרים.    
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וְַעכְָׁשיו נְַחֵּבר 
ָחֵבר וְעֹוד ָחֵבר ּבְכַּדּור ְמַׂשֲחִקים,   

מֹוְסִרים זֶה ֶאל זֶה ֶאת ַהּכַּדּור וְנֱֶהנִים.       
ֵמרָחֹוק ֵהם ַמְבִחינִים ּבְעֹוד ְׁשנֵי ֲחֵבִרים  

"ּבֹואּו ִהצְָטרְפּו!" - וְַהֲחֵבִרים רִָצים.        

ְׁשנַיִם וְעֹוד ְׁשנַיִם ָׁשוֶה ַארְּבָעָה  
וְַארְּבָעָה ֲחֵבִרים זֹו ִׂשְמָחה ַמָּמׁש ּגְדֹולָה.

ַארְּבָעָה ֲחֵבִרים ּבְכַּדּור ְמַׂשֲחִקים,     
מֹוְסִרים זֶה ֶאל זֶה ֶאת ַהּכַּדּור וְנֱֶהנִים   

יָבֹואּו ֲחֵבִרים ּונְַחֵּבר עֹוד וָעֹוד,
ּכִי לְַׂשחֵק ּבְיַַחד זֹו ִׂשְמָחה ּגְדֹולָה ְמאֹוד! 
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ִמּלִים טֹובֹות 
ִמּלִים טֹובֹות ְמבִיאֹות לָנּו ֶאת ַהּכֹוַח    

לְִהיֹות ּבְיַַחד, לִגְּדֹל וְגַם לִצְמַֹח,   
ִמּלִים טֹובֹות ָּתִמיד אֹוְמִרים לְִפנֵי ַהּכֹל,

וְכֻּלָנּו יַַחד ְמדַּלְגִים ֵמעַל לְכָל ִמכְׁשֹול.

ִמּלִים טֹובֹות נְִעימֹות לָנּו ּבַּלֵב  
וְכָל ֶאָחד ַמרְּגִיׁש ָׂשֵמַח ּוְמאֹוד אֹוֵהב   

ּוכְֶׁשּיֵׁש לָנּו ֲהמֹון ִׂשְמָחה וְכֹוַח לֱֶאהֹב
ּכֻּלָנּו ַמרְּגִיִׁשים זֶה ֶאת זֶה ְמאֹוד ָקרֹוב.    

ּבֹואּו יַַחד זֶה עִם זֶה נְדֵַּבר,
נְעֹודֵד ּונְַׁשֵּבַח ּכָל ָחֵבר וְָחֵבר.

זֶה קַל, זֶה ּפָׁשּוט, זֶה ְמעֹורֵר ַאֲהָבה
ּוְמאֹוד נִָעים וְכֵּיף לִגְּדֹל ַּבֲאוִירָה טֹוָבה.
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ַמֲחָׁשבֹות 
ּבָעֶרֶב, לְִפנֵי ֶׁשֲאנִי ׁשֹוכֵב לִיׁשֹן

ֲאנִי אֹוֵהב לַחְׁשֹב ַמחֲָׁשבֹות טֹובֹות.
ּוַבּבֶֹקר ּכְֶׁשֲאנִי ָקם רַעֲנָן ִמְּׁשנִָתי, 

ַהַּמחֲָׁשבֹות ַהּטֹובֹות נְִׁשָארֹות ִאִּתי.  
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