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 חכמי חלם והירח 

  על פי המעשייה ©אמיר לביא  מאת מערכון 

   ג' –תלמידי יסודי בכיתות ב' עבור 

 

 

 

 

א ְלֶפַתע ִנְכֶנֶסת ַהאֵׁ  ב ַעל כְֻּרסָּ א יֹושֵׁ ִפיַסבָּ ה ִעם ְבנָּּה רָּ א ,ם ֹנעָּ ה ְמֹאד  ,ֶנְכּדֹו ֶשל ַהַסבָּ ֶשִנְראָּ

ח ְברָּ  . ְמצֻּ

א:   ה.  ַסבָּ לֹום ֹנעָּ השָּ  שָּ עָּ יזֹו ַהְפתָּ ִפי. אֵׁ  ? לֹום רָּ

ה:   א  ֹנעָּ ה ַאבָּ ?  ,מָּ ַכְחתָּ  שָּ

א:    ַתְזִכיִרי ִלי.   ַסבָּ

ה:   ַמְרִתי ל   ֹנעָּ ִפי ִיְהֶיה  ֶשֲאִני נֹוַסַעת ַהּיֹום ְלֶכֶנס. ְשֹלֹמה ב   ָךאָּ ִמּלּוִאים ְוִסַכְמנּו ֶשרָּ

 ֶאְצְלֶכם ַעד ֶשֶאֱחֹזר. 

א:   ה. נָּכֹון. נּו בַ   ַסבָּ א? אָּ ין ִחבּוק ְלַסבָּ ִפי אֵׁ ר לֹא ַמֶשהּו. רָּ רֹון ְכבָּ  ִגיל ֶשִּלי ַהִזכָּ

ִגיב) ח ְבֹקִשי מֵׁ ְברָּ ִפי ְמצֻּ  .(רָּ

א:   בָּ ה?   סָּ רָּ ה קָּ  מָּ

ה:   זּוז.  .לֹא יֹוַדַעת  ֹנעָּ ֶעֶרב. ֲאִני ַחֶּיֶבת לָּ ר ִאתֹו בָּ ֶפר. ֲאִני ֲאַדבֵׁ ית ַהסֵׁ  ֶבַטח ַמֶשהּו ְבבֵׁ

א:   עֶ   ַסבָּ ִפי?ַעד הָּ ֶדר. נָּכֹון רָּ  )רפי לא מגיב(.  ֶרב ַהֹכל ִיְהֶיה ְבסֵׁ

ה:   אֹות.  ֹנעָּ  ְלִהְתרָּ
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א:   ד  ַסבָּ ק שֹוקֹולָּ א מֹוִציא ַמְמתָּ ִעים. )ַהַסבָּ ד טָּ אן שֹוקֹולָּ ִפי יֵׁש ִלי כָּ אֹות. בֹוא רָּ ְלִהְתרָּ

ק.(  ַח ֶאת ַהַמְמתָּ ִפי לֹוקֵׁ ִפי. רָּ ּה ְלרָּ ן אֹותָּ  ִמִצְנֶצֶנת ְונֹותֵׁ

ִפי:    ה. תֹודָּ   רָּ

א:  ַלְעתָּ ֶאת ַהּלָּשֹון.    ַסבָּ  ֹיִפי. הֹו ֲאִני רֹוֶאה ֶשּלֹא בָּ

ִפי:   בָּ   רָּ  א ַּדי...סָּ

א:   ֶזה?   ַסבָּ ה ֶשּיֵׁש ְלָך ַפְרצּוף ַחְרצּוף כָּ רָּ ה קָּ  מָּ

ִפי:   ה ַמְצִחיק.  רָּ א ַאתָּ ק( ַסבָּ  )צֹוחֵׁ

א:    ִמיֶשהּו ֶהֱעִליב אֹוְתָך?   ַסבָּ

ִפי:   ן.  רָּ  כֵׁ

א:    ִמי?  ַסבָּ

ִפי:   ש". בֵׁ   רָּ א ִלי "ִטפֵׁ רָּ ה קָּ ר ֶשִּלי ֲהִכי טֹוב ַבִכתָּ בֵׁ  ן ֶהחָּ

א:    ה ֶנֱעֶלב    ַסבָּ  ? תָּ ֶזה ֶבֱאֶמת לֹא יֶָּפה. ְוַאתָּ

ִפי:    ֶבַטח ֶשֶנֱעַלְבִתי.   רָּ

א:   ש.   ַסבָּ ה לֹא ִטפֵׁ ז ַאתָּ  אָּ

ִפי: ה ַהֶקֶשר?    רָּ  מָּ

א:   ש ֶבֱאֶמתמִ  ַסבָּ א  ,י ֶשִטפֵׁ ב ִאם ִמיֶשהּו ִיְקרָּ לֵׁ ן הּוא לֹא יֵׁעָּ כֵׁ ש ְולָּ ַע ֶשהּוא ִטפֵׁ לֹא יֹודֵׁ

ש.   לֹו ִטפֵׁ

ִפי:   ַבְנִתי.   רָּ  לֹא הֵׁ

א:   ִפי   ַסבָּ א, ְורָּ א חֹוזֵׁר ְלכְֻּרסָּ ר ְלָך ַעל ֲאנִָּשים ִטְפִשים ֶבֱאֶמת. )ַהַסבָּ בֹוא ֲאִני ֲאַספֵׁ

ַע ֶשַההֹוִרים ֶשִּלי ִהִגיעּו ִמפֹוִלין?  ה יֹודֵׁ יו(. ַאתָּ ב ְלַמְרְגלֹותָּ  ִמְתַישֵׁ

ִפי:    פֹוִלין?   רָּ

א:   בָּ ה. ו    סָּ ירֹופָּ ן זֹו ְמִדינָּה ְבאֵׁ ה ְיהּוִדית.ם ְבפשָּ כֵׁ ה ֲעיָּרָּ ְיתָּ  ֹוִלין הָּ

ִפי:   בָּ   רָּ ה?סָּ ה ֶזה ֲעיָּרָּ  א מָּ

א:   ז ְבפ ַסבָּ ה זֹו ִעיר ְקַטנָּה. אָּ ּה חֶ ֲעיָּרָּ ְראּו לָּ ה ֶשקָּ ה ֲעיָּרָּ ְיתָּ ם ֶאת  לֶ ֹוִלין הָּ יּו שָּ ם. ְוהָּ

מִ  ֶהם "ַהֲחכָּ ְראּו לָּ ר ֶשל ֲאנִָּשים ִטְפִשים ְוקָּ דֹול ְביֹותֵׁ ֹאֶסף ַהגָּ  ם". לֶ ים ֶשל חֶ הָּ

ִפי:   ִמים?   רָּ ֶהם ֲחכָּ ְראּו לָּ ה קָּ מָּ יּו ִטְפִשים, לָּ ם הָּ ז ִאם הֵׁ  אָּ

א:   בָּ ם  סָּ ל הֵׁ ִמים. ֲאבָּ ם ֲחכָּ ש ְבטּוִחים ֶשהֵׁ יּו ַממָּ ֶלם הָּ ֲאנִָּשים ְבחֵׁ ִפי. הָּ ֶּיֶנת רָּ ה ְמצֻּ לָּ ְשאֵׁ

מּור. ִטְפִשים ְגמּוִרים. ּוַמעֲ  יּו ְבֶעֶצם ַהֶהֶפְך ַהגָּ יָּה.הָּ ְך הָּ יָּה כָּ  ֶשה ֶשהָּ
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ִמים עֹוְמִדים. ל ַהֲחכָּ ה. כָּ ֲעיָּרָּ ַלם בָּ י חָּ ה ֶשל ַחְכמֵׁ  ְיִשיבָּ

 

ם א':   כָּ י חֶ  חָּ ר.לֶ ַחְכמֵׁ ה ְביֹותֵׁ ה ְּדחּופָּ ִרים. ִהְזַמנּו ֶאְתֶכם ִליִשיבָּ  ם ַהְּיקָּ

ם ב':   כָּ ר ַגם ַלֲעֹמד?  חָּ ֶשֶבת אֹו ֶשֶאְפשָּ  ַחּיִָּבים לָּ

ם ג':    כָּ ז יֹוְשִבים.אִ  חָּ ה אָּ ַמר ְיִשיבָּ  ם הּוא אָּ

ִמים יֹוְשִבים. ל ַהֲחכָּ  כָּ

ם א':   כָּ נּו ְמנֹורֹות   חָּ ין לָּ ן אֵׁ כֵׁ ה ֶכֶסף. ְולָּ ין ַהְרבֵׁ ה אֵׁ ֲעיָּרָּ ְכמֹו ֶשַאֶתם יֹוְדִעים ַלֲאנִָּשים בָּ

ְרחֹוב.   בָּ

ם ד':   כָּ ְר  חָּ נּו ְמנֹורֹות בָּ ין לָּ ב ֶשאֵׁ ה. נָּכֹון. ֲאִני ַשְמִתי לֵׁ  חֹוב ַגם ַבּיֹום ְוַגם ַבַּלְילָּ

ין ְמנֹורֹות. ֲחַכם ה':   ֳהַרִים אֵׁ ב ֶשַגם ַבצָּ  ַשְמִתי לֵׁ

ם ו':  כָּ ַמְעִתי   חָּ ז שָּ ַהַבִית. ְואָּ אִתי ְלַבד מֵׁ ד יָּצָּ ְרחֹוב ַבֹחֶשְך. יֹום ֶאחָּ את לָּ צֵׁ ֶזה ַפַחד ֱאלֹוִהים לָּ

ה  ד ְוַרְצִתי ֲחזָּרָּ ִדים  ִמיֶשהּו ֶשצֹועֵׁ יָּה ַהקֹול ֶשל ַהְצעָּ ז ִגִּליִתי ֶשֶזה הָּ ה. ְואָּ ַהַבְיתָּ

 ֶשִּלי.

ם ז':   כָּ שּוְך בָּ  חָּ ְך חָּ ל כָּ ית ַהְכֶנֶסת ַלַבִית ֶשִּלי ִנְכַנְסִתי  כָּ ד ִבְמקֹום ַלֲחֹזר ִמבֵׁ ְרחֹוב ֶשּיֹום ֶאחָּ

ן כֵׁ ה ֶשל ַהשָּ ר ְוִהְתעֹוַרְרִתי ַבִמטָּ  . ְלַבִית ַאחֵׁ

ִבים ַבחּוץ עֹוִשים " ֲחַכם ח':  ד ֶזה ַמְפִחיד ְכֶששֹוְמִעים ֶאת ַהְזאֵׁ  ווו". אָּ  ווו,ָּאוּוִבְמיֻּחָּ

ם ט':  כָּ ִבים. חָּ ְזַנִים לֹא ִיְהיּו ְזאֵׁ אָּ ל ִאם ִתְסֹתם ֶאת הָּ  ֲאבָּ

ִמים:  ל ַהֲחכָּ  נָּכֹון, נָּכֹון. כָּ

ם י':   כָּ ַח. ְכֶשהּוא  חָּ ב ֶשִּלי ַמזָּל ֶשּיֵׁש יָּרֵׁ ין ֶיַרח ַהּלֵׁ ל ְכֶשאֵׁ ר ֲאבָּ ר ְלִהְסַתּדֵׁ ַח עֹוד ֶאְפשָּ זֹורֵׁ

ַח.   בֹורֵׁ

ם י"א:   כָּ ר לָּ  חָּ ר יֹותֵׁ ל ַמהֵׁ י ֶשֲאִני ֶאְתַרגֵׁ ַח ְכדֵׁ יַנִים ֲעצּומֹות ְכֶשּיֵׁש יָּרֵׁ ְך ְבעֵׁ ֹחֶשְך  ֲאִני הֹולֵׁ

יֶננּו.  ְכֶשהּוא אֵׁ

ִמים:    ר כֹוַח! ִישַ  )מֹוֲחִאים ַכַפִים( ַהֲחכָּ

 

ִפי:    ה ֶזה ִישַ   רָּ א( מָּ  ר כֹוַח? )ְלַסבָּ

א:   ִפי "ִישַ  ַהַסבָּ א ְלשַ רָּ ל   חַ בֵׁ ר כֹוַח" ֶזה ִבטּוי ֶשבָּ ִמיֶשהּו ַעל ַהַמֲעִשים ֶשּלֹו. ְכמֹו "כָּ

ל בֹוא ַנְמִשיְך ַבִספּור.  בֹוד". ֲאבָּ  ַהכָּ
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ם י" כָּ  יֵׁש ִלי ַרֲעיֹון ְגאֹוִני.  ב:  חָּ

ם א':   כָּ ַרְעיֹון?  חָּ ה הָּ  נּו... מָּ

ם י"ב:   כָּ ה אֹור בַ  חָּ נּו ַהְרבֵׁ ֹגל יֵׁש לָּ ַח עָּ שּוְך. ִתְראּו ְכֶשַהּיָּרֵׁ  ְרחֹובֹות ְולֹא חָּ

ם ב':   כָּ נּו. חָּ ה ֶשּיֵׁש לָּ ה ֲהִכי טֹובָּ ַח ֶזה ַהְמנֹורָּ  נָּכֹון ַהּיָּרֵׁ

ם י"ב:   כָּ ה שֶ  חָּ מָּ ז לָּ אאָּ לֵׁ ַח ְכֶשהּוא מָּ ל יֹום.  ?ּלֹא ִנְתֹפס ֶאת ַהּיָּרֵׁ ש בֹו ְבכָּ ז ִנְשַתמֵׁ  ְואָּ

ם ג':    כָּ ִריְך אֹותֹו. ֲאַנְחנּו ִמְשַתְמִשים ַבֶשֶמש. חָּ ל ַבּיֹום לֹא צָּ  ֲאבָּ

ה.  ֲחַכם ד':    ל ַלְילָּ ש בֹו ְבכָּ ן ֶשִנְשַתמֵׁ  הּוא ִהְתַכּוֵׁ

ם ג':    כָּ מָּ  חָּ ז לָּ ַמר ַבּיֹום? אָּ  ה הּוא אָּ

ה. ֲחַכם י"ב:   ל ִהְתַכַּוְנִתי ַלְילָּ ַמְרִתי יֹום ֲאבָּ ה. אָּ  ַאל ִתְתֹפס אֹוִתי ַבִמּלָּ

ם ג':    כָּ ה ְולֹא יֹום. יֹום ֶזה יֹום חָּ ז ַתִגיד ַלְילָּ ה.  ,אָּ ה ֶזה ַלְילָּ  ְוַלְילָּ

יְך ַאֶתם רֹוִצים ֶשנִ  ֲחַכם ה':   ַבְנִתי אֵׁ נּו ֲאִני לֹא הֵׁ ין לָּ בֹוַּה. ְואֵׁ ַח ְמֹאד גָּ י ַהּיָּרֵׁ ְתֹפס אֹותֹו? ֲהרֵׁ

ְך ְגבֹוִהים ִבְשִביל ֶזה. ל כָּ ּלָּמֹות כָּ  סֻּ

ם ו':  כָּ יו   חָּ לָּ ִשים עָּ ִיינּו ְיכֹוִלים לָּ ה הָּ יָּה ֹפה ַהר ַבְסִביבָּ ין ִאם הָּ ל אֵׁ ם ְוִלְתֹפס אֹותֹו. ֲאבָּ ּלָּ סֻּ

 ֹפה שּום ַהר. 

 

ִפי:   ש ִטְפִשים.  רָּ ם ַממָּ א הֵׁ ק( ַסבָּ  )צֹוחֵׁ

א:   ה רֹוֶאה?   ַסבָּ  ַאתָּ

ִפי:   ַע.  רָּ  ֲאִני שֹומֵׁ

ִפי צֹוֲחִקים) א ְורָּ  .(ַסבָּ

 

ם ז':   כָּ  יֵׁש ִלי ַרֲעיֹון ְגאֹוִני.  חָּ

ם ח':  כָּ ַרְעיֹון?  חָּ ה הָּ  נּו מָּ

ם ז':   כָּ ִבית ֶשל ִנקַ  חָּ א ִנְרֶאה אֹותֹו ְבתֹוְך ֶהחָּ לֵׁ ַח מָּ ז ַבּיֹום ֶשבֹו ַהּיָּרֵׁ ה ַמִים. ְואָּ אָּ ִבית ְמלֵׁ ח חָּ

ַח. ִבית ְוִנְתֹפס ֶאת ַהּיָּרֵׁ ז ִנְסֹגר ֶאת ַהֶפַתח ֶשל ֶהחָּ  ַהַמִים ְואָּ

ִמים) הֹון ְבֶקֶרב ַהֲחכָּ ה ֶשל ִתמָּ  (. ְשִתיקָּ

ה גָּ  ֲחַכם ט':  ה ְגאֹון ַהּדֹור. לֹא ַרק ֶשַאתָּ  אֹון. ַאתָּ

ם י':   כָּ ֶזה ַרֲעיֹון.  חָּ ב ַעל כָּ יָּה חֹושֵׁ  ֲאִפּלּו ְשֹלֹמה ַהֶמֶלְך לֹא הָּ

ִמים מֹוֲחִאים ַכַפִים ְבִהְתַלֲהבּות) ל ַהֲחכָּ  . (כָּ
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ם י"א:   כָּ א?  חָּ לֵׁ ַח מָּ ַתי יֵׁש יָּרֵׁ  מָּ

ם א':   כָּ גֵׁש בַ  חָּ ִבית. עֹוד ְשבּוַעִים ְבֶאְמַצע ַהֹחֶדש. ִנפָּ ר. ֲאִני ֶאְדַאג ְלחָּ  ִככָּ

ִבית.  ֲחַכם י"ב:   ִבית זֹו חָּ ִבית? חָּ ֶהחָּ ג מֵׁ ְדאָּ ה ִלְהיֹות מֻּ מָּ ל לָּ  ֲאבָּ

ִרים ִישַ  ֲחַכם א':   ה? לֹא ְמַשנָּה. טֹוב ֲחבֵׁ ִעיר.מָּ גֵׁש ְבִכַכר הָּ  ר כֹוַח! ִנפָּ

 

ִפי:   בָּ   רָּ ש ִטְפִשים. סָּ ם ַממָּ  א הֵׁ

א:   ש ֲאִמִתי?   ַסבָּ ה ֶזה ִטפֵׁ ה רֹוֶאה מָּ  ַאתָּ

ִפי:   ְך?   רָּ ה ַבֶהְמשֵׁ רָּ ה קָּ  נּו ּומָּ

א:    ם ִנְפְגשּו.   ַסבָּ  ַכֲעֹבר ְשבּוַעִים הֵׁ

 

ם ב':   כָּ רֹוב לַ  חָּ ה ַתֲעֹמד קָּ ם ג'( ַאתָּ כָּ ב. )ְלחָּ ֹחר עָּ חָּ ִשימּו לֵׁ ַח לֹא ִבית ִעם ַבד שָּ ֶליָך ֶשַהּיָּרֵׁ

היִ  ר.   ,ְרֶאה אֹוְתָך ִמְּלַמְעלָּ נּו ִנְסַתתֵׁ  ִכי ִאם הּוא ִיְרֶאה אֹוְתָך הּוא ִיְבַרח. ֲאַנְחנּו כֻּּלָּ

ם ג':   כָּ נֵׁס לַ  חָּ ַח ִיכָּ ֶרַגע ֶשַהּיָּרֵׁ ן. ַאֶתם ִתְקְפצּו ִעם ַהִמְכסֶ בָּ ן ִסימָּ ִבית ֲאִני ֶאתֵׁ ִבית  חָּ ה ֶשל ֶהחָּ

ִבית. ַעל ֶהחָּ  ַח ְבתֹוְך ֶהחָּ  ִבית ְוִתְסְגרּו ֶאת ַהּיָּרֵׁ

ש ְמַרגֵׁש. ֲחַכם ד':    יּו... ֶזה ַממָּ

ם ה':   כָּ ן?  חָּ ה ִיְהֶיה ַהִסימָּ ל מָּ  ֶרַגע ֲאבָּ

ם ג':   כָּ א ְבקֹול ֶשל ַתְרְנגֹול "קּוקּוִריקּו".  חָּ  ֲאִני ֶאְקרָּ

ם ו':  כָּ ז  חָּ ה ְואָּ ן ַבַּלְילָּ ל ַהַתְרְנגֹול יָּשֵׁ ַח יֵׁ ֲאבָּ  ַדע ֶשֲאַנְחנּו ְמַנִסים ִלְתֹפס אֹותֹו. ַהּיָּרֵׁ

ם ז':   כָּ ּוּו... חָּ ּוּו... אֻּ נּו ְבקֹול ֶשל ַיְנשּוף. אֻּ א לָּ ק. אּוַלי ִתְקרָּ  הּוא צֹודֵׁ

ם ח':  כָּ מֹונּו.  חָּ ם כָּ כָּ ּיָּן הּוא ַגם חָּ  ַיְנשּוף ֶזה ַרֲעיֹון ְמצֻּ

ם ט':  כָּ ר חָּ ר ְלִהְסַתתֵׁ ר, ַמהֵׁ ם ִמְסַתְתִרים(ַהּיָּ  !ַמהֵׁ ַח ַמְתִחיל ִלְזֹרַח. )כֻּּלָּ  רֵׁ

ם י':   כָּ נּו.  חָּ ה אֹותָּ אָּ  ֲאִני ְמַקֶּוה ֶשהּוא לֹא רָּ

ִמים:  ל ַהֲחכָּ  ְשְשְש.... כָּ

 

א מֹוִציא ַחכָּ ) ּה ַהשֵׁ ַהַסבָּ לּויה ֶשְבִצּדָּ ַח תָּ  (. ִני יָּרֵׁ

א:   ַעל לַ  ַסבָּ בֹוַּה מֵׁ ַח גָּ ִפי ַתֲחִזיק ֶאת ַהּיָּרֵׁ ב ִעם חָּ רָּ רֵׁ ה ּוִמְתקָּ ל ֶאת ַהַחכָּ ִפי נֹוטֵׁ ִבית. )רָּ

ִבית( ַעל ֶהחָּ א מֵׁ ַח ְלַאט ַעד ֶשהּוא ִנְמצָּ  . ַהּיָּרֵׁ
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ם ג':   כָּ ווו. חָּ וָּ ּוּו.... אָּ  אֻּ

ם י"א:   כָּ ב? חָּ  ֶזה קֹול ֶשל ַיְנשּוף אֹו קֹול ֶשל ְזאֵׁ

ם ג':   כָּ ִני( ַיְנשּוף חָּ  ַיְנשּוף. ,)ַעְצבָּ

 

ם י"ב:    כָּ ר ְלִהסְ  חָּ ר! ַמהֵׁ  ַתעֵׁ

 

ה( יֵׁש!!! ּה. צֹוֲעִקים ְבִשְמחָּ ִבית סֹוְגִרים אֹותָּ ִמים:  )קֹוְפִצים ַעל ֶהחָּ ל ַהֲחכָּ  כָּ

 

ִמים   -"ִמי ֲאַנְחנּו   ֲחכָּ

ה ֲאַנְחנּו   ַעְרמּוִמִּיים"  -מָּ

 

ין ֲחִגיגָּה ין, אֵׁ  "אֵׁ

נָּה.   ְבִלי, ְבִלי, ְבִלי ְלבָּ

נָּה?  יֹפה ַהְּלבָּ יֹפה, אֵׁ יֹפה, אֵׁ יֹפה, אֵׁ יֹפה, אֵׁ  אֵׁ

ַפְסנּו ִבית תָּ נָּה." .ְבתֹוְך ֶהחָּ ם ִהיא ְישָּ  1שָּ

 

ה. ֲחַכם א':   כָּ ת ַהֲחשֵׁ גֵׁש ְבעֹוד ְשבּוַעִים ְבעֵׁ ה. ִנפָּ חָּ ְכַתר ְבַהְצלָּ ע הֻּ  ַהִמְבצָּ

 

ִפי:    בָּ   רָּ ם.סָּ יֶזה ִטְפִשים הֵׁ  א, אֵׁ

א:    ה ַאתָּ   ַסבָּ ה ַבסֹוף?ּומָּ רָּ ב קָּ  ה חֹושֵׁ

ִפי:    ִבית".   רָּ ֶהחָּ ַרח מֵׁ ַח "בָּ  ַהּיָּרֵׁ

א:   ִבית   ַסבָּ ִמים ְלחָּ ְזרּו ַהֲחכָּ י ְשבּוַעִים חָּ ִמים ְמַבְצִעים( ַאֲחרֵׁ ר ְוַהֲחכָּ אֵׁ א ְמתָּ ְבִדּיּוק )ַהַסבָּ

ִמים : " ִמים ִנְדהָּ ם... )ַהֲחכָּ תָּ מָּ ּה ִגּלּו ְלַתְדהֵׁ ְתחּו אֹותָּ ז ַאְך ְכֶשפָּ האאא..." ְואָּ

ה(  אָּ  עֹוְצִרים ְבַהְקפָּ

ִפי:   ה? הֵׁ ד  תַ   רָּ  ה...מָּ

 
 ".אין חגיגה בלי עוגההשיר "  לפי  1
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א:   ם ִגּלּו   ַסבָּ ה. הֵׁ ה ְגדֹולָּ עָּ ה זֹו ַהְפתָּ מָּ ם. ַתְדהֵׁ תָּ מָּ ִמים חֹוְזִרים שּוב ַתְדהֵׁ ם )ַהֲחכָּ תָּ עָּ ְלַהְפתָּ

ַח ֶנֱעַלם( ה ֶשַהּיָּרֵׁ מָּ יתֹו. ַבֹחֶשְך.   ,ַעל ֶפֶרץ ַהַתְדהֵׁ ְכזִָּבים ִאיש ִאיש ְלבֵׁ ְזרּו ְמאֻּ ְוחָּ

א( ף ַהַסבָּ רֵׁ יו ִמְצטָּ לָּ ק ְואֵׁ ִפי צֹוחֵׁ  )רָּ

ִפי:   יָּה ִספּור ַמְצִחיק.   רָּ  ֶזה הָּ

א:   ַבְנתָּ ֶאת ַהִספ   ַסבָּ  ּור? הֵׁ

ִפי:   ש.   רָּ א ֲאִני לֹא ִטפֵׁ  ֶבַטח ַסבָּ

א:   ש.   ַסבָּ ה לֹא ִטפֵׁ ה ִטְפִשית. ַאְך ַאתָּ ְיתָּ ן הָּ ר ֶשְּלָך בֵׁ בֵׁ ה ֶשל ֶהחָּ רָּ ה רֹוֶאה? ַהֶהעָּ  ַאתָּ

ִפי:    נָּכֹון.   רָּ

א:   ש?  ַסבָּ א ְלָך ִטפֵׁ רָּ ה הּוא קָּ מָּ ִפי לָּ  רָּ

ִפי:   ַהִכתָּ   רָּ ה מֵׁ הִכי ְכֶשַרְצנּו ַהחּוצָּ קָּ עּות ְוהּוא נַָּפל.  ,ה ְלַהְפסָּ ַחְפִתי אֹותֹו ְבטָּ ז ּדָּ  אָּ

א:   בָּ ?   סָּ ִשיתָּ ז ֶמה עָּ  ְואָּ

ִפי:   ה.   רָּ  ַרְצִתי ַהחּוצָּ

א:   ה?   ַסבָּ  ְולֹא ִבַקְשתָּ ִמֶמנּו ְסִליחָּ

ִפי:   נָּה.   רָּ יָּה ְבַכּוָּ  ֶזה לֹא הָּ

א:   נָּה נָּהּוג ַלֲעֹצר ַלעֲ   ַסבָּ ִפי ַגם ִאם ֶזה לֹא ְבַכּוָּ ה. רָּ ש ְסִליחָּ ר ֶשנַָּפל ּוְלַבקֵׁ בֵׁ  ֹזר ְלחָּ

ִפי:   ש.   רָּ ִריְך ִלְקרֹא ִלי ִטפֵׁ יָּה צָּ ל הּוא לֹא הָּ  ֲאבָּ

א:   נּו   ַסבָּ ב לָּ ִמים ְכֶשכֹואֵׁ ַאב לֹו. ְוִלְפעָּ ל ֶזה כָּ נּו ֶזה ְמֹאד ַמֲעִליב  נָּכֹון ֲאבָּ ִאתָּ ּוִמְתַעְּלִמים מֵׁ

ר ַכַעסומ   ז  ,עֹורֵׁ ַהֶפה. אָּ נּו מֵׁ ִרים ֶשּיֹוְצִאים לָּ ז ֲאַנְחנּו לֹא חֹוְשִבים ַעל ַהְּדבָּ ְואָּ

ה. ַתִגיַע ל   ְכמָּ ר ִתְנַהג ְבחָּ חָּ טּוַח ֶשַגם הּוא ִיְתַנצֵׁ   ןבֵׁ מָּ ה ַוֲאִני בָּ ש ִמֶמנּו ְסִליחָּ ל  ְתַבקֵׁ

ִרים טֹוִבים.  ְוַתְחְזרּו ִלְהיֹות ֲחבֵׁ

ִפי:   ֶּלה?   רָּ אֵׁ ִמים הָּ א. יֵׁש ְלָך עֹוד ִספּור ַעל ַהֲחכָּ ֶדר ַסבָּ  ְבסֵׁ

א:   אִטיס   ַסבָּ א חֹוֶזֶרת ִמִפילָּ ְבתָּ ֳהַרִים. סָּ ם ֶאת ֲארּוַחת ַהצָּ ְך ְלַחמֵׁ ו בֹוא נֵׁלֵׁ ְבִהְזַּדְמנּות ַעְכשָּ

נּו ַיַחד.   ְונֹאַכל כֻּּלָּ

א. ִישַ תֹודָּ   ִפי:  רָּ   ר כֹוַח! ה ַסבָּ

א:   א ַסבָּ ה. )ַהַסבָּ ין ְבַעד מָּ ִפי. אֵׁ ה רָּ ין ְבַעד מָּ ה(.  ורפי  חחח.... אֵׁ מָּ ַהבָּ ִקים מֵׁ בָּ  יֹוְצִאים ְמחֻּ

 


