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היה היה מלך שחי לפני הרבה שנים. המלך הזה היה 
רשע מרושע. הוא שנא את הסובבים אותו, הוא לא 

אהב מבוגרים וגם לא אהב בכלל ילדים. המלך הזה היה 
עריץ, שתלטן ורע לב עד מאוד.

המלך התעורר וניגש אל החלון

ביום קיץ בהיר אחד, המלך התעורר וניגש אל חלון 

חדרו בארמון. הוא הסיט את הוילון המפואר, וראה 

בחוץ אדם זר שעמד ליד טירתו. סביב הזר התקהלו 

אנשים רבים והקשיבו לאיש שסיפר להם דבר מה. 

צחוקם של ההמונים הגיע עד אזניו של המלך. המלך 

הרשע ששנא צחוק ושמחה, מייד ציווה על השומרים 

שלו לתפוס את הזר, ולכלוא אותו בתא מאסר תת 

קרקעי. השומרים מיהרו לבצע את פקודת המלך.

מלך רגזן ורשע שלא אהב אף 
אחד פוגש בקוסם שלוקח אותו 

למסע מוזר וחלומי. האם היה 
זה רק חלום או שהכל אמיתי?       

המלך שהתעורר מחלום
 אגדה שנותנת לנו הזדמנות 

לגלות דברים בלתי נראים.

בסוף היום, עם רדת החשיכה, המלך עלה על יצועו 

והתכונן לשנת הלילה. הוא נשכב בנוחיות במיטתו 

המהודרת ועצם את עיניו. בעודו שוקע בנמנום עמוק, 
כשעיניו כבר כמעט עצומות לגמרי ובדיוק כשהחל  לחלום, 

הוא ראה לפתע אדם זר בחדרו.

אנחנו עומדים להתחיל במסע

  מה מעשיך בחדר השינה שלי?   צרח המלך בזעם. 
  אתה אמור להיות בתא המאסר!

  לא, אני לא אמור להיות שם  , אמר הזר בחיוך שנון.    

אינני סתם אדם רגיל, אני קוסם, ואנחנו עומדים להתחיל 

במסע  .
  שומרים!   צעק המלך באימה. אבל זה היה מאוחר מידי כי 

הכל החל להסתובב במהירות מול עיניו וחדר השינה נעלם.

מרינה פטאבה

המלך 
שהתעורר מחלום



איור: מיכאל גונופולסקי

האנשים היו מחוברים בחוטים 
זוהרים

המלך מצא את עצמו מהלך בעיר 
גדולה ויפה, הוא הסתכל סביבו וראה 

הרבה אנשים. אבל משהו היה מוזר 
במה שנגלה לו. המלך שיפשף את עיניו 

ומיקד את מבטו. כל האנשים שראה, 
היו מחוברים זה לזה על ידי חוטים 

זוהרים. המלך שם לב שהחוטים היו 
מאוד ארוכים ואליהם היו מחוברים גם 

בעלי חיים וצמחים.

כולם חלקים של יצור חי אחד

  מה זה?   שאל המלך בתימהון. הוא 
התחיל להתהלך כה וכה, ועבר בקלות 

דרך החוטים הזוהרים כאילו היו קרן 
אור. המלך התמלא פליאה על כך שהצליח לצעוד דרך  

החוטים מבלי לקרוע אותם.
  זהו הקשר בין כל מה שקיים על כוכב הלכת. כל 

האנשים תלויים זה בזה, וכל הצמחים ובעלי החיים 
תלויים באנשים. כולם הם חלקים של יצור חי אחד. 

חוטים אלה הם האנרגיה של האהבה וטוב הלב 
שמאפשרת לכולם לחיות באושר ובשמחה. 

מה שמיוחד בחוטים האלה הוא שהם נחתכים על ידי 
שנאה, איבה, תאוותנות ועורמה. במעשים השליליים 

אלה, האנשים מביאים על עצמם ייסורים וצער. אפילו על 
ידי פגיעה באדם אחד, גורמים להרס ולאומללות לאנשים 

רבים, וזה גם גורם להשמדה של בעלי חיים וצמחים. זה 
פשוט מביא להשמדת חיים... 

  כל זה שטויות  , צעק המלך הרשע   ואיזה כוכב 
לכת זה?!

  זהו כוכב הלכת שלך  , ענה הקוסם.   רק נתתי לך 
הזדמנות לראות משהו שלא ידעת על קיומו כי הוא פשוט 

בלתי נראה  . והוסיף:   על ידי גרימת נזק, אתה לא רק 
משמיד את העולם, אלא בסופו של דבר אתה משמיד את 

עצמך  .
  שטויות! זה לא יכול להיות  , צרח המלך ותוך כדי 

צעידתו המהירה ברחובות העיר, הוא נתקל בהולך רגל 
שעמד בדרכו, וברשעותו דחף אותו לנהר. הקוסם נענע 

בראשו בחוסר שביעות רצון, נופף בידו ו...........

כוכב יוקד אש

המלך התעורר בחדר השינה שלו. הוא הרגיש שמצב רוחו 
ירוד ונורא. הוא קרא לשומרים וציווה עליהם לבדוק מייד 

מה קורה עם הקוסם הזר. השומרים חזרו במהרה כשבפיהם 
הבשורה:   תא המאסר ריק, הקוסם נעלם  .

המלך הרשע זעם ומיהר לקרוא לרוצח אכזרי כדי שיוציא 
את השומרים להורג. אך עד מהרה התברר למלך שהרוצח 
האכזרי התעוור, כי בבוקר השכם כוכב יוקד אש חג סביב 
כוכב הלכת וגרם לכל מי שהסתכל לעברו לעיוורון. ומה 

שקרה, הוא שרוב האנשים שהיו רגילים להשכים מידי יום 
לעבודה, לפי צו המלך, היו ערים והסתכלו לעבר הכוכב יוקד 

האש והתעוורו. 

  היכן היו הצופים בכוכבים?!   צרח המלך בחימה. 
מאוחר יותר התברר שהצופים בכוכבים ידעו מראש על 

הופעתו הקרבה של כוכב האש והם מיהרו ושלחו שליח 
להזהיר את כולם, אבל מישהו דחף אותו אל תוך הנהר 

והשליח טבע.



חוט אחד זוהר

וכך, תושבי הממלכה לא קיבלו הודעה על הסכנה הקרבה, 
וכולם התעוורו. גם עיני השומרים והחצרנים נפגעו, והם 

לא יכלו למלא את תפקידם ולכן נוצר תוהו ובוהו ברחובות. 
איכרים עיוורים לא יכלו לעבוד בשדות ולטפל בבעלי 

החיים. חיות הבית הרעבות ברחו למרחב הפתוח, לשממה. 
כל הפרחים נעלמו כי לא היה מי שישקה אותם. הגינות 

התרוקנו. אף אחד לא יכול היה לעבוד ולייצר סחורות, ולא 
נותר איש שיוכל לשרת את המלך. 

פחד ואימה השתלטו על פני כוכב הלכת.

הזדמנות לראות הכל

רעב, מותש ומפוחד, ישב המלך בחדרו, והסתתר. אך לפתע 
הוא שמע רישרוש, הוא בקושי הרים את ראשו וראה את 

הקוסם עומד לפניו. אך ממש ברגע שהמלך הרשע התכוון 
לתקוף אותו, הוא ראה חוט זוהר שחיבר בינו לבין הקוסם.

  אז כל זה הוא נכון?   שאל המלך המפוחד בקול חלש.
  כן. זה נכון  .  ענה הקוסם.   כעת אתה רואה בעצמך איך 
הכל מחובר ואיך כולנו תלויים זה בזה. נתתי לך הזדמנות 

לראות זאת, ומה עשית?

  מה ניתן לעשות, איך ניתן להשיב הכל?   בכה המלך.
אך הקוסם רק חייך ו........... נעלם.

כוח של אהבה ושל טוב לב 

המלך התעורר ונעמד ליד החלון. היה זה יום קיץ בהיר, 
והרחוב המה אנשים  כבכל יום רגיל. הוא ראה ליד הטירה 
שלו זר מוקף בקהל. הזר סיפר לאנשים שעמדו סביבו דבר 

מה והם צחקו למשמע דבריו.
  שומרים!   צרח המלך, אבל מייד קפא במקומו לרגע.   
גשו לאדם הזה והציעו לו אוכל ומחסה. ושאלו אותו אם 

הוא זקוק לדבר מה נוסף  .

ברגע שהמלך אמר זאת מייד ניגלה לו שכולם מחוברים על 
ידי חוטים זוהרים. המלך הרגיש שכוח של אהבה וטוב לב 
שורה ביניהם. הוא גם ידע שכולם יחיו באושר ובהרמוניה, 

באהבה, בשמחה ובשלום לנצח נצחים.



שעת בוקר מוקדמת בסוואנה האפריקאית. השמש זורחת, 

מאירה בקרניה את מרחבי העשב הגדולים. לביאה צעירה 

ואצילית פוסעת בזהירות ובשקט בין העשבים היבשים. גופה 

הבהיר מוסתר היטב, ומבטה מתרכז במספר זברות שעומדות 

לא הרחק ממנה. למרות גילה הצעיר היא יודעת היטב מהו 

תפקידה בלהקת האריות שלה.

מוטלת עליה אחריות רבה. ביחד עם עוד 

שתי לביאות הן יוצאות יום - יום לצוד 

את טרפן ולהביא מזון לגורים הקטנים 

ולאריה, ראש הלהקה. הוא שומר עליהן 

ועל שטח מחייתן, והן צדות יחדיו.

סוד ההצלחה – שיתוף פעולה

 הלביאה יודעת שרק בשיתוף פעולה עם חברותיה, הן 

יצליחו לתפוס את הזברות הזריזות ולכן מקפידה לשמור על 

קשר עין עם שתי הלביאות האחרות. שניות אחדות לאחר 

מכן, נותנת חברתה הבוגרת את הסימן המוסכם. שלושת 

הלביאות פותחות בריצה מהירה כזו שללא ספק יכלו לזכות 

עבורה במדליית זהב באולימפיאדה, ולאחר זמן קצר, הן 

משלימות את משימתן. הטרף נתפס. 

צייד - רק כדי להתקיים

כאן ילדים, חשוב לספר שבטבע קיימת התאמה מופלאה בין 

החיות הטורפות לחיות הנטרפות. הלביאות אף פעם לא צדות 

להנאתן, או כדי לגרום נזק לחיה אחרת. הן תמיד צדות מזון 

רק כדי שהלהקה שלהן תוכל להתקיים. בדרך כלל הן תופסות 

את החיות החלשות או החולות, ובכך הן עוזרות גם לזברות 

לשמור על עדר בריא וחזק יותר.

חוקי המשחק של הטבע
אריות, סוריקטות, וחיות אחרות עוזרות זו לזו. הן מוכנות לעשות הכול 

בשביל הלהקה. כיצד הן יודעות מהו תפקידן ומה עליהן לעשות כדי לשרוד? 
חוקי המשחק של הטבע... 

שלי פרץ

צילום: 
 ,Shutterstock
stockxchange



מי שומר על הגורים? השמרטפים

באותה שעת הבוקר, באזור אחר בסוואנה האפריקאית, 

מתעוררים גם גורי הסוריקטות הזעירים משנת לילה נעימה 

במחילתם. הסוריקטות, למי שעוד לא שמע עליהן, הן סוג 

של ִנמייה -  יונק קטן וזריז. הסוריקטות חיות בחבורות 

קטנות, ביבשת אפריקה. לגורי הסוריקטות הקטנים, מחכה 

היום תפריט מרשים לארוחת הבוקר, שכולל חיפושיות, 

תולעים וגם פירות. אבל מי שומר על הגורים? זו לא אימא 

שלהן. זו סוריקטה אחרת. לשם כך הוגדר לה תפקיד מיוחד 

בחבורה - היא השמרטפית. 

אצל הסוריקטות יש חוקים ברורים. רק לכמה זוגות בחבורה 

מותר להתרבות, ואילו האחרים משמשים כשמרטפים לגורים 

שנולדו, ומסייעים להם לגדול בהצלחה. כאשר ההורים 

עצמם עסוקים בציד או נעדרים מהמחילה מסיבה אחרת, 

השמרטפים שומרים על הגורים מפני עופות דורסים ותנים 

שעלולים לחדור למחילה. באותו הזמן השמרטפים אינם 

יוצאים לחפש מזון לעצמם, ולעיתים אפילו מרזים מאוד 

בשל כך. 

התנהגותן של חיות כמו להקת האריות וכמו חבורת 

הסוריקטות מסקרנת מאד את חוקרי הטבע. מדוע החיות 

האלו עוזרות זו לזו, ומוותרות זו לזו? מדוע הן מוכנות 

לעשות הכול בשביל הלהקה? כיצד הן יודעות מהו תפקידן 

ומה עליהן לעשות כדי להצליח לשרוד?

חכמי הקבלה חקרו וגילו שכל היצורים בטבע פועלים על 
פי חוק אחד. קוראים לו «חוק הנתינה». 



כדורגל, מונופול, טבע

מסתבר שכמו שיש חוקים במשחק כדורגל או מונופול, בדיוק 

כך יש גם חוקים בטבע, וממש כמו שאתם משחקים את 

המשחק לפי החוקים שלו, כך גם כל היצורים בטבע מתנהגים 

כמו במשחק, על פי חוק הנתינה. 

חכמת הקבלה מספרת לנו שחוק הנתינה הוא החוק 
החשוב ביותר בכל הטבע. ללא נתינה, החיים על פני 

האדמה לא היו מתקיימים אפילו לרגע אחד, כי הנתינה 
היא תכונתו של הבורא. 

אורח החיים של הלביאות והסוריקטות הוא דוגמה נהדרת 

כיצד החיות מקיימות את חוק הנתינה.

בזכות הדאגה של הלביאות להביא מזון ללהקה, מצליחים 

Shutterstock, stockxchange :צילום

כל חברי הלהקה לשרוד. בזכות הדאגה של השמרטפים לגורי 

הסוריקטות, מצליחים הגורים לגדול בביטחון. 

חוק האהבה

 וכך כמו האריות והסוריקטות, כל היצורים בטבע, מהחיידק 

הקטן ביותר ועד ללוייתן הענק, ואפילו הצמחים והאבנים, 

מתנהגים לפי חוק הנתינה. כל אחד נותן לאחרים לפי 

התפקיד שקיבל. ובגלל שכולם דואגים זה לזה, כל אחד 

מקבל מכולם בדיוק את מה שהוא צריך כדי לחיות. לכן 

המקובלים קוראים לחוק הנתינה בעוד שם יפה ומיוחד 

-    חוק האהבה  .

ועכשיו לאחר ששמעתם על חוק הנתינה והאהבה שמפעיל 

את כל הטבע, תוכלו גם אתם להמשיך ולחקור כיצד הוא 

פועל. ממש כמו מדענים וחכמים גדולים.  











האם תמיד מתחילים
מאפס?

בכל שבוע סבא שמעון בא לבקר. אבל בשבוע שעבר 
זה לא היה עוד ביקור רגיל, הפעם סבא הגיע למטרה 

מיוחדת. אחי הצעיר, יובל, התחיל ללמד את סבא שלנו 
מה זה אינטרנט, איך גולשים בו, ואיך משתמשים בדואר 

האלקטרוני. יובל בן ה- 9  וסבא בן ה- 60, התיישבו 
ביחד מול מסך המחשב ואני ישבתי בצד וצפיתי 

במתרחש. האמת היא, שבקושי התאפקתי מלצחוק. 
בפעם הראשונה שיובל אמר לסבא   תקליק   על העכבר 

ותפתח את החלון   סבא שאל   מה זה להקליק  ? וקם 
לפתוח את התריס. אבל יובל הפתיע אותי. הוא הסביר 

לאט, עם המון סבלנות וכל הזמן חיכה עד שסבא יהנהן 
בראשו או יאמר   הבנתי  .

הנכדים מלמדים את סבא

התפלאתי: איך זה שסבא החכם, שיודע 
חשבון והיסטוריה וארבע שפות, מתקשה 

בתחום כל כך פשוט כמו מחשבים? 
ובכלל, בטח גם אתם שמתם לב שאנחנו 

הילדים,   קולטים   הרבה יותר מהר מאשר 
ההורים והסבים שלנו את כל העניינים שקשורים 

לתחום המחשבים. חשבתם פעם למה זה כך? למה 
לנו כל כך קל לגשת למחשב ופשוט לשחק, להיכנס 

לאתרים ולפטפט בצ טים?

התכונות שלנו עברו אלינו 
מאבא ומאימא והם קיבלו את 

התכונות שלהם מסבא ומסבתא. 
אבל לא רק תכונות עוברות 
מדור לדור. אנו יורשים גם 

ניסיון וידע. למשל במחשבים...

בסוף ה  שיעור   ניגשתי לסבא ושאלתי אותו על כך. אולי הוא לא מומחה גדול 
במחשבים, אבל הוא מומחה גדול בלהסביר כל מיני דברים מעניינים. סבא 

התיישב על הספה ואמר שטמון כאן סוד קטן. 

יעל סופר



הסוד הוא שנקודת ההתחלה בינינו לבינו היא שונה, מפני 
שאנחנו פשוט נולדנו דור או שניים אחריו. אני ויובל לא ממש 

הבנו למה הוא התכוון. 

וסבא הסביר:   כולנו רואים שילדים דומים להורים שלהם. כך 
למשל לך רועי, יש אף בדיוק כמו לאמא שלכם, והעיניים הירוקות 

של יובל דומות לעיניים של אבא. ולא רק תכונות של מראה 
חיצוני עוברות בתורשה אלא גם תכונות אופי כמו 
וותרנות, קמצנות ושאפתנות. ככה רועי קיבל את 

חוש ההומור שלו, ממני כמובן  .

  סבא  , שאל יובל,   גם את הכישרון 
למחשבים קיבלתי מההורים שלי?   

  נכון  . אמר סבא.

  אז איך זה יכול להיות שאתה... 
לא?  גמגם יובל.

ללמד חתול  לנגן על גיטרה

סבא צחק ואמר:   זאת שאלה מצויינת. אני חושב שיהיה קל 
יותר ללמד חתול לנגן על גיטרה מאשר ללמד אותי 

מחשבים  .

גם אנחנו צחקנו וחיבקנו את סבא.   אתה יודע 
שאנחנו אוהבים אותך בכל מקרה  !

סבא המשיך:   אז למה קשה לי עם 
מחשבים? כי בכל דור בני האדם 

מתפתחים, ובכל דור הם ממציאים 
המצאות חדשות ומורכבות יותר. ובדור 

שלי, עוד לפני שאתם נולדתם, המציאו את 
המחשבים. זה היה תחום חדש לחלוטין 
ובהתחלה אנשים מעטים בלבד הצליחו 

ללמוד אותו. אבל, במשך השנים 
הצטבר ניסיון בתחום המחשבים 
והתחום התרחב והתפתח מאוד.

לניסיון הזה שהצטבר בטכנולוגיה, 
במדע ובכל תחומי החיים, יש 
תכונה מעניינת ביותר. הוא לא 
נעלם, אלא פשוט עובר מהדור 

הקודם אל הילדים בדור הבא. הם 

נולדים עם תכונות 
ונטיות חדשות שלא היו 

להורים שלהם  . 

  ובגלל זה כל מה שהמציאו ולמדו בדור הקודם, אנחנו 
לומדים אותו יותר מהר ובקלות  ? המשכתי את סבא.

  נכון מאוד   אמר סבא והסתכל על השעון. למרות 
שיובל ואני נורא רצינו לשמוע עוד, כבר היה מאוחר 

וסבא צריך היה לחזור הביתה.

מכתבים בדואר

שבוע לאחר הביקור של סבא התחילה 
שנת הלימודים ואיתה הגיעו גם החגים. 
יובל ואני ציירנו וכתבנו בתוכנת   צייר   

ברכת שנה טובה לסבא ושלחנו לו 
אותה במייל. סבא הצליח לפתוח את 

הדואר האלקטרוני ולקרוא את הברכה, 
בעזרתו של אחי יובל כמובן. והיום שמחנו למצוא בתיבת 

הדואר מכתב עם בול ובתוכו כרטיס ברכה, מסבא היקר שלנו. 
ככה זה. כל דור וההרגלים שלו. 

איור: מיכאל גונופולסקי
 ,Shutterstock :צילוםstockxchange









היי, רוצים לקרוא את 
הקומיקס של 

תיקי התולעת? 

דפדפו לעמוד 
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ךךארץ  להפך

היה היה בארץ   להפך  , איש ולו באר מים. האיש השתוקק 
מאוד לתת למישהו לשתות ממי הבאר שלו. 

בוקר אחד, חלף לידו עובר אורח. 
אמר לו בעל הבאר:  אני רואה שחם לך ואתה עייף, בוא 

ושתה מים מהבאר שלי  .
ענה לו עובר האורח:  אני באמת צמא מאוד, אך אין לי פנאי. 

הכנתי המון כפות עץ ועכשיו אני מחפש למי לתת אותן. 
עזור לי בבקשה למצוא מישהו שזקוק לכפות העץ שלי, ואז 

אשתה ממי הבאר שלך  .

שמע זאת בעל הבאר ומיהר אל המסעדה שנמצאת בצומת 
הדרכים, לא הרחק מהבאר שלו, כי חשב ששם בטוח יהיה 

צורך בהרבה כפות עץ. 
באותה העת עמד הטבח של אותה המסעדה במטבחו, 
ובישל אוכל טוב ומשובח. הוא רצה שכל האוכל יהיה 

מוכן לפני שיגיעו הסועדים כי מאוד רצה להאכיל אותם 
במטעמים. 

 אקח ממך את כפות העץ , אמר הטבח לבעל הבאר, אבל 
לפני כן אני מוכרח למצוא הרבה אנשים להאכיל, כי 

בישלתי אוכל טעים לרוב  . 

רץ בעל הבאר לאתר בנייה, כי חשב ששם נמצאים אנשים 
רבים שלבטח עבדו קשה וירצו לאכול.

 אתם עובדים כל כך קשה  ! אמר לעובדים במקום,  בטח אתם 
מאוד רעבים. ישנה מסעדה טובה בקרבת מקום, גשו לאכול בה, 

הטבח שם ייתן לכם אוכל טוב וטעים  . 
 אנחנו אכן קצת רעבים, אבל עדיין נותר לנו כוח כדי לבנות 

משהו. האם תרצה שנחפור עבורך באר מים נוספת?  
שאלו העובדים.

בארץ להפך כל מה שהאנשים רוצים זה לתת אחד לשני ולאהוב זה את זה. 
תארו לכם איזה כיף אם כך יהיה גם אצלנו. מה דעתכם, האם זה אפשרי?

מיכל גליזרין



הסכים בעל הבאר שעובדי הבניין יבנו עבורו באר 
נוספת, כי חשב שכדאי שיהיו עוד מי שתייה לעוד 

עוברי אורח.
הסכים הטבח לקחת את כפות העץ של עובר האורח.

הסכימו עובדי הבניין לאכול במסעדה של הטבח.
וכששמע על כך עובר האורח הוא הסכים לשתות 

מהמים שנתן לו בעל הבאר.
וכך כולם גרו להם בארץ   להפך   בשלום ובשלוה.

עד שיום אחד הגיע למקום אדם חכם. אבל הוא לא 
ידע לעשות דבר, חוץ מלשבת ולחשוב.

רצה בעל הבאר לתת לו לשתות. רצה הטבח לתת 
לו לאכול. רצו פועלי הבניין לבנות לו בית. רצו כל 
מיני עוברי אורח לתת לו חפצים שונים כמו כפות 

עץ ועוד חפצים, כמו למשל טלוויזיה צבעונית, אך 
הוא סירב לקחת. כי לא היה לו מה לתת לאחרים.  

  עד שלא אמצא דרך בה אוכל להקל על חייהם של 
אנשים טובים אלה, לא אקבל מהם דבר  . 

אמר האדם החכם. ישב וחשב, חשב וחשב. ולבסוף 
המציא... כסף!

  במקום שתרוצו זה אחר זה, בואו ונשתמש 
במטבעות זהב. בעל הבאר ישלם למי שיסכים 
לשתות. כדי להרוויח כסף הוא יצטרך להזמין 

עבודה אצל פועלי הבניין. הפועלים יקבלו כסף 

ינה
רר

 וד
ליה

 וגו
לנץ

ה וי
 אנ

ור:
אי

כשיאכלו במסעדה, והטבח יצטרך לקחת דבר מה אצל 
עוברי האורח והם ישלמו לו עבור זה. 

וניתן גם לשנות את הסדר. העיקר הוא שכל אחד ירוויח 
כשיקבל, כי אחרת לא תוכלו לתת לאחרים. 



ואם מישהו יכין כסף מזויף כדי לתת בלי לקחת לעצמו, 
הוא יובא לבית המשפט ושם ישפוט אותו השופט  . 

הלכו וחיפשו אחר השופט ומצאו אותו בביתו רעב, 
חלש וחסר עבודה. השופט המסכן לא אכל זמן 

רב כי לא היתה לו עבודה, וכי לא היה לו את מי 
לשפוט.  

הרעיון היה ממש מבריק. החכם הכיר היטב את 
טבע בני האדם שחיים בארץ להפך. הם רוצים רק 
לתת, וכדי לתת יותר מוכנים אפילו לפשעים כאלו 

כמו זיוף הכסף... 

תושבי ארץ   להפך   היו מרוצים מההצעה של החכם.  
מעתה הם לא יהיו חייבים לרוץ ולהסתדר ביניהם, 

וכולם יוכלו לעבוד יותר למען האחרים.

כך ייסד החכם את הבנק הראשון בארץ   להפך  . 

ארץ   להפך   הפכה להיות ארץ בדיוק ככל 
הארצות האחרות. עכשיו יש בה בנקים ומוסדות, 

בתי חרושת ובתי ספר, בתי חולים וחנויות, מנהלים 
ופקידים, מהנדסים ומורים. 

רק הבדל אחד קיים בין ארץ   להפך   לכל הארצות 

האחרות: בארץ   להפך   כל האנשים משתדלים לקחת 
כמה שפחות, ולתת כמה שיותר. כי בארץ   להפך   כולם 

אוהבים את כולם, ולכן כולם בה מאושרים.   
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הוראות:

1. גוזרים את הנייר לרצועה, 
בדומה לצורה של מלבן ארוך. 

2. מקפלים את הנייר בצורת 
מניפה, פעם לימין ופעם 

לשמאל. 

3. על חלקה העליון של 
המניפה מציירים איש. 

שימו לב- חשוב לצייר את 

הידיים כך שיגעו בשוליים המקופלים, 

כי זה החלק שמחבר בין כל האנשים ויוצר שרשרת. 

נסמן שני איקסים בקצות הידיים, האיקסים יעזרו 

לנו בשלב הבא.

4. כעת נתחיל לגזור מסביב לציור, חוץ משני 
האיזורים שאותם סימנו באיקס.

5. עכשיו אפשר לפתוח את המניפה ולגלות שרשרת 
ארוכה של אנשים אוחזים ידיים באהבה.

6. אחרי שפתחתם את המניפה תוכלו להוסיף לכל 
איש פנים ובגדים, או קישוטים אחרים שתבחרו. 

שרשרת חברים 
אוחזים ידיים

אוהבים חברים? אוהבים לגזור ולצייר? 
הנה רעיון ליצירה פשוטה ויפה – שרשרת חברים 

חומרים: 
נייר פשוט ודק, לבן או 

צבעוני. מומלץ להשתמש 
ברצועה ארוכה.

מספריים
עיפרון/עט

צבעים.

גזירה נעימה...

ומה עושים עם שרשרת חברים? 
אפשר לתלות ליד המיטה ובלילה 

לפני השינה להיזכר למי רוצים 
לתת ידיים.

טיפ קטן: תוכלו להכין 
שרשרת כזו בכל צורה 
שתרצו, כל עוד תזכרו 

שתמיד משאירים איזורים 
שיחברו בין הצורות, ואותם 

לא גוזרים.

••

•

•

•
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שלום עידן,

רה  לי שַבחופש הָגדול אתה לְפָעמים  אמא ֶשלך סיּפְ

ְקצת משוַעמם. 

לֶכן אני שוֶלח לך את הַמְדריך הַחָדש להְרָפְתַקאות. 

עליך לְבטוח בו. ְצֶפה לַהְפָתעות. 
 

נ.ב. ָעדיף לא לָהְראות לאף ֶאחד.     


















