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  ַאְרָנק  ָׁשלֹום  חֹוֵפר  ָמָצא
 ִׂשְמָחה  ַתַחָנה  ַמֹּכֶלת  ָגָמל
   ּכֹוַבע  ָׁשֵמן  ָצֵמא  ְרחֹוב  ַּבְרָוז

  ְּכִביָסה ֶטֶלפֹון  אֹוֵרז  ָחמּור
   ִגיּבֹור  ַחלֹון  ָמנֹוף  ַמְדֵרגֹות

   ָקֶפה  ַטָיס  לֹוֵחם  ֶחֵדר
  ִעָּפרֹון  ֶחְׁשּבֹון  תֹוָרה

   ֲעִפיפֹון  ָזָנב  ִתיק  ַמְחֶּבֶרת
   חֹוָמה  ֵעץ  ַעְכָּבר  ֶׁשֶמׁש

   ְצנֹון  חֹוֵלם   ָסֹגל  ֲאָדָמה
   ַנְדֵנָדה   ֶדֶׁשא  ָאלֹון  ֶדֶלק
ׁשֹוֵטר    ֵסֶפר   ִמְׁשֶקֶפת  ּכֹוַבע

ְּכִביׁש  ֵעז  ֶדֶלת  ַמָּפה  ָים   
  ַגִלים  ַחלֹון  ַמֲעֶקה  ָּפָרה



  

 ַסָּבא ֵאת ְלַבֵּקר ֵנֵל ָמָחר
  .ְוָסְבָתא

  .ַהָּים ְלַיד  ָּגִרים ְוָסְבָתא ַסָּבא   

  ַסָּבא עֹוֵבד ְּבִמְׂשָרד ַגדֹול.   

ִלְפָעִמים ֲאִני הֹוֵל ִעם ַסָּבא 
  ַלִמְׂשָרד. 

א       סֵ ְּבִמְׂשָרד ֶׁשל ַסָּבא ֵיׁש ִּכי   
  ִמְסתֹוֵבב.

א ֶׁשל ַסָּבא ַהִּכסֵ ְּכֶׁשֲאִני יֹוֵׁשב ַעל 
  דֹול. גָ ֲאִני ַמְרִגיׁש 

  ה ְּבכֹוס ְּגבֹוָהה.תֵ ֲאִני ׁשֹוֶתה 

.                    ן ְמַצְלֵצלֶלפֹוַהטֶ 
  ֲאִני עֹוֶנה: "ָׁשלֹום".



  

  דייזי, כתבה נעה מנדלבאום תוך  מ – י דייזי סיפור 

  ֵזֶּפל ִמְׁשַּפַחת -א ֶּפֶרק

  . ֵדְייִזי ְּבֵׁשם ַּכְלָּבה ָהְייָתה ַּפַעם

 ֵאֶצל ִּבְגָבעֹות ָגָרה ֵדְייִזי
  .ֵזֶּפל ִמְׁשַּפַחת

 ַאְרָּבָעה ֵיׁש ֵזֶּפל ְּבִמְׁשַּפַחת
  .ֲאָנִׁשים

  .ַגָנן -ֵזֵּפל  ַאְבָרָהם  -ָהַאָּבא

  .ָאחֹות -ֵזֶּפל הֹוָדָיה -ָהִאיָמא

  א' ְּבִכיָתה ַהְגדֹוָלה ַהַּבת

  .ַּבַגן -ֵזֶּפל ַּכָנה  ַהְקַטָנה ַהַּבת

   



  

. ַּכְלָּבה ֵיׁש ֵזֶּפל ְלִמְׁשַּפַחת
  .ֵדְייִזי ָלה קֹוְרִאים

  .ְקַטָנה ַּכְלָּבה ִהיא ֵדְייִזי

  . ָצהֹוב – ָלָבן ֶׁשָלה ַהֶצַבע

  .ְׂשָערֹות ַהְרֵּבה ָלה ֵיׁש

 ָלה  ְמַכסֹות ַהְׁשָערֹות  ִלְפָעִמים
  .ָהֵעיַנִיים ֶאת

  . ֵדְייִזי ֶאת  ְמַסְּפִרים ַּבַקִיץ

 ִנְרֵאית ֵדְייִזי ַהִתְסּפֹוֶרת ַאֲחֵרי
  . ְגִדי ְּכמֹו

   



  

  ֶאְפַרִים  ְוַהָצב ֵדְייִזי -ב' ֶּפֶרק

  . ׁשֹוָבָבה ַּכְלָּבה ִהיא ֵדְייִזי

  .ַהְיָלִדים ִעם ְלַׂשֵחק אֹוֶהֶבת ִהיא

  .ֲחָפִצים ְלַהְחִזיר אֹוֶהֶבת ִהיא

 ָלה זֹוְרִקים ַהְיָלִדים ִלְפָעִמים
  . ִמְׂשָחק

 ַהִמְׂשָחק ַאֲחֵרי ָרָצה ֵדְייִזי 
  .  אֹותֹו ּוַמְחִזיָרה 

 ֶאת ִלְזרֹוק ַמְפִסיִקים ִאם
  -ַהִמְׂשָחק

  .ִלְבּכֹות ַמְתִחיָלה ֵדְייִזי

   



  

 ִעם ְלַׂשֵחק  אֹוֲהִבים ַהְיָלִדים
  ֵדְייִזי

  - ְמַעְצֵּבן ֶזה ִלְפָעִמים ֲאָבל

 רֹוָצה ֵדְייִזי -ַאַחת  ַּפַעם זֹוְרִקים
  .ַּפַעם עֹוד 

  רֹוָצה ֵדְייִזי -ְׁשִנָייה ַּפַעם זֹוְרִקים
  .ַּפַעם עֹוד 

   -ְׁשִליִׁשית ַּפַעם זֹוְרִקים

  .ַּפַעם עֹוד  רֹוָצה ֵדְייִזי

  - ַמְפִסיִקים ִאם

  .ִלְבּכֹות ַמְתִחיָלה ֵדְייִזי

   



  

  ֵדְייִזי  ִעם  ִׂשיֲחָקה לֹוֶטם ֶאָחד  יֹום

  -ַהִמְׂשָחק ֶאת ָזְרָקה לֹוֶטם

  .ָתְפָסה ֵדְייִזי

  - ָזְרָקה לֹוֶטם

  .ָתְפָסה ֵדְייִזי

 לֹוֶטם ְּפָעִמים  ַּכָמה ַאֲחֵרי
  :ָאְמָרה

  ! ֵדְייִזי  ַמְסִּפיק" 

  !ְלַׂשֵחק ִלי  ִנְמָאס 

  "! ַאֵחר ַמֶׁשהּו ַנֲעֶׂשה

   



  

  .ִלְבּכֹות ִהְתִחיָלה ֵדְייִזי

  :ָאְמָרה לֹוֶטם

  ! ֵדְייִזי  ַדי" 

  !ְּפָעִמים ַהְרֵּבה ִאיָת ִׂשיַחְקִתי

  "! ִלְקרֹוא רֹוָצה  ֲאִני

  .יֹוֵתר עֹוד  ָּבְכָתה ֵדְייִזי

 לֹא ֲאָבל ִלְקרֹוא ִניְסָתה לֹוֶטם
  .ִהְצִליָחה

  .ִהְפִריעַ  ֵדְייִזי ֶׁשל ָהַרַעׁש

  ? עֹוִׂשים ָמה

   



  

  :ָחְׁשָבה לֹוֶטם

 ָרחֹוק ַהִמְׂשָחק ֶאת ֶאְזרֹוק ֲאִני" 
  .ָרחֹוק

 ְלָמקֹום ַהִמְׂשָחק ֶאת ֶאְזרֹוק ֲאִני
  . ְלַהִגיעַ  ְיכֹוָלה לֹא ְׁשֵדְייִזי

  . ָועֹוד  עֹוד  ְתַחֵּפׂש ֵדְייִזי

  . " ִלְקרֹוא ִלי ַתְפִריעַ  לֹא ִהיא ָּכ
 


