ָמאיָ ה ,בּ ֹו ִאי ְנ ַ ׂ
ש ֵחק בִּ ְכ ִאלּ ּוֶ ׁ ,ש ֲא ִני
ַה ּמ ֹו ָרה וְ ַא ְּת ַה ַּת ְל ִמ ָידה.

לֹאֲ ,א ִני ֹ
רו ָצה ִל ְה ֹיות
ַה ּמ ֹו ָרה ,וְ ַא ְּת ִּת ְהיִ י
ַה ַּת ְל ִמ ָידה.

ֹ
טוב,

ָאז ַנ ֲע ֶ ׂ
שה ׁ ִשעּור ֶח ׁ ְשבּ ֹון.

ַ ּכ ָּמה ֵמ ִמים יֵ ׁש
בְּ ַמ ְמ ַּת ִּקים?

יפה
ֲא ִני ַמ ֲע ִד ָ
ׁ ִשעּור ִע ְב ִרית.

ֲא ָבל ֲא ִני ֹ
רו ָצה
ִל ְלמֹד ֶאת ָה ֹ
אות
ימל ִ -היא ֲה ִכי
גִּ ֶ
ְמ ֻסבֶּ ֶכת ִלי.

בְּ ֵס ֶדרָ ,אז ֲא ַל ֵּמד ֶאת
ָה ֹ
אות ֵמםֲ .א ִני ֲה ִכי
ֹ
או ֶה ֶבת ֶאת ֵמם.

ֵא ֹ
יזו ְמ ֻב ְלבֶּ ֶלת
ַא ְּתֹ ...
ימל,
זו לֹא גִּ ֶ
ֹ
זו בִּ ְכ ָלל ָל ֶמד.

ֲא ִני ַא ְר ֶאה ָל ְך ,זֶ ה ָּפ ׁשּוט.
עו ִ ׂ
ֹ
שים ַקו ָק ָטן וְ ֵח ִצי ִעגּ ּול.

ימל בִּ ְכ ַתב יָ ד( .גַּ ם ַא ֶּתם ֻמזְ ָמ ִנים)
ִּת ְר ִאיַּ ,ת ַע ְב ִרי ַעל ַה ְ ּנ ֻקדּ ֹות ָ ּכאן וְ ָאז יֵ ֵצא ָל ְך גִּ ֶ

גגזזגגגזזזגגגגז
בָּ ֹ
נותָ ,האֹ ֶכל
מּוכן
ָ

ַא ְּת ֹיו ַד ַעת ׁ ֶש ִ ּכּוּון
או ִת ֹּיות הּוא ְ ּכ ֹ
ָה ֹ
מו
ַה ִ ּכּוּון ׁ ֶשל ֹ
מו ְפ ֵעי
ַהּיָ ֵר ַח?

ִּת ְר ִאיֵ ,ח ֶלק ֵמ ָה ֹ
או ִת ֹּיות ׁ ֶש ָ ּל ְך
ימל ִנ ְר ֵאית ְ ּכ ֹ
ֹ
מו זַ יִ ן.
פּוכות ,וְ ָאז גִּ ֶ
ֲה

בֶּ ֱא ֶמת?

ֵ ּכן ,בִּ ְת ִח ַ ּלת ַהח ֹ ֶד ׁש ַהּיָ ֵר ַח ֹ
זו ֵר ַח וְ ִכּוּון ַה ֵח ֶלק
מו ַה ִ ּכּוּון ׁ ֶשל ָה ֹ
ּואר הּוא ְ ּכ ֹ
אות זַ יִ ן .
ַה ּמ ָ

"זו ֵר ַח" ַמ ְת ִחיל בָּ ֹ
ְמ ִב ָינה? ֹ
אות זַ יִ ן
"גו ֵר ַע" ַמ ְת ִחיל בָּ ֹ
וְ ֹ
ימל.
אות גִּ ֶ
זַ יִ ן

ּוב ֹ
סוף ַהח ֹ ֶד ׁש ַהּיָ ֵר ַח גּ ֹו ֵר ַע ,וְ ִכּוּון ַה ֵח ֶלק
ְ
מו ַה ִ ּכּוּון ׁ ֶשל ָה ֹ
ּואר הּוא ְ ּכ ֹ
ימל.
אות גִּ ֶ
ַה ּמ ָ

ַע ְכ ׁ ָשו הּוא בִּ ְכ ָלל
ִנ ְר ֶאה ְ ּכ ֹ
מו ָס ֶמ ְך.

ימל
גִּ ֶ
בָּ ֹ
נות ,בּ ֹואּו
ֶל ֱאכֹל

ארוחת ערב לאור הירח

