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ָפן ַנאן ָ ַהּשׁ
ָפן ָזִריז. ָהָיה ׁשָ

ם ָחָכם, ֶנְחָמד  גַּ
יז. ְוַעלִּ

הּוא ָאַהב ְלַטֵּיל
ֶמׁש,  ֶ ּשׁ בַּ
ל. צֵּ ְוַגם בַּ

ֵחק הּוא ָאַהב ְלׂשַ
ִעם ֲחֵבִרים.
ָאַהב ִלְלֹמד,

ְסָפִרים. ְוַגם ִלְקרֹא בִּ
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ֲאָבל,
ה - ָעָיה ְקַטנָּ ָהְיָתה ְלַנאן בְּ

ַחד!  הּוא פָּ
ָבִרים, ה דְּ מָּ ַחד ִמכַּ פָּ

ַחִּיים. ְוֵהם ִהְפִריעּו לוֹ בַּ
ַחד ְמֻיָחד פָּ בִּ

ַמֲעִלית! ִלְנסַֹע בְּ
ַמֲעִלית, ֲאִני לֹא נוֵֹסַע"! "בְּ
דוֹל קוֵֹבַע. קוֹל גָּ ְך הּוא בְּ כָּ

א אוֶֹמֶרת ִאמָּ ה ׁשֶ נֶּ ְולֹא ְמׁשַ
י, ֲאִני ָעֶליָך ׁשוֶֹמֶרת. "ּבֹא ִאתִּ

ה לֹא ְלַבד,  ַאתָּ
ן ְלָך ָיד"! ָך, ְוֶאתֵּ ֲאִני ִאתְּ

ֲאָבל ַנאן ֶנֱחָרץ,
ְדֵרגוֹת ָרץ... ּוַבמַּ
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ִהיר, יוֹם בָּ יוֹם ֶאָחד, בְּ
ָחה ָלִעיר. פָּ ׁשְ ֵני ַהמִּ ל בְּ ָנְסעּו כָּ

ֵהם ָיְצאּו ְלִטּיּול,
ֵהִכינּו ְלַעְצָמם ַמְסלּול,

בוֹהַּ ְמאֹד,  יעּו ְלִבְנָין גָּ ְוִהגִּ
ּנּו ֶאת ַהּנוֹף, ר ִלְראוֹת ִממֶּ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

עוֹד ָועוֹד..
ֲאָבל אוָֹיה!

ָעָיה! בְּ
ּכַֹח - ָנא לֹא ִלׁשְ

ְנָין ֵיׁש ַמֲעִלית, בִּ בַּ
ְגִלית ַוֲהֵרי זוֹ לֹא תַּ

ָפן ָ אן ַהּשׁ נַּ ׁשֶ
אן, אוֵֹמר: "ַעד כָּ

ֲעִלית ֲאִני לֹא ִנְכָנס!  ַלמַּ
ֲעִלית ֲאִני ָנס"... ֵמַהמַּ
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ן ַלֲעׂשוֹת?! ַמה ִּיְהֶיה?! ַמה ִנתָּ
ל ַהּקוֹמוֹת ֶאת כָּ

ר ַלֲעלוֹת?! ֵאיְך ֶאְפׁשָ
נּו! ם ָאְמרּו: "ּבֹא ִאתָּ לָּ ּכֻ

ַיַחד, נּו בְּ לָּ ֲאַנְחנּו ּכֻ
ַחד"! ִרים ַעל ַהפַּ בְּ ִמְתגַּ

ָפן ֵאינוֹ מּוָכן! ָ ֲאָבל ַנאן ַהּשׁ
ְכֵנַע, ׁשַ "ֵאין ָלֶכם ַמה לְּ

ַמֲעִלית לֹא נוֵֹסַע"! ֲאִני בְּ
ם ִטְּילּו, ֶנֱהנּו ְלַמְעָלה, לָּ ּכֻ

ה.. ַאר ְלַמטָּ ְוַנאן ִנׁשְ
ה ַמְפִסיד! "ַנאן, ַאתָּ

יד.. ה ַמְקפִּ ַמֲעִלית- לֹא ִלְנסַֹע ַאתָּ בְּ ׁשֶ
ַנאן – ֲהֵרי ֵיׁש ְלָך ּכַֹח!
ר  בֵּ ָאז ַמּדּוַע ְלִהְתגַּ

ַחד ַעל ַהפַּ
ֵאיְנָך ַמְצִליַח"?!?!
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ְוָכְך, 
ַעם ָכל פַּ בְּ

ִריְך ַלֲעלוֹת, צָּ ׁשֶ
בוָֹהה קוָֹמה גְּ בְּ
ִעם ָחֵבר ֵלָהנוֹת,

ֲעִלית -  ַלמַּ
אוֵֹמר ַנאן: 
אן"! "ַעד כָּ

ְדֵרגוֹת עוֶֹלה, מַּ בַּ
ה. נֶּ ְעּתֹו ֵאינוֹ ְמׁשַ ְוֶאת דַּ
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"ַהּיוֹם, ַנאן,
ָך ִלְקִנּיוֹת"! ֵאֵצא ִאתְּ

א ִהְכִריָזה ִאמָּ
"ָוואּו, 

ֵאיֶזה יִֹפי!
ֵאּלּו ֲחָויוֹת!

ֶזה ִיְהֶיה ִנְפָלא,
ֲעַמִים, ב פַּ ֲאִני לֹא חוֹׁשֵ

א ִאמָּ ם יוֵֹדַע ׁשֶ ֲאִני גַּ
ִים"... ְקֶנה ִלי אוַֹפנַּ תִּ

נּו, ִחיׁש ַמֵהר ִהְתַאְרגְּ
ֶרת  יָמה ְמֻסדֶּ ְוִעם ְרׁשִ

ָיְצאּו.
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ָיד ְוָכְך ָיד בְּ
א הוְֹלִכים, ַנאן ְוִאמָּ

ְמָחה  ַנַחת ּוְבׂשִ בְּ
ִמים. ִמְתַקדְּ

ז  יִעים ְלֶמְרכַּ ֵהם ַמגִּ
ְקִנּיוֹת-   

ֲהמוֹן ֲחֻנּיוֹת,
ים. ֲהמוֹן ֲאָנׁשִ

ָחִקים  ֲהמוֵֹני ִמׂשְ
ִרים. ְמֻסדָּ

ּתוֹר - ים בַּ ֵהם ְמַחכִּ
ִים ִלְבחֹר. אוַֹפנַּ
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דוֹלוֹת, ִים גְּ אוַֹפנַּ ֲחרּו בְּ בָּ
חֹל ב כָּ ִעם מוֹׁשָ
ְוָיִדּיוֹת ּתוֲֹאמוֹת.

דוֹל, יב ּוַפֲעמוֹן גָּ ידוֹן ַיצִּ כִּ
ים ֲחָזִקים ּוָפָנס ָעגֹל. לִּ ְלגַּ גַּ

ר,  ָ ַנאן ָהָיה ְמֻאּשׁ
ר.. ְמַעט ׁשָ הּוא כִּ

ה ִנְפָלא ִיְהֶיה ִלְרּכֹב מָּ כַּ
ִים, ַעל ָהאוַֹפנַּ

דוֹל ְוָחָזק - יׁש גָּ ְלַהְרגִּ
ַמִים! ָ ַעד ַלּשׁ
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ִחיר ָמה ֶאת ַהמְּ לְּ א ׁשִ ִאמָּ
ְוָאְמָרה ְלַנאן:

ַצַעד ָמִהיר! ם בְּ "ִנְתַקדֵּ
ִים ח ָהאוַֹפנַּ ּבֹא ִנקַּ

ִים, תַּ ַאַחת ּוׁשְ
ְמָחה ְוִגיל  ּוְבׂשִ

ְיָתה, ַנְתִחיל". ָלֶלֶכת ַהבַּ
ְתאֹם ֶנֶעְצרּו, ֲאָבל פִּ

לּו כְּ ֲעִלּיוֹת ִהְסתַּ ּוְלִכּוּון ַהמַּ
ל ֶאָחד יוֵֹדַע ַמה ִּיְהֶיה? ֲהֵרי כָּ

ַמֲעִלית ֵאינוֹ נוֵֹסַע! אן בְּ נַּ ׁשֶ
ִים? ָאז ֵאיְך הּוא יוִֹריד ֶאת ָהאוַֹפנַּ
ְפַלִים! ֶפל כִּ ְדֵרגוֹת ַיֲעבֹד כֶּ מַּ ֵהן בַּ

א ֶנֶעְצָרה, ִאמָּ
ֲאָלה: יָטה ְוׁשָ ַנאן ִהבִּ בְּ

ה ָחָזק"? "ַנאן, ַהִאם ַאתָּ
קוֹל ּבוֵֹטַח אי"! ָעָנה בְּ ַודַּ "בְּ

"ָחָזק ֲאִני, ְוֵיׁש ִלי ּכַֹח"! 2021



אן? "ָאז ּבֹא ִנְרֶאה ִמי ֶהָחָזק כָּ
ְלִמי ֵיׁש יוֵֹתר ּכַֹח 

ה ַנאן, ַהִאם ַאתָּ
ַחד אוֹ ַהפַּ

ן"?? כָּ ָך ָמָצא ִמׁשְ ִלבְּ בְּ ׁשֶ
ע. "ָמה"?! ָהָיה ַנאן ֻמְפתָּ
א יָבה ִאמָּ ִני"! ֵהׁשִ ן בְּ "כֵּ

ר ַעל ִמי  "ִמי ִיְגבַּ
ַחד ה ַעל ַהפַּ ַאתָּ
ַחד ָעֶליָך? אוֹ ַהפַּ
ְלִמי ֵיׁש יוֵֹתר ּכַֹח
ַחד אוֹ ְלָך?? ַלפַּ

ַחד"??? ְלָך אוֹ ַלפַּ
ב,  ְוֶהְחִליט ַנאן ָחׁשַ

ר, בֵּ ַחד ֶאְתגַּ ַח! ַעל ַהפַּ "ֲאִני ֲאַנצֵּ
טּוַח! ּנּו – ֶזה בָּ ֲאִני ָחָזק ִממֶּ

ר"! ַחד ֲאַמגֵּ ֶאת ַהפַּ
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ֲעִלית ִנְכַנס ַנאן  ַלמַּ
דוֹל קוֹל גָּ ְוָאַמר בְּ

אן! "ַעד כָּ
ֵמַהּיוֹם, ֲאִני ַעל

ט. לֵּ תַּ ַחד ִמׁשְ ַהפַּ
ַחד ן ַלפַּ לֹא ֶאתֵּ

ד!" ָעַלי ְלַפקֵּ
ֵּיׁש לוֹ ּכַֹח, יׁש ׁשֶ ַנאן ִהְרגִּ

ַח ַחד ְלַנצֵּ ְוֶאת ַהפַּ
הּוא ַיְצִליַח!

ְמָחה, א ׂשָ ִאמָּ
א ִחְּיָכה, ְוָאְמָרה: ִאמָּ

יץ, ה ַאמִּ ַאתָּ י ַנאן ׁשֶ "ָיַדְעתִּ
דוֹל ה גָּ ַאתָּ י ׁשָ ָיַדְעתִּ

ה ָיכוֹל"! ְוַאתָּ
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ְיָלה, לַּ בַּ
ַכב ַנאן ר ׁשָ ֲאׁשֶ  כַּ

ה, טָּ מִּ בַּ
ה לוַֹמר לוֹ: ׁשָ א ִנגְּ ְוִאמָּ

ָנה ְמתּוָקה". "ַלְיָלה טוֹב ְוׁשֵ
ָאַמר ָלּה ַנאן

ֵעיַנִים צוֲֹחקוֹת: בְּ
א "ַאתְּ יֹוַדַעת ִאמָּ

ֵמֵאּלּו ֲחָויוֹת
ְמֻיָחד?? ֶנֱהֵניִתי ַהּיוֹם בִּ

ֶבת  אי חוֹׁשֶ ַודַּ ַאתְּ בְּ
ִים.. ָהאוַֹפנַּ מֵּ ׁשֶ
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ַוֲאִני אוַֹמר ָלְך
ְמֻיָחד ֶנֱהֵניִתי בִּ ׁשֶ
י  ִהְצַלְחתִּ ְך ׁשֶ ִמכָּ

ר! בֵּ ַחד ְלִהְתגַּ ַעל ַהפַּ
ֵעת יׁש כָּ ֲאִני ַמְרגִּ

ָחָזק יוֵֹתר"!
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סדרה מרהיבה זו, תרחיב את מבטכם אל עולמו
יומיות. היום  והתמודדויותיו  הילד  של  הרגשי 

זיכרמן כתבה: מלכה

זיכרמן כתבה: מלכה

מן
כר

זי
ה
לכ

למ

זיכרמן כתבה: מלכה

הרגליים כואבות הדובון למומי
הזולת להבנת כלים

רחבה בפרספקטיבה

הנעלבת הארנבת
אמיתי עצמי בטחון

חבר מחפש גבי
חברים לרכישת נכונים כלים

זיכרמן כתבה: מלכה

זיכרמן כתבה: מלכה

זיכרמן כתבה: מלכה

כדאי להתאמץ
החברה והשפעת מוטיבציה

ימימה מאשימה מי המושלמתאת תנשמת
הטבעיות למגבלות מודעות

איתם והשלמה


