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 ! קר שלום יומני הי 
 . שנה מתחילה שנה ה  ר נגמ   –   1פרק 

  יומה , הנה הגיעה ס. אבל מה לעשות?..לי  ה היית   כיפיתנה  , אתה לא מבין איזה ש!שלוםיומני היקר  
לכת  לני חיבת  טוב א   ,         ממש מתרגשת, אני עולה לכיתה ה' לבית רבקה בוגרות, אני מתבגרתאני  

 . , בי!התעודה אמא הגיעה אני צריכה להראות לה את 

, היא עולה לבוגרות  תש"פ זהו שרה גמרה את כיתה ד'לשת הלימודים הזה היה המכתב האחרון  
 ה'.ה  לכית –

 ם. ללימודי   ון ש הרא היום    –   2פרק  
, היא גמרה לספר לכיתה ה'  רהראשון לבית ספהיום  ם  ת היושרה חזרה מהבית ספר כולה התרגשו

ספר לך לום אני רוצה ל יומני היקר ש" הכל, והלכה לחדר. לקחה את היומן והתחילה לכתוב:    לאמא
וט היה כיף, אני חייב  תי את מורתי החדשה ואת חברותי. פש. פגששהיה היום  הראשוןעל היום  

 ".בי, צהריםללכת לאכול 

 _ 

 קרבים ובאים. החגים    –   3פרק  
, ראש השנהמנהגים של ה  ל יהונתן אחיה עעם  חלהתווכשרה גמרה לאכול ארוחת ערב והתחילה 

יומני היקר שלום! אתה לא מבין כמה אני יודעת על "   ביומנה:לכתוב  לבסוף התעיפה והתחילה  
נורא מתרגהוא    –שנה  ראש ה אני  ובא,  גם מאוד אוהבת תפוח בדבש הוא ממש קרב  אני  שת, 

וגם התחלנו יום כיפור  טעים,  אני צריכה    (       אז לא להתווכח איתי לא כדאי  )  ללמוד קצת על 
 "!להתארגן לשינה בי

 ויום כיפור הגיעה עבר ראש השנה 

, מיד רצה מראש השנה  החוויותירה שרה שלא רשמת ביומנה את  נזכ  יום כיפורכמה ימים לפני כ
לך על ראש השנה אז פר  ! אני מצטערת על זהב ששכחתי לסיומני היקר שלום" :  לכתוב ביומן שלה
 לה לספר ליומן שלה את מה קרה בראש השנה וכך הח " ... הנה אני יספר לך

 . הדיןיום   –הנה הגיעה יום כיפור 

יומני היקר יום כיפור עבר )יצאתי לי  " :  , והחלה לרשוםהמיד ליומנצאי יום כיפור הלכה שרה  במו 
 .  ... והחלה לספר.." ( ואני חיבת לספר לך מה קרה ביום כיפורחרוז

 עבר וחג סוכות התקרב ובאר יום כיפו

 ... את הסוכה יהונתן ואבא החלו לבנות ,בהכנותיהושרה כבר 

!, אתה  יומן שלום  : " ביומנהעבור כמה ימים הלכה שרה לחדרה והתחילה לרשום  , וכעבר סוכות
על כל מה    יומנהטיולים ... שרה המשיכה לספר ל   למלא  חייב לשמוע בחול המועד סוכות הלכנו  

 שהיה...



 מריבה?   –  4פרק  
כשנכנסה לבית , מיד תחילה איתה מריבהשרה חזרה עצבנית מבית ספר שיינא חברתה הטובה ה 

  הסיפור שהיה לרשום ביומנה את כל  ה משעמם... והתחילה  ל  הנכנסה לחדרה וטרקה את הדלת הי 
טובה  ( שיינא חברתי ה)גם עכשיו  עצבנית  יההיית.. היום שחזרתי הביתה  : יומן יקר" בכיתה   היום

מא שואלת איתי למה  ! אחיבת עצהאוכל לעשות?! אני  איתי זה מעצבן שמשהו רב איתי מה    בהר
 ." דבר איתה ביייי לכת עכשיו ל ? אני הואני כועסת

 

כל , ועכשיו האשיינוהמצב בחל להשתפר שרה סיפרה ליומנה שהשלימה עם    םיומייעבר יום עברו  
 ה בסדר. " ב

 חנוכה בפתח -   5פרק  
לה ה שר"   אותה:, אמא שאלה  אמאוהלת מיד רצה אל  ה מבהיא כולשרה קמה באמצע הלילה ש

  ה"חחחחחח   "   אמרה שרה,"  חלמתי שהמכבים הפסידו והיונים ניצחו "   ואלת אמאש   " ?שלי מה קרה 
"   צחקה אמרה  ומיד  ת  אמא  באמת  זה  במציאות  אגיד אל  מ,  לא  לישון  כבר  " ה תוקלכי  ושרה   ...

 נרדמה. 

 והחלה שי של חנוכה התישבה שרה בחדרה  ינר של . נר ראשון נר שני וכן הלאה בהגיעה  חנוכה
 3, אני אכלתי כבר  היום היום השלישי  ימים  3עבר כבר  ו, יומני היקר חנוכה הגיעה  ביומנהלרשום  

לא משנה אני (        אכלתי אחד   )בנר ראשון והיום אני יוכל את הרביעי  2ופגניות אתמול אכלתי ס
 י! ת חנוכה, בו ן מדליקים נרונתיהיך אבא ולא בטוחה שזה מעניין אותך. אני חיבת ללכת לשמוע א 

_ 

 קרב ם  ורי פ   –   6פרק  
ים והנה פורים בפתח שרה כבר החליטה למה היא מתחפשת והתחשק עברו חודשי  םשבועייעברו  

( השנה מצאתי ראיון מקורי לתחפושת מהיקר)נמאס כבר  יומני הנחמד    " : לה לרשום את זה ביומנה
זה אומר לאיש וטבח    ישתבח שמו''.  פשת ל..חותך אני מתאני מתחפשת ל... טוב אני לא ימתח א

 " .התחפושת תלהכין א  כתהול  אניב נכון מקורי?! טו בח.ישת= טבח  +  כאילו אישביחד 

 _ 

 . תח פ בפסח    –  7פרק  
 מפורים.    החוויותי, ושרה שלנו לא שכחה לרשום ביומנה את עבר פורים

שרה ויהונתן עוזרים לאמא ואבא הולך לקנות      ת  - ו    - נ  – ו    -   י   –  ק  -   י  –נ    :פסח הגיעה וכמובן
 . מצות

פר לך את ; , פסח עבר והגעתי לס)  מן רענןיו: " התחילה לרשום ביומן. ושרה  פסח הגיעה וגם עבר
דודים ועם סבא  ..מפסח  ייחוויות וסבתא... בליל הסדר שתינו  . הלכנו טייל בחול מועד עם הבני 

 "  ארבעה כוסות... היה כיף...

 
 

 



 

 ל"ג בעומר.   –  8פרק  
.  ..כיפית"  תוכנית הוהייתהכנו מדורה  "ג בעומרל  =   33ל   , והגענוהתחלנו לספור ספירת העומר" 

 עומר...  "ג בל ליומנה ב כך כתבה שרה 

 ? ובשר חלב    –   9פרק  
בשבעות חלבי ויהונתן טען שאוכלים   שאוכלים( שרה טענה  התחילו ויכוח ) כמובן  ויהונתןשרה  

 .ערבשרי אבא נכנס לבית ומיד שמע ויכוח סו

קרה "  מי  " ?מה  ויהונתן  " הסביר  ד שאל,  ושרה    :  או וכליאמה    םמתווכחיאני  בשרי  בשבועות  ם 
 אני אומר בשרי והיא חלבי.. !?חלבי

 ".נו אבא מה אתה אומר?

וגם חלבי מפני    גםאז ככה בשבועות אוכלים    : " בחדר, ופתאום אבא ענה,  הההייתרגע של שתיקה  
אז " " משובח.ובשר זה  ג סעודה משובחת  בחלעשות  שצריך    פניובשרי מ  ,משלה לחלבשהתורה נ 

 הסתיים. חהוויכו, ומיד עונה אבא" כנראה!" שאלה שרה? " שתינו צודקים

 סוף שנה!   - 10פרק 
הי  היקר שלום!"יומני   והדפים של  לסיום השנה  נגמריםומן שהגעתי  ש  ההיית,  לך  נפלאה  לי  נה 

ו  ונהדרת לכיתה  עולה  אני  ועכשיו  מצוינת  תעודה  אקיבלתי  התרגשות'  המילים    יזה  זה  טוב 
 . האחרונות שאני אומרת לך

 נתראה בשנה הבאה!!!! 

 !... בי


