
ּתוּף ּפְעֻלָּה עִם הוֹצַָאת הַּסְפִָרים הָעַצְָמִאית 'ּפֶנֶק'  הַּתַעֲרוּכָה הִיא ׁשִ
יּוֹת" ּתוֹם בַּיְִּקין-אוָֹחיוֹן וְיוֹצֵר ִסְדַרת הַּסְפִָרים וְהַּפוְֹדַקְסט "ַאגָּדוֹת ֲאִמּתִ



ָׁשָמה ֶׁשל ַצ'ְיקֹוְבְסִקי  ַהּנְ

דֹול,  ְלִחין ָהרּוִסי ַהּגָ יּוֶטר ִאיִליץ' ַצ'ְיקֹוְבְסִקי, ַהּמַ ּפְ
ָלִדים. הּוא ָהָיה ָרִגיׁש  ַאר ַהּיְ ְ ָהָיה ֶיֶלד ׁשֹוֶנה ִמּש=

ְך ָאַהב ְלַׂשֵחק ִעם ֲחֵבִרים. ָלרֹב  ל ּכָ ְוָעִדין, ְולֹא ּכָ
ינֹות  ר ַמְנּגִ ְפַסְנּתֵ ֶנת ּבִ ֶהֱעִדיף ְלַהֲאִזין ְלִאּמֹו ְמַנּגֶ

ְלדּות ָחַלם ִלְהיֹות מּוִזיַקאי,  ָבר ִמּיַ ׁשֹות. ּכְ ָיפֹות ּוְמַרּגְ
ם ִנּסּו ְלַׁשְכֵנַע אֹוֹתֹו ַאֶחֶרת. ַאְך ַהּמּוִזיָקה  ּלָ ֶׁשּכֻ ם ּכְ ּגַ

הֹוָרה, ְוַרק  ָהְיָתה ְׂשָפתֹו ָהִראׁשֹוָנה, ַאֲהָבתֹו ַהּטְ
ְרּכֹו ַלַהְצָלָחה  ֱאֶמת. ָאְמָנם ּדַ ר ּבֶ ָ ן ָהָיה ְמֻאּש= ּגֵ ֶׁשּנִ ּכְ

ְרָחק ֶׁשל ָׁשִנים ַרּבֹות,  ּיֹום, ִמּמֶ ה, ָאְך ּכַ לֹא ָהְיָתה ַקּלָ
ָכל ָהֲאָרצֹות. ינֹות ֶׁשִהְלִחין עֹוָדן ֶנֱעָרצֹות ּבְ ְנּגִ ַהּמַ

יְמפֹוְנָיה ַהֲחִמיִׁשית ֶׁשּלֹו  ְקִׁשיבּו ֵהיֵטב ַלּסִ ִאם ּתַ
ִרים  ַסּפְ סּוִמים, ַהּמְ ּתּוְכלּו ִלְׁשֹמַע ֶאת ְצִליֶליָה ַהּקְ

יו. ֻיָחד ֶׁשל ַחּיָ ּפּור ַהּמְ ו ֶאת ַהּסִ ְׂשַפת ַהּתָ ּבִ

ֶוְדָיה חֹוֶׁשֶבת ַאֶחֶרת ְ ִריְסִטיָנה ִמּש= ּכְ

ֶוְדָיה ָהְיָתה ְנִסיָכה ִמּסּוג ַאֵחר. ִהיא  ְ ִריְסִטיָנה ִמּש= ּכְ
לֹא ָאֲהָבה ְׂשָמלֹות, ְוֶהֱעִדיָפה ִלְרּכֹב ַעל סּוִסים 

ִגיל  ָבר ּבְ ַסִיף ּוְבֵחץ ָוֶקֶׁשת. ְכּ ן ּבְ ְוִלְלֹמד, ְלִהְתַאּמֵ
ּה  ַמְמַלְכּתָ ָרה ְלַמְלכּות, ָׁשְלָטה ּבְ ָצִעיר ִהיא ֻהְכּתְ

ָמה אֹוָתּה ֶאל  ֹאֶמץ ּוִבְנִחיׁשּות, ְוִקּדְ ְתבּוָנה, ּבְ ּבִ
י ֵסֶפר,  ּתֵ ָלה ּוְנאֹורּות. ִהיא ֵהִקיָמה ּבָ עֹוָלם ֶׁשל ַהְׂשּכָ

ַאְטרֹון, ַוֲאִפּלּו ֶאת ָהַאְרמֹון  ִסְפִרּיֹות ְואּוַלּמֹות ּתֵ
ּה יּוְכלּו ְלַגּלֹות  ֵני ַעּמָ ל ּבְ ֵדי ֶׁשּכָ ָהְפָכה ְלמּוֵזאֹון – ּכְ
ם  ְזָמה ֶהְסּכֵ ִציָרה. ְלַאַחר ֶׁשּיָ ֶאת ִנְפְלאֹות עֹוַלם ַהּיְ

ָׁשלֹום ִעם ְׁשֵכנֹוֶתיָה ֶדְנַמְרק, ִפיְנַלְנד ְונֹוְרֶוְגָיה, 
ְרָׁשה  חֹון, ּפָ ּטָ ְמָלָכה ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשל ּבִ יג ַלּמַ ִLֶׁשִהּש

יָה  יָׁשה ֶאת ַחּיֶ לּוָכה, ְוִהְקּדִ ס ַהּמְ ֵמְרצֹוָנּה ִמּכֵ
דֹוָלה – ֶמְחָקר ּוְלִמיָדה. ְלַאֲהָבָתּה ַהּגְ
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ִאיֵּר ֶאת ִסּפוּרוֹ ׁשֶל צ׳ייקובסקי,  ן בְַּרזִלָּי ׁשֶ ֵּ הָָאּמָן עִיד

ִסּפֵר לָנוּ עַל ּתַהֲלִיךְ הַיְּצִיָרה:

ָבִעים.  "ִלְפֵני ֶׁשֲאִני ַמְתִחיל ֶאת ָהִאּיּור ֲאִני ּבֹוֵחר ֶאת ַהּצְ
ְהֶיה ֲאִויָרה ְנִעיָמה  ה ָהָיה ָחׁשּוב ִלי ֶׁשּתִ ִאּיּור ַהּזֶ ּבָ
ְגָוִנים י ּבִ ַחְרּתִ חּוַׁשת ִׂשְמָחה, ְוָלֵכן ּבָ ּיּור ְיעֹוֵרר ּתְ ְוֶׁשַהּצִ

ים."  ֶׁשל ְצָבִעים ַחּמִ

גוּל.  ָּ ְּמוּתוֹ ׁשֶל הַּמַלְִחין הַד צִבְעוּ גַּם ַאּתֶם ֶאת ִאיּוּר ד
ַאּתֶם ַמְתִחילִים בֲַּחרוּ ֶאת הַצְּבָעִים - לִפְנֵי ׁשֶ

ֹ ן, או ָּ ּמְׁשוּ בַּּמְִקָרא הַּמְִסּפִָרים לַצְּבָעִים ׁשֶבַָּחר עִיד ּתַ הִׁשְ
ֶלָּכֶם בִּצְבָעִים לִבְִחיַרְתכֶם.  צָרוּ ִמְקָרא ִמּשׁ

ן ָּ ִמְקָרא הַּמְִסּפִָרים לַצְּבָעִים ׁשֶבַָּחר עִיד
1.צָהֹב  2.כְּתֹם בָּהִיר  3.כְּתֹם כֵּהֶה  4.חוּם כֵּהֶה 

5.חוּם בָּהִיר  6.ָאדֹם
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ִאיְָּרה ֶאת ְספוָּרה ׁשֶל הַנְִּסיכָה,  הָָאּמָנִית לִיהִי וַיְיס ׁשֶ

ִספְָרהּ לָנוּ עַל ּתַהֲלִיךְ הַיְּצִיָרה:

ֶכֶתם ּוְבֶצַבע. ֲאִני  ַקו ּוְבצּוָרה, ְולֹא ּבְ "ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ּבְ
ֶעְזַרת  ָׁשֹחר ְוָלָבן ְויֹוֶצֶרת ִמְרָקִמים ׁשֹוִנים ּבְ ֶרת ּבְ ְמַצּיֶ

ּוִים ְוַהּצּורֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ִלּצֹר ֵמֶהם." ָהֹעִבי ֶׁשל ַהּקַ

הִׁשְלִימוּ ֶאת הֲַחלִָקים הֲַחֵסִרים בְִּאיּוּר עַל יְֵדי 
ִמְרָקִמים ׁשֶל צוּרוֹת וְַקוִּים.

..33
ן  ָּ יָּצַר עִיד יוָֹקן ּפְיוֹטְר צַ'יְקוֹבְְסִקי, ׁשֶ ְּ ָמלְאוּ ֶאת ד

בְָּרזִילִָאי, בְִּמְרָקִמים, צוּרוֹת וְַקוִּים, ׁשֶהִכְַּרּתֶם ִמּתַהֲלִיךְ 
עֲבוָֹדָתהּ ׁשֶל לִיהִי וַיְיס. 
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יָּצְָרה  וְֶדיָה ׁשֶ ְ יוָֹקנָהּ ׁשֶל כְִּריְסטִינָה ִמּשׁ ְּ צִבְעוֹ ֶאת ד

ַאּתֶם ַמְתִחילִים,  לִיהִי וַיְיס. בֲָּחרוּ ֶאת הַצְּבָעִים לִפְנֵי ׁשֶ
ּמְׁשוּ בַּצְּבָעִים ׁשֶבְַּחְרּתֶם לְִאיּוּר הַקּוֵֹדם ׁשֶל ּתַ )הִׁשְ

ים(. ן בְָּרזִילִָאי, אוֹ בֲָּחרוּ צְבָעִים ֲחָדׁשִ ָּ עִיד

ְוַעְכָׁשו… ַנֲהפֹוְך הּוא...
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