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   כוס לימונדה

 

 

ַאְרצֹות ִמְתֻגֹוֵרר ֻבַֹעז ִרית ֻבְ ַכר הֻוא ְלַפְרָנָסתוֹ . ַהֻבְ ה ְמלֹוִנית ש ְ ֵאזֹור ְקַטֻנָ  ֻבְ

ִרים. ָאָדם הֹוֶמה ֻיָ ל ֻתַ ִאים ָהעֹוָלם ִמֻכָ לֹוִנית ִנְכָנִסים ְוֶחְלָקם, ֶזה ְלֵאזֹור ֻבָ , ַלֻמְ

ֵבִעים אֹוְכִלים ים ש ְ לֹוִנית ְוָלִנים ְמֺרֻצִ ֻמְ ךְ  ְוָכךְ . ֻבַ ֶ ֶמש  ִנים ֻבְ ָ  ַוֲאֺרֻכֹות ַרֻבֹות ש 

ְרֵנס ַפע ֻבַֹעז ִמְתֻפַ ֶ ש   .ֻוְבַנַחת ֻבְ

יעוֻ  ַעד ִהֻגִ ֶ ר ְיֵמי ש  ֻבֵ ים ַמש ְ ִלֻיִ ְלֻכָ ִרית ְלַאְרצֹות ֻכַ רֻותַהתַֻ  ֲעַנף. ַהֻבְ ִרים, ֶנְחַלש   ֻיָ ֻיָ  ֻתַ

יעַ  ִהְפִסיקוֻ  ים ְוַרק, ְלַהֻגִ לֹוִנית ִנְכְנסוֻ  ֻבֹוְדִדים ֲאָנש ִ ֻמֻוָבן. ַלֻמְ ֵמי ֻכַ ֻדְ ֶ ִכירֻות ש  ל ש ְ ֶ  ש 

לֹוִנית בֹוִהים ָהיוֻ  ַהֻמְ ִית ֻוַבַעל. ְמאֹוד ֻגְ יר ַהֻבַ ֻכִ ִהש ְ ֶ לֹוִנית ֶאת ְלֹבַעז ש   ָהָיה ַהֻמְ

ן ָ ֻוחַ  ַעְקש  ֵמי ֶאת ְוָדַרש  . ְוָקש  ִכירֻות ֻדְ ְ ִדֻיֻוק ַהש ֻ ַמן ֻבְ זְֻ ִלי, ֻבַ רֹות ֻבְ ש ָ . ֲהָנחֹות ֻוְבִלי ֻפְ

ֶסף ָלֶכם ִיְהֶיה לֹא ִאם"  ".ָלְרחֹוב ֶאְתֶכם ֶאְזרֹק, ֻכֶ

ָלִדים ְמעוֻ , ַהֻיְ יָחה ֶאת ש ָ ִ ין ַהש ֻ יר ֲאִביֶהם ֻבֵ ֻכִ ן ָיִניב. ְוֶנְחְרדוֻ . ְלַמש ְ מֹוֶנה ֻבֵ ְ , ַהש ֻ

ה ה ָעש ָ ֻבֶֹקר ְלָמֳחָרת. ַמֲעש ֶ יִתית ִלימֹוָנָדה ֵהִכין ָקם הֻוא, ֻבַ  ַהחֻוָצה ְוָיָצא ֻבֵ

לֹוִנית ַלֲחִזית ִביש   ָסמֻוךְ , ַהֻמְ י  ַלֻכְ ם. ָהָראש ִ ֵ יב ש  ְלָחן ִהֻצִ ֺ ֶלט ֻוֵמָעָליו ש  ֶ דֹול ש  : ֻגָ

יל ִלי ִעְזרוֻ " י ֶאת ְלַהֻצִ ְחֻתִ ֻפַ עַ ! ִמש ְ ִית לֻבַ  ֻכֹוס נוֻ קְ . ָלְרחֹוב אֹוָתנוֻ  ִלְזרֹק ְמַאֻיֵם ַהֻבַ

יִתית ִלימֹוָנָדה ַסךְ  ֻבֵ ֵדי ֻדֹוָלר 2 ֻבְ ֻלֹא ֻכְ ֶ ִית אֹוָתנוֻ  ְיַפֻנוֻ  ש   ".ֵמַהֻבַ

ִמים ֻיָ ֹוִנים ֻבַ ים ַרק, ָהִראש  ר ְלַאַחר ֲאָבל. ָקנוֻ  ֻבֹוְדִדים ֲאָנש ִ  ִנְקַלע ָיִמים ִמְסֻפַ

קֹום י ָהעֹוֵרךְ  ַלֻמָ ל ָהָראש ִ ֶ פֹוץ ָהִעֻתֹון ש  יֹוֵתר ַהֻנָ ֵאזֹור ֻבְ ֶלד ֶאת ִצֻלֵם הֻוא. ֻבָ  ַהֻיֶ

ָבה ְוֵהִכין ֻתָ ל ַלֻלֵב ַהֻנֹוֵגעַ  ִסֻפֻורוֹ  ַעל ֲעָנִקית ֻכַ ֶ ֶלד ש  ָטן ַהֻיֶ תֹוךְ , ְוָאז. ַהֻקָ  ָיִמים ֻבְ

יעוֻ , ְספֻוִרים ל ִלְמקֹום ִהֻגִ ים ֵמאֹות יֹום ֻכָ בֻוַעִים ְלַאַחר. ֲאָנש ִ ן ָיִניב ִהְצִליחַ  ש ְ  ֻבֶ

מֹוֶנה ְ  !!!ֻדֹוָלר 0666 ְלַהְרִויחַ  ַהש ֻ
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 קטנה מלונית שכר הוא לפרנסתו. הברית בארצות מתגורר בועז

 וחלקם, זה לאזור באים העולם מכל תיירים. אדם הומה באזור

 וכך. במלונית ולנים מרוצים שבעים אוכלים, למלונית נכנסים

 .ובנחת בשפע בועז מתפרנס וארוכות רבות שנים במשך

 התיירות ענף. הברית לארצות כלכליים משבר ימי שהגיעו עד

 נכנסו בודדים אנשים ורק, להגיע הפסיקו תיירים, נחלש

. מאוד גבוהים היו המלונית של שכירות שדמי כמובן. למלונית

 ודרש. וקשוח עקשן היה המלונית את לבועז שהשכיר הבית ובעל

 לא אם. "הנחות ובלי פשרות בלי, בזמן בדיוק השכירות דמי את

 ".לרחוב אתכם אזרוק, כסף לכם יהיה

 בן יניב. ונחרדו. למשכיר אביהם בין השיחה את שמעו, הילדים

 לימונדה הכין קם הוא, בבוקר למחרת. מעשה עשה, השמונה

 שם. הראשי  לכביש סמוך, המלונית לחזית החוצה ויצא ביתית

! משפחתי את להציל לי עזרו: "גדול שלט ומעליו שולחן הציב

 ביתית לימונדה כוס קנו. לרחוב אותנו לזרוק מאיים הבית בעל

 ".מהבית אותנו יפנו שלא כדי דולר 2 בסך

 מספר לאחר אבל. קנו בודדים אנשים רק, הראשונים בימים

. באזור ביותר הנפוץ העיתון של הראשי העורך למקום נקלע ימים

 של ללב הנוגע סיפורו על ענקית כתבה והכין הילד את צילם הוא

 מאות יום כל למקום הגיעו, ספורים ימים בתוך, ואז. הקטן הילד

 0666 להרוויח השמונה בן יניב הצליח שבועיים לאחר. אנשים

 !!!דולר
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תחיליות סופיות   –מיליות 

 נא צבע את המיליות )תחיליות( בלורד זרחן ♦

 נא סדר את המילים בעמודה המתאימה ♦

 כשהשולחן לעורך  המלונית

 כשהעורך כשהעיתון לעיתון

 שלנים כ כשהמלונית העורך

 מהמלונית שאוכלים העיתון

 מהשולחן ששבעים לכביש

 כשלנים כשהמשכיר כששבעים

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


