
ַהְּתמּונָה ֶׁשִּלי
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ָלָגן ְנִסיכּוִתי ּבָ

ָנה.  ּגְ ְל ִסיכֹות ִהְתּבַ ּנְ ַה ל  ֲחזֹור ׁשֶ ַנת ַהּמַ מּו ּתְ
ּה. ּלָ ׁשֶ ם  ֵ ּשׁ ַל ְנִסיָכה  ל  ּכָ ַהְתִאימּו 

'ִסיָקה ּגֶ ִסיָכה  ּנְ ַה

ְפָיה ִסיָכה סֹו ּנְ ַה

ִסיָכה ָאָנה ּנְ ַה

ִסיָכה ֶקִטי ּנְ ַה

ִסיָכה ַאִליס ּנְ ַה

ִסיָכה ֶאִמיִלי ּנְ ַה
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ּיּור ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ



ֶלֶמת ׁשְ ִסיָכה ַהּמֻ ִמי ַהּנְ

ֵעיֵניֶכם. ֶלֶמת ּבְ ׁשְ ִסיָכה ַהּמֻ רּו ֶאת ַהּנְ ַצּיְ
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ְרלֹוט ִסיָכה ׁשַ יׁשּו ֶאת ַהּנְ ַהְלּבִ
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ּה. ּלָ ְמָלה ׁשֶ ף ַעל ְיֵדי ְצִביַעת ַהּשִׂ ׁשֶ ן ַלּנֶ ְרלֹוט ְלִהְתַאְרּגֵ ִסיָכה ׁשַ ִעְזרּו ַלּנְ



ֶכם ּלָ ֶ מֹוֲעדֹון ְנִסיכֹות ִמּשׁ

ֶכם. ּלָ ִסיכֹות ׁשֶ ים ְלמֹוֲעדֹון ַהּנְ מּו 7 ֻחּקִ ִרׁשְ
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ֶכם ּלָ ֶ מֹוֲעדֹון ְנִסיכֹות ִמּשׁ

ֶכם. ּלָ ִסיכֹות ׁשֶ ים ְלמֹוֲעדֹון ַהּנְ מּו 7 ֻחּקִ ִרׁשְ

ִדית ף ָהַאּגָ ׁשֶ ְמַלת ַהּנֶ ׂשִ

ֶלֶמת! ׁשְ ף ַהּמֻ ׁשֶ ְמַלת ַהּנֶ רּו ֶאת ׂשִ בּו ְוַצּיְ ַעּצְ
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ִסיכֹות ְפזֶֹרת ַהּנְ ּתִ

ל ְנִסיָכה?  ם ׁשֶ ְפזֶֹרת. ְמָצאֶתם ׁשֵ ּתִ ִסיכֹות ּבַ מֹות ַהּנְ ִמְצאּו ֶאת ׁשְ
ה.  ַמּטָ ּלְ יָמה ׁשֶ ַמֲחקּו אֹותֹו ֵמָהְרׁשִ
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ּיּור ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ



ָמבֹוְך ֻמְפָלא

יל אֹותֹו. ָטן ּוְלַהּצִ ם ַהּקָ יַע ְלֶכֶלב ַהּיָ ִסיָכה ֶאִמיְלָיה ְלַהּגִ ִעְזרּו ַלּנְ
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ּיּור ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ



ּה. ּלָ ֶתר ׁשֶ ִסיָכה ֶאִמיְלָיה ִלְמצֹא ֶאת ַהּכֶ ִעְזרּו ַלּנְ

מּוָנה ַלֲהָנַאְתֶכם! ְמְצאּו, ּתּוְכלּו ִלְצּבַֹע ֶאת ַהּתְ ּתִ ְלַאַחר ׁשֶ
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ּיּור ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ



ּסֹוף! ְקֶרה ּבַ ם קֹוְבִעים ַמה ּיִ ַאּתֶ

ִטיַרת  ִסיכֹות ּבְ ֶפר מֹוֲעדֹון ַהּנְ י ַהּסֵ ּפּור ַעל ּפִ יכּו ֶאת ַהּסִ ַהְמׁשִ
ִסיָכה ַרייֶצ'ל:  ֶרֶקת ַהּנְ ַהּבָ

יזּו  ִהּתִ ְך ָקרֹוב ַעד ׁשֶ ל-ּכָ ׁש מּוֵלנּו ּכָ קּו ַמּמָ ה ּדֹוְלִפיִנים ִזּנְ לׁשָ ׁשְ

י ָהָיה  ִליׁשִ ְ דֹוִלים ֲאָבל ַהׁשּ י ּגְ ַנִים ֵמֶהם ָהיּו ּדַ ָעֵלינּו ִטּפֹות ַמִים. ׁשְ

ֵמַח.  ַמע ׂשָ ׁשְ ּנִ ִמיַע קֹול ׁשֶ ִים ִהׁשְ ָחַזר ַלּמַ ה יֹוֵתר ָקָטן, ּוְכׁשֶ ַהְרּבֵ

ׁש. ּבֵ ּתַ ן ַהּכֹל ִהׁשְ הּוא ִהְצִחיק אֹוָתנּו, ֲאָבל ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ִמּכֵ

ִים,  ַחת ִלְפֵני ַהּמַ ׁש ִמּתַ ָטן ָהָיה ַמּמָ י. ַהּדֹוְלִפין ַהּקָ ְפּתִ ַ “אֹוי!“ ִהְתַנׁשּ

חּו  ִיג. ַהּדֹוְלִפיִנים ָהֲאֵחִרים ׂשָ ת ּדַ תֹוְך ֶרׁשֶ ְך ּבְ ְוהּוא ָהָיה ְמֻסּבָ

ֵדי ַלְעזֹר לֹו. ָבר ּכְ ַלַחץ ֲאָבל לֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות ׁשּום ּדָ ְסִביבֹו ּבְ

“ַרב ַהחֹוֵבל ַיֲעקֹב!“ ָקָראִתי. 

ָצרֹות!“ אן ְוהּוא ּבְ “ּגּור ַהּדֹוְלִפיִנים ִנְמָצא ּכָ
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ּיּור ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ



מֹוֲעדֹון ַהּנְִסיכֹות
מֹוֲעדֹון ַהּנְִסיכֹות

מֹוֲעדֹון ַהּנְִסיכֹות ַּבִּמגְּדִָלים ַהּכְסּוִפים

מֹוֲעדֹון ַהּנְִסיכֹות ַּבֲאֻחּזַת ֹאדֶם

מֹוֲעדֹון ַהּנְִסיכֹות ּבְַאְרמֹון ַהְּפנִינָה

מֹוֲעדֹון ַהּנְִסיכֹות ּבְִטיַרת ָּבֶרֶקת


