בסימן

שנת
השפה
העברית
ספר נפלא מבית היוצר של
סופר הילדים ְשלמֹה ַא ַּבס

ׁש־ע ְׂש ֵרה ַמ ֲע ִׁשּיֹות ַה ַּמ ְת ִאימֹות ִּב ְמ ֻי ָחד
לְ ֵס ֶפר זֶ ה נִ ְב ֲחרּו ֲח ֵמ ֶ

ָמה ָעלּול לִ ְקרֹות ּכְ ֶׁש ֵאין ָׂש ָפה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפתַ ,מ ִהי ֲח ִׁשיבּותֹו ֶׁשל

יטב ַה ַּמ ֲע ִׂשּיֹות
סֹודי ,וְ ֵהן ִמ ֵּמ ַ
ית־ה ֵּס ֶפר ַהּיְ ִ
ַ
לְ ַתלְ ִמ ֵידי ֵּב

יצד ֶא ְפ ָׁשר ְּב ֶעזְ ַרת ַהּלָ ׁשֹון וְ ַה ִּדּבּור לִ ְפּתֹור
ּומ ֻדּיָ ק; ּכֵ ַ
ִּדּבּור נָ כֹון ְ

נֹוׂשא לָ ׁשֹון וְ ָׂש ָפהֶּ .ד ֶרְך ַמ ֲע ִׁשּיֹות ֵאּלֶ ה ָּב ָאה לִ ֵידי
ַה ְּקׁשּורֹות ְּב ֵ

ּדּוע ָחׁשּוב ִּדּבּור ָׁשקּול וְ נָ בֹון,
ְּב ָעיֹות וְ לָ ֵצאת ִמ ַּמ ָּצ ִבים ָק ִׁשיםַ ,מ ַ

גֹורם ְמ ַק ֵּׁשר ֵּבין ְּבנֵ י ֱאנֹוׁש,
יבּותּה ֶׁשל ַה ָּׂש ָפה ּכְ ֵ
ִּבּטּוי ֲח ִׁש ָ

יצד יְ כֹולָ ה ַּפ ְט ְּפ ָטנּות לְ ַהּזִ יק וְ עֹוד וְ עֹוד.
ּכֵ ַ

נֹוׁשּיִ ים
ּומּוׂשם ָּדגֵ ׁש ַעל ַהּלָ ׁשֹון ָה ִע ְב ִרית ּכְ ְמ ַט ַּפ ַחת ֲע ָרכִ ים ֱא ִ
ָ

גּורים
ּוב ִפ ְתּגָ ִמים ַה ְּׁש ִ
יבים ְ
ַמ ֲע ִׁשּיֹות ַרּבֹות ַּב ֵּס ֶפר ְקׁשּורֹות ְּבנִ ִ

יבים.
ּולְ ֻא ִּמּיִ ים ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִּפ ְתּגָ ִמים וְ נִ ִ

ּומ ַסּיְ עֹות ַּב ֲה ָבנָ ָתם
אֹותם ְ
ָ
ַּב ָּׂש ָפה ָה ִע ְב ִרית ,וְ ֵהן ַמ ְמ ִחיׁשֹות

נֹוׂשא לָ ׁשֹון
יטב ַמ ֲע ִׁשּיֹות ֵעדֹות יִ ְׂש ָר ֵאל ַהּׁשֹונֹות ְּב ֵ
מּובאֹות ּכָ אן ֵּמ ַ
ָ

"ה ַחּיִ ים וְ ַה ָּמוֶ ת ְּביַ ד ַהּלָ ׁשֹון",
ְּב ֶא ְמ ָצעּות ַה ִּסּפּורּ ,כְ מֹו לְ ָמ ָׁשלַ :

יטיבֹות
ּומ ַר ְּתקֹות ֵהן ּגַ ם ֵמ ִ
יֹותן ְמ ַענְ יְ נֹות ְ
וְ ָׂש ָפהֲ ,א ֶׁשר ִמּלְ ַבד ֱה ָ

"אין ָע ָׁשן ְּבלִ י ֵאׁש",
"איזֶ הּו ָע ִׁשיר? ַ -ה ָּׂש ֵמ ַח ְּב ֶחלְ קֹו"ֵ ,
ֵ

יבּותּה ֶׁשל ָׂש ָפה,
לְ ַה ְמ ִחיׁש לַ ַּתלְ ִמ ִידים ְּב ֶד ֶרְך ַה ִּסּפּור ַמ ִהי ֲח ִׁש ָ

"ּפ ִתי ַמ ֲא ִמין לְ כָ ל ָּד ָבר" ,וְ עֹוד.
ֶ
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