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במעגל

א.

י ְמֹאד ֹטְנּתִ ּקָ ׁשֶ ּכְ
ל ְעּגָ ּמַ י ּבַ ָעַמְדּתִ
י ְסִביִבי ְטּתִ ִהּבַ

ְתאֹום ְוָרִאיִתי ּפִ
י. ּלִ א ׁשֶ ַרק ֶאת ַאּבָ

ב

יֵנינּו: ֵאיֶזה ִסּפּור ֶזה ָהָיה ּבֵ

ִרים הּוא ָמַרח ֶאת עֹורֹו  ְרּפָ י אֹותֹו ְלָהִקיא/ ּפַ ְדּתִ ר/ ִלְוָיָתן ִלּמַ ׂשַ הּוא ֶהֱאִכיל אֹוִתי ּבְ
ְרֶזל  ִביל/ ַהּבַ ׁשְ ִנים ּבִ י/ ַמְצּפְ ַלְעּתִ ּבֹות ּבָ ְגֵדי ַהּבֻ ים/ ִמּבִ י ִמְפָרׂשִ ַפְרּתִ ֶמן/ ְמכֹונֹות ּתָ ׁשֶ ּבְ
ְכָתב/ ְיֵתדֹות הּוא ָקַלע ִלי  יקֹות ּבִ י לֹו ְנׁשִ ַלְחּתִ ִעים ׁשָ ֲחִנית ְלָבבֹות/  ְצַפְרּדֵ הּוא ָצד ּבַ
ַנִים ָטַעְמנּו/ ַיַחד  ר ִלי/ ֵעיַנִים ָחַתְכנּו/ ּתֹוָלִעים ִלׁשְ ל ִקּפֹוד/ הּוא ִצּיֵ ה/ ִמּקֹוִצים ׁשֶ ַצּמָ
יִתי ִלְרּדֹף/ ַאֲחֵרי ִצּפֹוִרים  ֹור ֶאת ַנֲעֵלי/ ֶהָעֵקב ִנּסִ ַמּשׂ ָלִבים הּוא/ ָחַתְך ּבְ ֻקְרְקָבֵני ּכְ
ה ִלי  ֵמי ָהַאְסָלה/ הּוא ָעׂשָ ג ּבְ י ּדַ ְלּתִ ּדַ סֹוד/ ּגִ יל ּבְ י ּפִ ּנֵ ְמִחית/ ׁשִ ח/ ֶאת ָחִזי ּבִ הּוא ָמׁשַ
א/  ל ֶזה ּבָ ּכָ יַח ְוהּוא ַהֲחמֹור/ ּוְכׁשֶ ׁשִ י/ ֲאִני ַהּמָ ן ְוָיַדְעּתִ יִגי־ּדָ ן־ּדִ יִגי־ּדָ יִגיָדן ּדִ יִגיָדן־ּדִ ּדִ
ית הּוא/ ֶהְחִזיק ֶאת  ִליׁשִ ְ ְמקֹום/ ָהַעִין ַהּשׁ ֶטְרִליְנג ּבִ יק ִלי ִליָרה ׂשְ ֶאל סֹופֹו הּוא/ ִהְדּבִ

ה. ר ַהּזֶ ף/ ָהֹאׁשֶ ּלֹא/ ִיְתַחּלֵ ְרֶזל ׁשֶ ין ֶמְלֲחֵצי ּבַ י ּבֵ ּפַ ּגַ
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א.

יט ִלי ָיד י ָיד — הּוא הֹוׁשִ ְטּתִ הֹוׁשַ
י ְסִביבֹו — הּוא ִסְחֵרר אֹוִתי ְסִביבֹו ְחַרְרּתִ ִהְסּתַ
י ְסִביבֹו ְחַרְרּתִ הּוא ִסְחֵרר אֹוִתי ְסִביִבי — ִהְסּתַ

י ַרְגַלִים י ָיַדִים — ֵהַרְמּתִ ֵהַרְמּתִ
י ַמִים ְדּתִ י ֲאִויר — ִאּבַ ְדּתִ ִאּבַ
י ַמִים ְדּתִ י ֲאִויר — ִאּבַ ְדּתִ ִאּבַ

ְפִנים י ִמּבִ ִנים — ֶהֱאַדְמּתִ ּפָ י ּבַ ֶהֱאַדְמּתִ
ְפִנים י ִמּבִ ִנים — ֶהֱאַדְמּתִ ּפָ י ּבַ ֶהֱאַדְמּתִ

ם ֲאִני ָרִאיִתי ׁשָ ם — ַמה ׁשֶ ֲאִני ָרִאיִתי ׁשָ ַמה ׁשֶ
ה ֵמעֹוָלם. ָבר ֹלא ֵהִכין אֹוִתי ַלּזֶ ׁשּום ּדָ


