
יט ֶאל  ָטן ְוִהִבּ ַחְדרֹו ַהָקּ ב ְבּ ַחר ָיַשׁ ַשׁ

ָקף ֵמַחּלֹונֹו. ְשׁ ַהּנֹוף ַהִנּ

ִלּבֹו... ֻרּיֹות״, ָאַמר ְבּ ״ֶאֶרץ ָהֶאְפָשׁ

ִים, ין ָהַעְרַבּ עֹות ֵבּ ְשׁ י יֹום, ִבּ ִמֵדּ

ָבה  ְחָשׁ ֶבת ְלרֹאׁשֹו ַהַמּ ֶנּ ָהְיָתה ִמְתַגּ

ֻרּיֹות - ַעל ֶאֶרץ ָהֶאְפָשׁ

ּבֹו יּוַכל  ָמקֹום ָקסּום ּוְמֻיָחד ֶשׁ

ים ֶאת ֲחלֹומֹוָתיו. ְלַהְגִשׁ

ֻרּיֹות  י ֶאֶרץ ָהֶאְפָשׁ יׁש ִכּ ַחר ִהְרִגּ ַשׁ

ֶמת. ַקֶיּ

הּוא ֹלא ָיַדע ֵהיָכן,

ֶרְך, הּוא ֹלא ָיַדע ֶאת ַהֶדּ

ּוּון, הּוא ֹלא ָיַדע ֶאת ַהִכּ

ְרָחק.  הּוא ֹלא ָיַדע ֶאת ַהֶמּ

ֲאָבל הּוא ָיַדע.
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תֹוכֹו ָחַזר ְוָאַמר לֹו קֹול ָעמֹק ְבּ

ר,  יק ְוֹלא ְיַוֵתּ ִאם ִיְרֶצה ָחָזק ַמְסִפּ ֶשׁ

ּלֹו. ֻרּיֹות ֶשׁ יַע ְלֶאֶרץ ָהֶאְפָשׁ יֹום ֶאָחד הּוא ַיִגּ

ם״, הֹוִסיף ְלַהְרֵהר.  ֶרְך ְלָשׁ ״ִאם ַרק ָהִייִתי מֹוֵצא ֶאת ַהֶדּ

ִביל  ָאה ֵאַלי ֵאיזֹו ֵפָיה טֹוָבה ּוַמְרָאה ִלי ֶאת ַהְשּׁ ״ִאם ָהְיָתה ָבּ

ם!״. יַע ְלָשׁ ֵדי ְלַהִגּ ּבֹו ָעַלי ִלְפסַֹע ְכּ ֶשׁ

ַחּלֹון. רּוׁש ַקל ַבּ ַמע ִרְשׁ ן, ָשׁ עֹודֹו חֹוֵלם, ָסֵפק ֵער, ָסֵפק ָיֵשׁ ְבּ

ילֹון,  ֶבָהָלה ּוָפַסע ְלֵעֶבר ַהּקֹול, ֵהִסיט ֶאת ַהִוּ הּוא ָקם ְבּ

ה ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ָלּ ּוְלַתְדֵהָמתֹו ִגּ

ְרִביט זֹוֵהר. ה ּוְבָיָדּה ַשׁ ָלּ ה ַוֲעַגְלַגּ מּות ְקַטְנַטָנּ ְדּ

ַחּלֹון, ֲעִדינּות ַבּ ה ַבּ יָשׁ ַחר, ִהִקּ ָרֲאָתה ֶאת ַשׁ ֶשׁ ְכּ

ח ֵמַעְצמֹו. ֶלא ִנְפַתּ ֹאַרח ֶפּ ְבּ ֶשׁ

ַחר.  ַאל ַשׁ ?״, ָשׁ ״ִמי ַאְתּ

אִתי.  ה, ָבּ יָת. ִהְזַמְנָתּ אֹוִתי, ָנכֹון? ָאז ִהֵנּ ּה ִחִכּ ָלּ ״ֲאִני ַהֵפָיה ֶשׁ

ים ֶאת ֲחלֹוְמָך״. אִתי ַלֲעזֹר ְלָך ְלַהְגִשׁ ָבּ

דֹות!״, ַאָגּ ְמַעט ָצַחק ְוָאַמר ָלּה: ״ֲאָבל ֵפיֹות ֵיׁש ַרק ָבּ ַחר ִכּ ַשׁ

יב. ק ְוִהְקִשׁ ַאְך ִהְתַאֵפּ
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ֻרּיֹות? ּוִבְכָלל, ִמי ָאַמר ָלּה ֶאת  ֵאיְך ִהיא יֹוַדַעת ַעל ֶאֶרץ ָהֶאְפָשׁ

ר? מֹו ְוֵהיָכן הּוא ָגּ ְשׁ

יָזה. יָכה ַעִלּ ַחר...״, ִהְמִשׁ ׁש, ַשׁ ְחשֹׁ ״ַאל ַתּ

ָך. ְלּ ָבה ֶשׁ ְחָשׁ כֹוַח ַהַמּ ה ָיַצְרָתּ אֹוִתי ְבּ י ָקָראָת ִלי - ַאָתּ אִתי ִכּ ״ָבּ

דֹול ְמאֹוד. נּו ֵיׁש ּכֹוַח ָגּ ָלּ בֹות ֶשׁ ְחָשׁ אּוַלי ֹלא ָיַדְעָתּ ֶאת ֶזה, ֲאָבל ַלַמּ

ה״. ָבר, ֵהן ְיכֹולֹות ִליצֹר ְמִציאּות ֲחָדָשׁ ל ָדּ ֵהן ְיכֹולֹות ִליצֹר ָכּ

ל.  ַחר ָהָיה ְמֻבְלָבּ ַשׁ

ִציאּות? בֹות יֹוְצרֹות ֶאת ַהְמּ ְחָשׁ ַהַמּ

בֹות ּוְמִציאּות ִהיא ְמִציאּות, ֹלא? בֹות ֵהן ַמְחָשׁ ַמְחָשׁ

יָזה, ַוֲאִני ֶאֱעזֹר ְלָך  ִמי ַעִלּ ״ְשׁ

ֻרּיֹות״. ע ְלֶאֶרץ ָהֶאְפָשׁ ָלֵצאת ְלַמָסּ

ע ְמאֹוד -  ו הּוא ָהָיה ֻמְפָתּ  ַעְכָשׁ

בֹות. ַהֵפָיה ַהּזֹו קֹוֵראת ַמְחָשׁ
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מבעד לשער
 מבעד לשער של ארץ האפשרויות, נשקף הנוף היפה ביותר: 

הנוף של החלומות הכמוסים שלנו.

 נסו לכתוב ולספר איך ייראו החיים שלכם, לאחר שהחלום הגדול 

שלכם יתגשם: 

מה יקרה לכם? איפה זה יהיה? איך נראית ארץ האפשרויות שלכם? 

מה קורה בה? מי אתם תהיו שם? איך תיראו? מה תעשו כל יום? 

מה תחשבו? והכי חשוב, איך תרגישו כשחלומכם יתגשם?

 המחשבות שלנו יוצרות מציאות חדשה, 

לכן כדאי שהמחשבות בראש שלנו יהיו צלולות ובהירות!

השתקפויות
)אחרים הם לפעמים מראה של עצמנו(

אנחנו פוגשים כל הזמן עוד ועוד ילדים, עוד ועוד אנשים חדשים. יש 
כאלה שמוצאים חן בעינינו מיד ויש כאלה שפחות, אבל מכולם אנחנו 

יכולים ללמוד משהו חשוב על עצמנו. מה למשל? 
כשעולים בנו רגשות נעימים כמו אהבה ושמחה, אבל גם כאשר אנו 
לנו  לעזור  יכול  תמיד  זה  קנאה,  או  טינה  כעס,  מישהו  כלפי  חשים 
להבין טוב יותר מה בעצם אנו מרגישים. מה שאנחנו מרגישים כלפי 
האחרים דומה מאוד למה שקורה אצלנו בפנים. זה עובד כמו מראה. 

האם יש לכם דוגמאות של אנשים או של מצבים בחיים שעוררו 
בכם רגשות חזקים - טובים או רעים? כתבו אותן כאן. 

"מקרוב יכול היה לראות את השתקפותו באישוניה. 

התבונן עמוק בעיניה וראה את עצמו..."
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