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 להטלת ביצת הזהב הקטנה שלנו 
מגיעה תודה להרבה אנשים:



סאנה נו מורי, ציירת יפנית שבציוריה התאהבתי בביקורי ל
בטוקיו. סאנה, תודה רבה על הציורים המרגשים שיצקת 

אל הסיפור. אריגאטו גוזיימאסטה! )תודה רבה, ביפנית(.

למר קימי אאידה, חברי היקר שליווה את הוצאת הספר וניהל 
בהמון אהבה את התקשורת ביני ובין סאנה. קימי, אריגאטו 

גם לך!

עיצוב  בתהליך  העזרה  על  ליפסקר,  לדניאל  נוספת  תודה 
הספר. דניאל, אתה איש מבריק!

נתנאל  של  בראשותם  קונטנטו  של  הצוות  לכל  גם  תודות 
ואוסנת סמריק ולכל האומנים שעטפו את ביצת הזהב שלנו 

בחום ואהבה.

האהובה  לאישתי  למשפחתי,  חשובה  והכי  אחרונה  תודה 
רויטל ולילדינו יסמין, מיקה, נוגה ויאיר האהובים שלי. הספר 
הזה הוא קודם כל שלכם, כי אתם הראשונים שנחשפתם אליו.

ולכם, קוראים וקוראות יקרים, אני מאחל קריאה מהנה ומזכיר 
לכם לא לשכוח את הספרים שלכם. ספר טוב הוא ביצת זהב 

אמיתית...

 להטלת ביצת הזהב הקטנה שלנו 
מגיעה תודה להרבה אנשים:



ִּבְכָפר ָקָטן, ֵמֲאחֹוֵרי ָהִרים ְיֻרִּקים ּוְגדֹוִלים,

ָעַמד ַּבִית ָלָבן ְוָיֶפה ִעם ְרָעִפים ִצְבעֹוִנִּיים.

ַּבֲחַצר ַהַּבִית ָהיּו ֲהמֹון ַּתְרְנגֹוִלים ִּבְׁשַלל ְצָבִעים.

ַּתְרְנגֹוִלים ָיִפים ָּכֵאֶּלה ֹלא ְרִאיֶתם ַּבַחִּיים:



ֶאָחד ָסֹגל ִעם נֹוצֹות ֲאֻדּמֹות, ְוֶאָחד ָיֹרק ִעם נֹוצֹות ְּתַכְלַּכּלֹות.

ַּתְרְנֹגֶלת ְצֻהָּבה ְּכמֹו ָּבָנָנה ִעם ְּכָתִמים ְסַגְלַּגִּלים, ְוַאַחת ְוֻרָּדה ִעם ַּפִּסים ְלָבִנים.

ֶאָחד ָׁשֹחר ִעם ַּכְרֹּבֶלת ְלָבָנה ּוִמְׁשְּבצֹות ְוֻרּדֹות, ְוַאַחת חּוָמה ִעם ֲהמֹון ְנֻקּדֹות,

ֶׁשֻּכָּלם ָּתִמיד ָחְׁשבּו ֶׁשֵּיׁש ָלּה ְּפִריָחה, ִּכי ֵהן ָהיּו ֲאֻדּמֹות...



ּוְבִפָּנה ֲחׁשּוָכה ְּבסֹוף ַהּלּול, ִּבְקֵצה ַמָּדף ָיָׁשן ְוָתלּול,

ֶנְחֵּבאת ֶאל ַהֵּכִלים, ְמֻבֶּדֶדת ִמְּׁשַאר ַהַּתְרְנגֹוִלים,

ָּגָרה ְלַבָּדּה, ֲעצּוָבה ּוִמְסֵּכָנה, ַּתְרְנֹגֶלת ַאַחת ְלָבָנה.

ְסָתם ְלָבָנה — ְּבִלי ִמְׁשְּבצֹות, ְּבִלי נֹוצֹות ִצְבעֹוִנּיֹות, ְּבִלי ּכֹוָכִבים אֹו ְנֻקּדֹות.

ַרק ֶצַבע ָלָבן ָרִגיל ּוְקָצת ְמֻלְכָלְך — ְּכִאּלּו ָיְצָאה ָהֶרַגע ִמן ַהַּפח.





ָקְראּו ָלּה ְלָבָנה. 



ַאף ֶאָחד ֹלא ִהְתַיֵחס ֵאֶליָה.

ֻּכָּלם ִּפְטְּפטּו ְוִקְרְקרּו ּוָפׁשּוט ָחְלפּו ַעל ָּפֶניָה

ִּכי ְּבלּול ֶׁשּבֹו ָּכל ַּתְרְנֹגֶלת ָּכל ָּכְך ְמַהֶּמֶמת,

ְלָבָנה ִנְרֲאָתה ָּפׁשּוט... ְמַׁשֲעֶמֶמת.

ָיְׁשָבה ָלּה ַּבָּצד ֲעצּוָבה ּובֹוֵדָדה, ָּתִמיד ְלַבָּדּה, ִמן ַהּיֹום ֶׁשּבֹו נֹוְלָדה.


