
 
 

 

ֹליקרּוש ֹ

ֹ

ת ֻציֶּרֶּ מּות קֹוִמית מְׂ רּוִליק הּוא דְׂ נֵּי ֲחִמִשים ָׁשנָה  .שְׂ ם ָהִראׁשֹונָה ִלפְׂ עַּ פַּ רּוִליק בַּ ת שְׂ  .דֹוׁש ִציֵּר אֶּ

נֵּי  ִלים ִלפְׂ אֵּ רְׂ יִשְׂ ל לַּ מֶּ רּוִליק הּוא סֵּ   .ֲחִמִשים ָׁשנָהשְׂ

ָחָדׁשעַּ  רּוִליק הֶּ ת שְׂ יָה ּגּור אֶּ יֹום. כְָׁׂשו ִציְָׂרה דֹוִרית מַּ ִלים הַּ אֵּ רְׂ יִשְׂ ל לַּ מֶּ יָה ּגּור הּוא סֵּ ל דֹוִרית מַּ רּוִליק ׁשֶּ   .שְׂ

ִלים דֵּ בְׂ בֵּה הֶּ רְׂ רּוִליק יֵּׁש הַּ ל שְׂ מּויֹות ׁשֶּ דְׂ י הַּ תֵּ ין ׁשְׂ מּויֹו. בֵּ דְׂ ין הַּ וּו בֵּ ׁשְׂ ִליםהַּ דֵּ בְׂ הֶּ ת הַּ  .ת ּוִמצְׂאּו אֶּ

   

רּוִליק ֲחִמִשים ָׁשנִים :שְׂ ר מֵּ נֵּי יֹותֵּ  .דֹוׁש ִציֵּר אֹותֹו ִלפְׂ

  

ּלֹו ִציּור ׁשֶּ ל בַּ ָראֵּ ל יִשְׂ ר עַּ  ?ָמה ָרָצה דֹוׁש לֹומַּ

רּוִליק  ָשנִים  :שְׂ יָה ּגּור ִציְָׂרה אֹותֹו בַּ  .ָהַאֲחרֹונֹותדֹוִרית מַּ

 

ָּלּה ִציּור ׁשֶּ ִלים בַּ אֵּ רְׂ יִשְׂ ל הַּ ת דֹוִרית עַּ רֶּ  ?ָמה אֹומֶּ

   



 
 

 

 

לֹּדֹוש רּוִליקֹשֶׁ לֹּדֹוִריתַֹמיָּהֹּגּור שְׂ רּוִליקֹשֶׁ הֹ שְׂ ֵאלָּ  ַהשְׂ

 
 
 

ע הּוא חֹובֵּׁש יזֶּה ּכֹובַּ   ?אֵּ

 
 
 

יִם הּוא לֹובֵּׁש יזֶּה ִמין ִמכְׂנָסַּ   ?אֵּ

 
 
 

ילּו  לאֵּ יִם הּוא נֹועֵּ  ?נֲַּעלַּ

 
 
 

ד ל ָמה הּוא עֹומֵּ  ?עַּ

 
 
 

ת ָפנִים יֵּׁש לֹו ָבעַּ יזֹו הַּ  ?אֵּ

 
 
 

ּלֹו ינַּיִם ׁשֶּ אֹות ָהעֵּ יְך נִרְׂ  ?אֵּ

  

נָּה קָּ    ַהַמסְׂ
ל  ר עַּ יָר לֹומַּ צַּ ָמה ָרָצה הַּ

ּלֹו רּוִליק ׁשֶּ ִלים ִבשְׂ אֵּ רְׂ יִשְׂ  ?הַּ

 
 

 

 

 הבעהֹבקריקטורות

יָר  ָעִמים צַּ ִציּורִלפְׂ הּו בְׂ שֶּ ִביעַּ מַּ הַּ   ,רֹוצֶּה לְׂ

ְך ׁשֹונָה רֶּ דֶּ ִציּור בְׂ ת הַּ ִבינִים אֶּ נּו מְׂ   .וֲַּאנַּחְׂ

ר דֶּ סֵּ אי, ּכֵּן? זֶּה בְׂ וַּדַּ   .בְׂ

ָּלנּו ָׁשנּות ׁשֶּ רְׂ פַּ ת הַּ ִציּור אֶּ ת לְׂ נּו יְׂכֹוִלים ָלתֵּ   .ֲאנַּחְׂ

ִביעַּ  הַּ יָר לְׂ צַּ ת ָמה ָרָצה הַּ עַּ נְׂיֵּן ָלדַּ עַּ  .ֲאָבל מְׂ

,   

  



 
 

 

לֹדֹוש רּוִליקֹשֶׁ  ֹשְׂ

רּוִליק ב( קריאל גרדוש)דֹוש  ת שְׂ ֲחִמִשים ָׁשנָה ,6591-ִציֵּר אֶּ ר מֵּ נֵּי יֹותֵּ   .ִלפְׂ

ִדינָה מידזֶּה ָהיָה  מְׂ י קּום הַּ רּוִליק הּוא ָקִריָקטּוָרה .ַאֲחרֵּ ל שְׂ ִציּור ׁשֶּ  .הַּ

צּוָרה ֻמגְׂזֶּ  הּו בְׂ שֶּ יִָרים מַּ ָקִריָקטּוָרה ִמצַּ ִחיָקהבְׂ צְׂ ת ּומַּ  .מֶּ

הּו שֶּ ִּגיד מַּ הַּ ת לְׂ ָקִריָקטּוָרה עֹוזֶּרֶּ ְך ּכְָׂלל הַּ רֶּ דֶּ   .. בְׂ

אֹד ל דֹוׁש ָצִעיר מְׂ רּוִליק ׁשֶּ   .שְׂ

ָצִרים יִם קְׂ ׁש ִמכְׂנָסַּ ל, הּוא לֹובֵּ בֵּ מְׂ ע טֶּ נְָׂדִלים תנ, חֹובֵּׁש ּכֹובַּ ל סַּ   .כיים"וְׂנֹועֵּ

אֹוָתם  ָחלּוִצים בְׂ בְׁׂשּו הֶּ לַּ   .יִָמיםָּכְך ִהתְׂ

ִמימֹות אֹות תְׂ רּוִליק נִרְׂ ל שְׂ ָפנִים ׁשֶּ   .הַּ

ל מֶּ ל דוש ִמסֵּ רּוִליק ׁשֶּ ָצִעיר  שְׂ ִלי הַּ אֵּ רְׂ יִשְׂ ת הַּ אֹוָתם יִָמים וְׂאֶּ ל בְׂ ָראֵּ ִדינַּת יִשְׂ ת מְׂ   .אֶּ

אֹד ִעיָרה מְׂ ל ָהיְָׂתה ָאז צְׂ ָראֵּ ִדינַּת יִשְׂ ִמיָמה, מְׂ ִחיל בְׂ , ֲחלּוִצית, תְׂ תְׂ הַּ ְך ֲחָדָׁשהּומּוָכנָה לְׂ רֶּ  .דֶּ

ֹ

לֹּדֹוִריתַֹמיָּהֹּגּור רּוִליקֹשֶׁ  שְׂ

יֹום ל הַּ ָראֵּ יִשְׂ ר בְׂ נֹעַּ ת הַּ ל אֶּ מֵּ סַּ יָה ּגּור מְׂ ל דֹוִרית מַּ רּוִליק ׁשֶּ   .שְׂ

ל ָראֵּ גֶּל יִשְׂ דֶּ ף בְׂ נֹופֵּ ץ, הּוא מְׂ ׁשּוִרים ָלָארֶּ קְׂ ִרים ׁשֶּ ָבִרים ֲאחֵּ ה דְׂ בֵּ רְׂ ין בֹו הַּ  .ֲאָבל אֵּ

ִריָקה הּוא לֹובֵּׁש ָאמֶּ ָגִדים ּכְׂמֹו בְׂ   .בְׂ

ָכל ָהעֹוָלם ִׁשים בְׂ חֹובְׂ ע ּכְׂמֹו ׁשֶּ   .הּוא חֹובֵּׁש ּכֹובַּ

ָכל ָהעֹוָלם יֵּׁש בְׂ ִריָקנִי, יֵּׁש לֹו אייפֹוד ּכְׂמֹו ׁשֶּ ן ָהָאמֶּ מֵּ רְׂ ל סּופֶּ ל ׁשֶּ מֶּ   ,ֲחגֹוָרה ִעם סֵּ

ַאנְּׂגְִׂלית ת בְׂ ד ִעם ּכְׂתֹבֶּ בֹורְׂ קייטְׂ   .וסְׂ

ה  ּלֶּ ִליםָּכל אֵּ אֵּ רְׂ ל, ֹלא יִשְׂ ָראֵּ גֶּל יִשְׂ ף הּוא דֶּ נֹופֵּ הּוא מְׂ גֶּל ׁשֶּ דֶּ ק הַּ  .רַּ

יֹום ל הַּ ָראֵּ יִשְׂ ר בְׂ נֹעַּ ת הַּ ִציג אֶּ הַּ ִלי: דֹוִרית ָרצְָׂתה לְׂ אֵּ רְׂ ין בֹו ׁשּום ָדָבר יִשְׂ ט אֵּ עַּ   .ִּכמְׂ

ָכל ָהעֹוָלם ר בְׂ נֹעַּ יֹות ּכְׂמֹו הַּ   .הּוא רֹוצֶּה ִלהְׂ

 

ב ינַּיִם: וְִׂשימּו לֵּ ין עֵּ ל דֹוִרית אֵּ רּוִליק ׁשֶּ  ! ִלשְׂ

 כֶׁם תְׂ הַֹּדעְׂ הֹלֹוֵֹעיַניִם,ֹמָּ הִֹהיאֹֹלאִֹציְׂרָּ מָּ ֹ?לָּ
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