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מלץ לצר

כן ₪ 69

לוֹמ ִדים לַ ְחסְֹך ְבּ ַח ְשׁ ַמל
ְ
מוֹריקוֹ ַמ ִצּילִ ים ֶאת ָהעוֹלָ ם
ִסיוָ ן וְ אוֹר ַס ָדּן גָּ איָ ה וַ ֲח ִ

הספר עוסק בחינוך ילדים להתייעלות אנרגטית והוא ספר ראשון בסדרת
ספרי ילדים בנושאי איכות סביבה.

מוֹריקוֹ
גָּ איָ ה וַ ֲח ִ
ַמ ִצּילִ ים ֶאת ָהעוֹלָ ם
כְּ ִת ָיבהִ :סיוָ ן וְ אוֹר ַס ָדּן
פּוּדלוֹב
ִאיּוּר :נָ ָטלִ י ָ

לוֹמ ִדים לַ ְחסְֹך ְבּ ַח ְשׁ ַמל
ְ

מֹוריקֹו ַמ ִּצילִ ים ֶאת ָהעֹולָ ם
ּגָ איָ ה וַ ֲח ִ

לֹומ ִדים לַ ְחסְֹך ְּב ַח ְׁש ַמל
ְ

למשפחה הנפלאה שלי
וגם לאשרת מזרחי שפירא
סיון סדן

לסביבה באהבה
אור סדן

ליוסי ורון האהובים והתומכים,
לסיון ואור שמצילות את העולם
נטלי פודלוב

מֹוריקֹו ַמ ִּצילִ ים ֶאת ָהעֹולָ ם
ּגָ איָ ה וַ ֲח ִ
לֹומ ִדים לַ ְחסְֹך ְּב ַח ְׁש ַמל
ְ
ּכְ ִת ָיבהִ :סיוָ ן וְ אֹור ַס ָּדן
ּפּודלֹוב
ִאּיּור :נָ ָטלִ י ָ

ָהיָ ה זֶ ה לַ יְ לָ ה ַחם,
קׁשי נִ ְר ַּדם.
מֹוריקֹו ִה ְת ַה ֵּפְך ַּב ִּמ ָּטה ְּוב ִ
וַ ֲח ִ
יע,
רּוח ֶׁש ַהּב ֶֹקר יַ ּגִ ַ
הּוא ִחּכָ ה ְּבקֹ צֶ ר ַ
יעה.
וְ ֵה ִעיר ֶאת ּגָ איָ ה ִמּיָ ד ּכְ ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמׁש ִה ְפצִ ָ

“ּגָ איָ ה ,רֹוצָ ה לְ ַא ְרּגֵ ן ְמ ִס ָּבה ְמיֻ ֶח ֶדת?
ֲה ֵרי ָמ ָחר יֵ ׁש לָ ְך יֹום ֻהּלֶ ֶדת!"
“אנִ י ֹלא ַמ ֲא ִמינָ ה ,זֶ ה ּכָ ל ּכָ ְך ְמ ַרּגֵ ׁש,
ֲ
ָמ ָחר ֶא ְהיֶ ה ּכְ ָבר ַּבת ָח ֵמׁש".

מֹוריקֹו וְ גָ איָ ה ּכָ ְתבּו ֶׁשלֶ ט ּגָ דֹול,
ֲח ִ
ִק ְּׁשטּו וְ צָ ְבעּו ְּבצֶ ַבע ּכָ חֹ ל.
ַא ַחר ּכָ ְך לָ ְקחּו ֶאת ַה ַהזְ ָמנָ ה
אֹותּה ְּב ֶמ ְרּכַ ז ַה ְּׁשכּונָ ה:
וְ ָתלּו ָ
“ּכֻ ּלָ ם ֻמזְ ָמנִ ים לִ ְמ ִס ַּבת ִּפיגָ ’מֹות ֲחגִ יגִ ית
ֵאצֶ ל ּגָ איָ ה ַּב ַּביִ ת ,לְ יַ ד ּגַ ן ַמ ְרּגָ נִ ית".

לְ ָמ ֳח ָרת ָּב ֶע ֶרב ִהּגִ יעּו ּכָ ל ַה ֲח ֵב ִרים וְ ַה ֲח ֵברֹות,
וְ נָ ְתנּו לְ גָ איָ ה ַהמְּ ֻא ֶּׁש ֶרת ַמ ָּתנֹות נֶ ְה ָּדרֹות.
וְ כָ ל ִמי ֶׁש ָּבא
ּגַ ם ֵה ִביא ְּד ַבר ָמה לַ ְּמ ִס ָּבה:
אֹוה ֶבת;
יאה ַקּלֶ ֶטת ֶׁשל ִסינְ ֵּד ֵרלָ ה ֶׁש ִהיא ֶ
אֹור ֵה ִב ָ
יאה ֶאת ְׂש ִמיכְ ְׂש ִמיְך ַ -ה ְּׂש ִמיכָ ה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת;
ָּת ָמר ֵה ִב ָ
נ ַֹעם ֵה ִביא ִמ ְפלֶ צֶ ת לְ ַה ְפ ִחיד ֶאת ַהּיְ לָ ִדים;

ָא ָסף ֵה ִביא ּכָ ל ִמינֵ י ְס ָפ ִרים;
עֹוׂשה צְ לָ לִ ים;
נֹורה ֶׁש ָ
ָע ְמ ִרי ֵה ִביא ְמ ָ
וַ ֲע ִדידּוׁש ֵהכִ ינָ ה מּוזִ ָיקה ִּב ְׁש ִביל ֶׁשּיִ ְהיֶ ה נָ ִעים.
מֹוריקֹו ֵהכִ ינּו ַּת ְבנִ ּיֹות ֶׁשל עּוגִ ּיֹות
ּגָ איָ ה וַ ֲח ִ
אֹוה ִבים לֶ ֱאפֹות.
ִּב ְׁש ִביל ּכָ ל ַהּיְ לָ ִדים ֶׁש ֲ

ּכֻ ּלָ ם ִה ְׁשּתֹולְ לּו וְ ִה ְדלִ יקּו אֹור ְּבכָ ל ַה ֲח ָד ִרים:
ּפּורים;
ָא ָסף ִה ְק ִׁשיב לַ ֲע ִדידּוׁש ֶׁש ִּס ְּפ ָרה ִס ִ
ּקּודים;
ּופצְ ָחה ְּב ִר ִ
יעה מּוזִ ָיקה ָ
ָּת ָמר ִה ְׁש ִמ ָ
נ ַֹעם ִעם ַה ִּמ ְפלֶ צֶ ת ָע ָׂשה קֹולֹות ַמ ְפ ִח ִידים;
מֹוריקֹו ִה ְתיַ ֵּׁשב
ָע ְמ ִרי ַּב ֶח ֶדר ֶׁשל ּגָ איָ ה וַ ֲח ִ
וְ ִׂש ֵחק ְּב ִה ְתלַ ֲהבּות ְּב ִמ ְׂש ַחק ַמ ְח ֵׁשב;
וְ ִאּלּו אֹור ִה ְדלִ ָיקה ֵטלֵ וִ יזְ יָ ה וְ ִהכְ נִ ָיסה ֶאת ַה ַּקּלֶ ֶטת,
וְ צָ ְפ ָתה ׁשּוב ְּב ִסינְ ֵּד ֵרלָ ה ִמן ָה ַא ְרמֹון נִ ְמלֶ ֶטת.

מֹוריקֹו ִע ְר ְּבבּו ֶק ַמח ֵּוביצִ ים,
ַּב ִּמ ְט ָּבח ּגָ איָ ה וַ ֲח ִ
הֹוסיפּו ֻסּכָ רֶ ,ח ְמ ָאה וְ ׁשֹוקֹולָ ד ,וְ ָהיּו ַמ ָּמׁש ְמ ֻרּצִ ים.
ִ
ֵהם ָק ְראּו לְ כָ ל ִמי ֶׁשרֹוצֶ ה
לָ בֹוא לָ לּוׁש ֶאת ַה ָּבצֵ ק וְ לִ ְראֹות ָמה יֵ צֵ א.
ַה ַּמזְּ גָ ן ָע ַבד ,וְ ֹלא ָהיָ ה ַחם,
ַהּכֹל ָהיָ ה ָּפׁשּוט ֻמ ְׁשלָ ם.
ַהּיְ לָ ִדים ָהיּו ְמ ֻא ָּׁש ִרים ַעד ַהּגַ ג,
וְ ַאף ֶא ָחד ֹלא ָהיָ ה ֻמ ְד ָאג.

ֶׁשכֶ ם ֶאל ֶׁשכֶ םֲ ,ח ֵב ִרים וַ ֲח ֵברֹות,
ֵהכִ ינּו עּוגִ ּיֹות ְּבכָ ל ִמינֵ י צּורֹות.
יֹוד ַע ֶׁשּלְ ַה ְדלִ יק לְ ַבד ֶאת ַה ַּתּנּור
ּכָ ל יֶ לֶ ד ֵ
זֶ ה ָאסּור ָּפׁשּוט ְּב ַתכְ לִ ית ָה ִאּסּור.
מֹוריקֹו ָק ָרא לְ ִא ָּמא לְ ֶעזְ ָרה,
לָ כֵ ן ֲח ִ
יׁשה מּוזָ ָרה:
ַאְך לְ ֶפ ַתע ָׁש ַמע ִמין לְ ִח ָ
ּׁשּורה,
“מ ֶּׁשהּו ּכָ אן ַמ ָּמׁש ֹלא ּכַ ָ
ַ
רּורה".
אֹותי זֹאת ִּת ְהיֶ ה צָ ָרה צְ ָ
וְ ִאם ַּת ְדלִ יק ִ

“אנִ י ֹלא ַמ ֲא ִמיןַ ,ה ַּתּנּור ְמ ַד ֵּבר,
ֲ
אֹומר",
ַחּיָ ִבים לְ ָב ֵרר ָמה הּוא ֵ
מֹוריקֹו נִ ְפ ָעם וְ ָהמּום.
ָק ָרא ֲח ִ
ֲא ָבל ִא ָּמא ֶׁשּלֹו ֹלא ָׁש ְמ ָעה ּכְ לּום.
סֹוב ָבה ֶאת ּכַ ְפּתֹור ַה ַה ְפ ָעלָ ה.
ִהיא ָּב ָאה וְ ְ
אֹוי וַ ֲאבֹויֹ ,לא ַּת ֲא ִמינּו ֵאיזֹו ֶּב ָהלָ ה.

לְ ֶפ ַתעְּ ,ב ֶא ְמצַ ע ַהּצְ חֹוק וְ ַה ִּמ ְׂש ָחק,
ַהּכֹל ָּפׁשּוט נִ ְפ ַסק.
רּורה!
חׁשְך ִה ְׂש ָּת ֵרר ַּב ַּביִ תָ ,אכֵ ן צָ ָרה צְ ָ
ֶ
“הֹלא ִק ַּבלְ נּו ַאזְ ָה ָרה!
מֹוריקֹוֲ ,
“ה ְפ ָס ַקת ַח ְׁש ַמל!" צָ ַעק ֲח ִ
ַ

ַה ַּתּנּור ַה ְּמ ַד ֵּבר ָא ַמר קֹ ֶדם ֶׁשּיֵ ׁש ּפֹה ְּב ָעיָ ה,
וְ לִ י ָהיָ ה נִ ְד ֶמה ֶׁשּזֹאת ְס ָתם ֲהזָ יָ ה!"

ּדּוע ַה ַּתּנּור ִּד ֵּבר,
מֹוריקֹו ָרצָ ה לְ ָב ֵרר ַמ ַ
ֲח ִ
“מי ַא ָּתהָ ,ח ֵבר?
לָ כֵ ן ָּפנָ ה ֵאלָ יו וְ ָׁש ַאלִ ,
ית לְ ַס ֵּפר?"
ּומה ָרצִ ָ
ָ

“קֹור ִאים לִ י ַּדּבּור ַה ַּתּנּור,
ְ
עֹובד ַעל ַח ְׁש ַמלַ .ה ִאם זֶ ה ָּברּור?
וַ ֲאנִ י ֵ
ימה,
ֹלא ִהצְ לַ ְח ִּתי ַּב ְּמ ִׂש ָ
צּומה.
ּכִ י צְ ִריכַ ת ַה ַח ְׁש ַמל ָהיְ ָתה ֲע ָ

ּכָ ל ֶא ָחד ִה ְדלִ יק ַמכְ ִׁשיר ַח ְׁש ַמּלִ י,
וְ זֶ ה ָּפׁשּוט ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי.
דּוע,
ְּבכָ ל ָמקֹום יֵ ׁש ֲהמֹון זֹולְ לֵ י ַח ְׁש ַמלּ ,כַ ּיָ ַ
בּוע!
וְ על ּכֵ ן ֶאת ִמנְ ָהגֵ נּו נְ ַׁשּנֶ ה ָה ֵחל ֵמ ַה ָּׁש ַ
ִמי ֶׁשֹּלא ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁשָּ ,פׁשּוט ְמכַ ֶּבה:
ֶאת ָהאֹור וְ ֶאת ַה ֵּטלֵ וִ יזְ יָ ה ,וַ ֲאנִ י ְמ ַקּוֶ ה,
ֶׁשֹּלא ִּת ְׁשּכְ חּו ֵמ ַע ָּתה וְ ֵאילָ ְך,
לְ כַ ּבֹות ּגַ ם ַמזְּ גָ ןּ ,גַ ם ַמ ְח ֵׁשב,
ּכִ י זֶ ה ִּבלְ ִּתי נִ ְסלָ ח.
וְ ִאם ַרק נִ ָּתןָ ,אז ָרצּוי ּוכְ ַדאי
ּבֹותי".
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּב ָפחֹות ַמכְ ִׁש ִיריםַ ,ר ַ

ּכְ ֶׁש ַה ַּתּנּור ֶאת נְ אּומֹו ּגָ ַמר,
לֹומר.
מֹוריקֹו ָּפׁשּוט ֹלא יָ ַדע ָמה ַ
ֲח ִ
הּוא יָ צָ א ֵמ ַה ִּמ ְט ָּבח ִעם נֵ רֹות ְּביָ ָדיו,
וְ ַהּיְ לָ ִדים ִה ְת ַק ְּבצּו ְס ִביבֹו לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ְּד ָב ָריו.
יע וְ ִהזְ ִהיר,
הּוא ִס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ַה ַּתּנּור ַה ְּמ ַד ֵּבר ֶׁש ִה ְת ִר ַ
ּומ ִאיר,
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ָׁשלַ ף ּכַ ּדּור ּגָ דֹולּ ,כָ חֹ ל ֵ
וְ ֶה ְר ָאה לְ כָ ל ָח ֵבר וַ ֲח ֵב ָרה
ּכֹוח ַּב ְּמ ִדינָ ה.
ֵהיכָ ן ַעל ַהּכַ ּדּור ְמצּויֹות ַּת ֲחנֹות– ַה ַ

אֹו ָאז ַמ ֶּׁשהּו ַמ ָּמׁש מּוזָ ר ָק ָרה,
וְ גָ איָ ה ָא ְמ ָרה ֶׁש ִהיא ָּפׁשּוט ֹלא ַמ ֲא ִמינָ ה.
ַה ֲח ֵב ִרים ִּפ ֲהקּו,
ְּוב ַבת ַא ַחת ּכֻ ּלָ ם נֶ ֶעלְ מּו.
הֹופיעּו ִּפ ְתאֹום
ְּבתֹוְך ְׁשנִ ּיָ ה ֵהם ִ
רֹובהּ ,כְ מֹו ַּב ֲחלֹום.
ּכֹוח ַה ְּק ָ
ְּב ַת ֲחנַ ת– ַה ַ

בֹוההִ ",ה ְת ַּפ ֲעלָ ה ָּת ָמר.
“איזֹו ֲא ֻר ָּבה ּגְ ָ
ֵ
“ּכַ ָּמה ָע ָׁשן!" נ ַֹעם ָא ַמר.
עֹובר
“אז ֵאיְך ַה ַח ְׁש ַמל ֵ
וְ אֹור ָׁש ֲאלָ הָ :
ּכֹוח ַה ַּביְ ָתה ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ֵהר?"
ִמ ַּת ֲחנַ ת– ַה ַ

“א ָהּהָ ",ק ָרא ָע ְמ ִרי ַה ָּק ָטן,
ֲ
ּומּובן!
“אז ַעכְ ָׁשו ַהּכֹל ָּברּור ָ
ָ
ִה ְפ ַעלְ נּו ֲהמֹון ַמכְ ִׁש ֵירי ַח ְׁש ַמל ַּב ְּמ ִס ָּבה,
ּכֻ ּלָ ם ָּפ ֲעלּו יַ ַחד וְ זֹאת ַה ִּס ָּבה
ֶׁש ַהּזֶ ֶרם ָּפ ַסק וְ ַהּכֹל ּכָ ָבה,
וְ לָ נּו נִ גְ ְר ָמה ּכָ זֹאת ַאכְ זָ ָבה".

מֹוריקֹו ִה ְס ִּביר ֶׁש ֵּמ ָה ֲא ֻר ָּבה ַה ַח ְׁש ַמל יָ כֹול
ֲח ִ
יע לְ ַעּמּוד ַה ַח ְׁש ַמל ַהּגָ דֹול,
לְ ַהּגִ ַ
ּמּודי ַה ַח ְׁש ַמל ַמ ֲע ִב ִירים ֶּד ֶרְך ּכְ ָבלִ ים
וְ ַע ֵ
ֶאת ַה ַח ְׁש ַמל ָהלְ ָאה לַ ְּׁש ָק ִעים ַּב ָּב ִּתים.

“אז ָמה ַה ְּב ָעיָ ה ִּבכְ לָ ל?
ָא ָסף ִה ְת ַּפּלֵ אָ :
ִאם צָ ִריְך ,נְ יַ ּצֵ ר עֹוד וְ עֹוד ַח ְׁש ַמל".
מֹוריקֹוּ“ :כְ ֶׁשמְּ יַ ּצְ ִרים ַח ְׁש ַמל ,נִ ְפלָ ִטים ְמזַ ֲה ִמים,
ָא ַמר ֲח ִ
וַ ֲאנַ ְחנּו ֶאת ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ ְמ ַח ְּמ ִמים.

עֹוׂשים ּכָ ל ִמינֵ י ְּד ָב ִרים
ֲאנָ ִׁשים ִ
ֶׁשּפֹוגְ ִעים ָּבעֹולָ ם ֶׁשּבֹו ָאנּו ַחּיִ ים".
ַא ַחר ּכָ ְך ִּפ ֵהק ׁשּוב ִּפהּוק ֲענָ ִקי,
וְ כֻ ּלָ ם ָחזְ רּו לַ ְּמ ִס ָּבה ִּב ְמ ִהירּות ִׂשיא.

מֹוריקֹו וְ גָ איָ ה וְ כָ ל ַהּיְ לָ ִדים
ֲח ִ
ּכִ ּבּו ֶאת ּכָ ל ַהּזֹולְ לִ ים ַה ַח ְׁש ַמּלִ ּיִ ים.
אֹור ַּב ַּביִ ת ,יֹום ֻהּלֶ ֶדת ָׂש ֵמ ַח,
ָהיָ ה נָ ִעים ְמאֹוד לִ לְ מֹד ּולְ ִה ְת ָא ֵר ַח.
ֲא ָבל לִ ְפנֵ י ֶׁשּנִ ְפ ָר ִדים,
ֶאת יַ לְ ַּדת יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת צָ ִריְך לְ ָה ִרים.

ֲא ָבל ֵאיפֹה ּגָ איָ ה ,לְ ָאן ִהיא נֶ ֶעלְ ָמה?
קֹומּה.
פּואה וְ ֹלא זָ זָ ה ִמ ְּמ ָ
עֹומ ֶדת ְק ָ
ּגָ איָ ה ֶ
“לָ ָּמה ַא ְּת ֹלא ָּב ָאה?" ֲע ִדידּוׁש ִה ְת ַּפּלְ ָאה.
רֹואה?"
חֹוסכֶ ת ְּב ַח ְׁש ַמלַ ,א ְּת ֹלא ָ
“אנִ י ֶ
ֲ

מֹוריקֹו ִה ְס ִּביר.
צֹורְך ַח ְׁש ַמל!" ֲח ִ
“הּגּוף ֶׁשּלָ נּו ֹלא ֵ
ַ
ּכֹוח לִ ְרקֹ ד וְ לָ ִׁשיר?"
“אז ֵאיְך יֵ ׁש לָ נּו ַ
– ָ
ּכֹוח לָ ִׁשיר ְּבקֹול ּגָ דֹול
– “ּכְ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ַ
ֲאנַ ְחנּו צְ ִריכִ ים ַרק לִ יׁשֹן ,לִ ְׁשּתֹות וְ לֶ ֱאכֹל".

ּגָ איָ ה צָ ֲח ָקה צְ חֹוק ַּפ ֲעמֹונִ ים
ּומ ֲה ָרה לְ ִה ְתיַ ֵּׁשב ַעל ַהּכִ ֵּסא ַּב ֲהנָ ָאה,
ִ
אֹותּה ָח ֵמׁש ְּפ ָע ִמים
וְ כֻ ּלָ ם ֵה ִרימּו ָ
וְ עֹוד ַא ַחת לַ ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה.

מֹוריקֹו זָ ַרח,
“איזֶ ה ַמּזָ לֲ ",ח ִ
ֵ
“ׁשּיֵ ׁש לָ נּו ֲח ֵב ִרים ֲחכָ ִמים ּכָ ל ּכָ ְך.
ֶ
יַ ַחד נַ ּצִ יל ֶאת ָהעֹולָ ם
ּומז ָֹהם!"
ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה ַחם ְ

הסבר קצר בעבור הילדים ששואלים עוד ועוד שאלות:

רעיונות לדיון עם הילדים על חיסכון באנרגיה:

החיים על כדור הארץ אפשריים בין השאר בזכות האטמוספרה .האטמוספרה היא
שכבת גזים שמקיפה את כדור הארץ .כאשר השמש מחממת את כדור הארץ ,חלק
מן החום משתחרר אל החלל ,אבל לא כולו ,מאחר שהאטמוספרה לא מאפשרת לכל
החום שנפלט מכדור הארץ להשתחרר לחלל .לתופעה הזאת קוראים אפקט החממה,
וכתוצאה ממנה הטמפרטורה של כדור הארץ עולה.

האם גם אנחנו יכולים לעשות משהו
כדי להציל את כדור הארץ?
 .אפשר לכבות את האור כשיוצאים מהחדר.

בתהליך ייצור החשמל כמות הגזים הנפלטים ומצטברים באטמוספרה עולה .הצטברות
זו מגבירה את אפקט החממה .בשנים האחרונות עלתה הטמפרטורה בכדור הארץ
וגרמה לשינויים באקלים .דוגמה אחת לשינוי אקלימי היא ההמסה של הקרחונים.
הקרחונים הגדולים עשויים מכמות גדולה של מים ,ואם הם יימסו לגמרי ,מפלס המים
עלול לעלות ולהציף אזורים על קו החוף.

 .אפשר לכבות מכשירים חשמליים
כשלא משתמשים בהם.

 .אפשר להשתמש בנורות חסכוניות באנרגיה.

 .אפשר להשתמש פחות במכשירי חשמל ,למשל:
לצפות פחות שעות בטלוויזיה.
ללבוש עוד משהו כשקצת קר ,במקום להפעיל חימום.
לסגור את החלונות והדלתות כשממזגים חדר
ולא לקרר יותר מדי.
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