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המאיירת נטלי פודלוב זכתה בפרסים רבים בארץ ובחו“ל,

בהם ציון לשבח בפרס מוזיאון ישראל על שם בן-יצחק לאיור ספרי 

ילדים ובציון לשבח ביריד הבינלאומי לספרי ילדים בבולוניה.
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ְּכִתיָבה: ִסיָון ְואֹור ַסָּדן

ִאּיּור: ָנָטִלי ּפּוָדלֹוב

ָּגאָיה ַוֲחמֹוִריקֹו
ַמִּציִלים ֶאת ָהעֹוָלם

לֹוְמִדים ַלְחֹסְך ְּבַחְׁשַמל
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ִאּיּור: ָנָטִלי ּפּוָדלֹוב

למשפחה הנפלאה שלי
וגם לאשרת מזרחי שפירא

סיון סדן 

לסביבה באהבה
אור סדן

ליוסי ורון האהובים והתומכים,
לסיון ואור שמצילות את העולם

נטלי פודלוב



ָהָיה ֶזה ַלְיָלה ַחם, 

ַוֲחמֹוִריקֹו ִהְתַהֵּפְך ַּבִּמָּטה ּוְבקִׁשי ִנְרַּדם.

הּוא ִחָּכה ְּבֹקֶצר רּוַח ֶׁשַהֹּבֶקר ַיִּגיַע,

ְוֵהִעיר ֶאת ָּגאָיה ִמָּיד ְּכֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ִהְפִציָעה.



“ָּגאָיה, רֹוָצה ְלַאְרֵּגן ְמִסָּבה ְמֻיֶחֶדת?

ֲהֵרי ָמָחר ֵיׁש ָלְך יֹום ֻהֶּלֶדת!"

“ֲאִני ֹלא ַמֲאִמיָנה, ֶזה ָּכל ָּכְך ְמַרֵּגׁש, 

ָמָחר ֶאְהֶיה ְּכָבר ַּבת ָחֵמׁש."

ֲחמֹוִריקֹו ְוָגאָיה ָּכְתבּו ֶׁשֶלט ָּגדֹול,

ִקְּׁשטּו ְוָצְבעּו ְּבֶצַבע ָּכֹחל.

ַאַחר ָּכְך ָלְקחּו ֶאת ַהַהְזָמָנה 

ְוָתלּו אֹוָתּה ְּבֶמְרַּכז ַהְּׁשכּוָנה:

“ֻּכָּלם ֻמְזָמִנים ִלְמִסַּבת ִּפיָג’מֹות ֲחִגיִגית

ֵאֶצל ָּגאָיה ַּבַּבִית, ְלַיד ַּגן ַמְרָּגִנית."



ְלָמֳחָרת ָּבֶעֶרב ִהִּגיעּו ָּכל ַהֲחֵבִרים ְוַהֲחֵברֹות,

ְוָנְתנּו ְלָגאָיה ַהְּמֻאֶּׁשֶרת ַמָּתנֹות ֶנְהָּדרֹות.

ְוָכל ִמי ֶׁשָּבא

ַּגם ֵהִביא ְּדַבר ָמה ַלְּמִסָּבה:

אֹור ֵהִביָאה ַקֶּלֶטת ֶׁשל ִסיְנֵּדֵרָלה ֶׁשִהיא אֹוֶהֶבת;

ָּתָמר ֵהִביָאה ֶאת ְׂשִמיְכְׂשִמיְך - ַהְּׂשִמיָכה ַהְּמֻיֶחֶדת;

ֹנַעם ֵהִביא ִמְפֶלֶצת ְלַהְפִחיד ֶאת ַהְּיָלִדים;

ָאָסף ֵהִביא ָּכל ִמיֵני ְסָפִרים; 

ָעְמִרי ֵהִביא ְמנֹוָרה ֶׁשעֹוָׂשה ְצָלִלים; 

ַוֲעִדידּוׁש ֵהִכיָנה מּוִזיָקה ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְהֶיה ָנִעים.

ָּגאָיה ַוֲחמֹוִריקֹו ֵהִכינּו ַּתְבִנּיֹות ֶׁשל עּוִגּיֹות

ִּבְׁשִביל ָּכל ַהְּיָלִדים ֶׁשאֹוֲהִבים ֶלֱאפֹות.



ֻּכָּלם ִהְׁשּתֹוְללּו ְוִהְדִליקּו אֹור ְּבָכל ַהֲחָדִרים:

ָאָסף ִהְקִׁשיב ַלֲעִדידּוׁש ֶׁשִּסְּפָרה ִסּפּוִרים;

ָּתָמר ִהְׁשִמיָעה מּוִזיָקה ּוָפְצָחה ְּבִרּקּוִדים;

ֹנַעם ִעם ַהִּמְפֶלֶצת ָעָׂשה קֹולֹות ַמְפִחיִדים;

ָעְמִרי ַּבֶחֶדר ֶׁשל ָּגאָיה ַוֲחמֹוִריקֹו ִהְתַיֵּׁשב

ְוִׂשֵחק ְּבִהְתַלֲהבּות ְּבִמְׂשַחק ַמְחֵׁשב;

ְוִאּלּו אֹור ִהְדִליָקה ֵטֵלִויְזָיה ְוִהְכִניָסה ֶאת ַהַּקֶּלֶטת,

ְוָצְפָתה ׁשּוב ְּבִסיְנֵּדֵרָלה ִמן ָהַאְרמֹון ִנְמֶלֶטת.



ַּבִּמְטָּבח ָּגאָיה ַוֲחמֹוִריקֹו ִעְרְּבבּו ֶקַמח ּוֵביִצים,

הֹוִסיפּו ֻסָּכר, ֶחְמָאה ְוׁשֹוקֹוָלד, ְוָהיּו ַמָּמׁש ְמֻרִּצים.

ֵהם ָקְראּו ְלָכל ִמי ֶׁשרֹוֶצה

ָלבֹוא ָללּוׁש ֶאת ַהָּבֵצק ְוִלְראֹות ָמה ֵיֵצא.

ַהַּמְזָגן ָעַבד, ְוֹלא ָהָיה ַחם,

ַהֹּכל ָהָיה ָּפׁשּוט ֻמְׁשָלם.

ַהְּיָלִדים ָהיּו ְמֻאָּׁשִרים ַעד ַהַּגג,

ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָהָיה ֻמְדָאג.



ֶׁשֶכם ֶאל ֶׁשֶכם, ֲחֵבִרים ַוֲחֵברֹות,

ֵהִכינּו עּוִגּיֹות ְּבָכל ִמיֵני צּורֹות.

ָּכל ֶיֶלד יֹוֵדַע ֶׁשְּלַהְדִליק ְלַבד ֶאת ַהַּתּנּור

ֶזה ָאסּור ָּפׁשּוט ְּבַתְכִלית ָהִאּסּור. 

ָלֵכן ֲחמֹוִריקֹו ָקָרא ְלִאָּמא ְלֶעְזָרה,

ַאְך ְלֶפַתע ָׁשַמע ִמין ְלִחיָׁשה מּוָזָרה: 

“ַמֶּׁשהּו ָּכאן ַמָּמׁש ֹלא ַּכּׁשּוָרה,

ְוִאם ַּתְדִליק אֹוִתי ֹזאת ִּתְהֶיה ָצָרה ְצרּוָרה."

“ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין, ַהַּתּנּור ְמַדֵּבר,

ַחָּיִבים ְלָבֵרר ָמה הּוא אֹוֵמר,"

ָקָרא ֲחמֹוִריקֹו ִנְפָעם ְוָהמּום.

ֲאָבל ִאָּמא ֶׁשּלֹו ֹלא ָׁשְמָעה ְּכלּום.

ִהיא ָּבָאה ְוסֹוְבָבה ֶאת ַּכְפּתֹור ַהַהְפָעָלה.

אֹוי ַוֲאבֹוי, ֹלא ַּתֲאִמינּו ֵאיזֹו ֶּבָהָלה.



ְלֶפַתע, ְּבֶאְמַצע ַהְּצחֹוק ְוַהִּמְׂשָחק,

ַהֹּכל ָּפׁשּוט ִנְפַסק.

חֶׁשְך ִהְׂשָּתֵרר ַּבַּבִית, ָאֵכן ָצָרה ְצרּוָרה!

“ַהְפָסַקת ַחְׁשַמל!" ָצַעק ֲחמֹוִריקֹו, “ֲהֹלא ִקַּבְלנּו ַאְזָהָרה!

ַהַּתּנּור ַהְּמַדֵּבר ָאַמר ֹקֶדם ֶׁשֵּיׁש ֹּפה ְּבָעָיה, 

ְוִלי ָהָיה ִנְדֶמה ֶׁשֹזאת ְסָתם ֲהָזָיה!"



ֲחמֹוִריקֹו ָרָצה ְלָבֵרר ַמּדּוַע ַהַּתּנּור ִּדֵּבר,

ָלֵכן ָּפָנה ֵאָליו ְוָׁשַאל, “ִמי ַאָּתה, ָחֵבר?

ּוָמה ָרִציָת ְלַסֵּפר?"

ָּכל ֶאָחד ִהְדִליק ַמְכִׁשיר ַחְׁשַמִּלי,

ְוֶזה ָּפׁשּוט ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי.

ְּבָכל ָמקֹום ֵיׁש ֲהמֹון זֹוְלֵלי ַחְׁשַמל, ַּכָּידּוַע,

ְועל ֵּכן ֶאת ִמְנָהֵגנּו ְנַׁשֶּנה ָהֵחל ֵמַהָּׁשבּוַע!

ִמי ֶׁשֹּלא ִמְׁשַּתֵּמׁש, ָּפׁשּוט ְמַכֶּבה:

ֶאת ָהאֹור ְוֶאת ַהֵּטֵלִויְזָיה, ַוֲאִני ְמַקֶּוה,

ֶׁשֹּלא ִּתְׁשְּכחּו ֵמַעָּתה ְוֵאיָלְך,

ְלַכּבֹות ַּגם ַמְזָגן, ַּגם ַמְחֵׁשב,

ִּכי ֶזה ִּבְלִּתי ִנְסָלח.

ְוִאם ַרק ִנָּתן, ָאז ָרצּוי ּוְכַדאי

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבָפחֹות ַמְכִׁשיִרים, ַרּבֹוַתי."
“קֹוְרִאים ִלי ַּדּבּור ַהַּתּנּור,

ַוֲאִני עֹוֵבד ַעל ַחְׁשַמל. ַהִאם ֶזה ָּברּור?

ֹלא ִהְצַלְחִּתי ַּבְּמִׂשיָמה,

ִּכי ְצִריַכת ַהַחְׁשַמל ָהְיָתה ֲעצּוָמה.



ְּכֶׁשַהַּתּנּור ֶאת ְנאּומֹו ָּגַמר,

ֲחמֹוִריקֹו ָּפׁשּוט ֹלא ָיַדע ָמה לֹוַמר.

הּוא ָיָצא ֵמַהִּמְטָּבח ִעם ֵנרֹות ְּבָיָדיו,

ְוַהְּיָלִדים ִהְתַקְּבצּו ְסִביבֹו ִלְׁשֹמַע ֶאת ְּדָבָריו.

הּוא ִסֵּפר ָלֶהם ַעל ַהַּתּנּור ַהְּמַדֵּבר ֶׁשִהְתִריַע ְוִהְזִהיר,

ְוַאַחר ָּכְך ָׁשַלף ַּכּדּור ָּגדֹול, ָּכֹחל ּוֵמִאיר,

ְוֶהְרָאה ְלָכל ָחֵבר ַוֲחֵבָרה

ֵהיָכן ַעל ַהַּכּדּור ְמצּויֹות ַּתֲחנֹות–ַהּכֹוַח ַּבְּמִדיָנה.

אֹו ָאז ַמֶּׁשהּו ַמָּמׁש מּוָזר ָקָרה,

ְוָגאָיה ָאְמָרה ֶׁשִהיא ָּפׁשּוט ֹלא ַמֲאִמיָנה.

ַהֲחֵבִרים ִּפֲהקּו, 

ּוְבַבת ַאַחת ֻּכָּלם ֶנֶעְלמּו. 

ְּבתֹוְך ְׁשִנָּיה ֵהם הֹוִפיעּו ִּפְתאֹום 

ְּבַתֲחַנת–ַהּכֹוַח ַהְּקרֹוָבה, ְּכמֹו ַּבֲחלֹום.
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ֲחמֹוִריקֹו ִהְסִּביר ֶׁשֵּמָהֲאֻרָּבה ַהַחְׁשַמל ָיכֹול

ְלַהִּגיַע ְלַעּמּוד ַהַחְׁשַמל ַהָּגדֹול,

ְוַעּמּוֵדי ַהַחְׁשַמל ַמֲעִביִרים ֶּדֶרְך ְּכָבִלים

ֶאת ַהַחְׁשַמל ָהְלָאה ַלְּׁשָקִעים ַּבָּבִּתים. 

“ֲאָהּה," ָקָרא ָעְמִרי ַהָּקָטן,

“ָאז ַעְכָׁשו ַהֹּכל ָּברּור ּומּוָבן!

ִהְפַעְלנּו ֲהמֹון ַמְכִׁשיֵרי ַחְׁשַמל ַּבְּמִסָּבה,

ֻּכָּלם ָּפֲעלּו ַיַחד ְוֹזאת ַהִּסָּבה

ֶׁשַהֶזֶרם ָּפַסק ְוַהֹּכל ָּכָבה,

ְוָלנּו ִנְגְרָמה ָּכֹזאת ַאְכָזָבה."



ָאָסף ִהְתַּפֵּלא: “ָאז ָמה ַהְּבָעָיה ִּבְכָלל? 

ִאם ָצִריְך, ְנַיֵּצר עֹוד ְועֹוד ַחְׁשַמל."

ָאַמר ֲחמֹוִריקֹו: “ְּכֶׁשְּמַיְּצִרים ַחְׁשַמל, ִנְפָלִטים ְמַזֲהִמים,

ַוֲאַנְחנּו ֶאת ַּכּדּור ָהָאֶרץ ְמַחְּמִמים.

ֲאָנִׁשים עֹוִׂשים ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים

ֶׁשּפֹוְגִעים ָּבעֹוָלם ֶׁשּבֹו ָאנּו ַחִּיים."

ַאַחר ָּכְך ִּפֵהק ׁשּוב ִּפהּוק ֲעָנִקי,

ְוֻכָּלם ָחְזרּו ַלְּמִסָּבה ִּבְמִהירּות ִׂשיא.



ֲחמֹוִריקֹו ְוָגאָיה ְוָכל ַהְּיָלִדים 

ִּכּבּו ֶאת ָּכל ַהזֹוְלִלים ַהַחְׁשַמִּלִּיים.

אֹור ַּבַּבִית, יֹום ֻהֶּלֶדת ָׂשֵמַח,

ָהָיה ָנִעים ְמאֹוד ִלְלֹמד ּוְלִהְתָאֵרַח.

ֲאָבל ִלְפֵני ֶׁשִּנְפָרִדים,

ֶאת ַיְלַּדת יֹום ַהֻהֶּלֶדת ָצִריְך ְלָהִרים.

ֲאָבל ֵאיֹפה ָּגאָיה, ְלָאן ִהיא ֶנֶעְלָמה?

ָּגאָיה עֹוֶמֶדת ְקפּוָאה ְוֹלא ָזָזה ִמְּמקֹוָמּה.

“ָלָּמה ַאְּת ֹלא ָּבָאה?" ֲעִדידּוׁש ִהְתַּפְּלָאה.

“ֲאִני חֹוֶסֶכת ְּבַחְׁשַמל, ַאְּת ֹלא רֹוָאה?"



“ַהּגּוף ֶׁשָּלנּו ֹלא צֹוֵרְך ַחְׁשַמל!" ֲחמֹוִריקֹו ִהְסִּביר.

– “ָאז ֵאיְך ֵיׁש ָלנּו ּכֹוַח ִלְרֹקד ְוָלִׁשיר?"

– “ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ּכֹוַח ָלִׁשיר ְּבקֹול ָּגדֹול

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ַרק ִליֹׁשן, ִלְׁשּתֹות ְוֶלֱאֹכל."

ָּגאָיה ָצֲחָקה ְצחֹוק ַּפֲעמֹוִנים

ּוִמֲהָרה ְלִהְתַיֵּׁשב ַעל ַהִּכֵּסא ַּבֲהָנָאה,

ְוֻכָּלם ֵהִרימּו אֹוָתּה ָחֵמׁש ְּפָעִמים 

ְועֹוד ַאַחת ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה.



“ֵאיֶזה ַמָזל," ֲחמֹוִריקֹו ָזַרח,

“ֶׁשֵּיׁש ָלנּו ֲחֵבִרים ֲחָכִמים ָּכל ָּכְך.

ַיַחד ַנִּציל ֶאת ָהעֹוָלם

ֶׁשֹּלא ִיְהֶיה ַחם ּוְמֹזָהם!"



היא  האטמוספרה  האטמוספרה.  בזכות  השאר  בין  אפשריים  הארץ  כדור  על  החיים 

גזים שמקיפה את כדור הארץ. כאשר השמש מחממת את כדור הארץ, חלק  שכבת 

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.

בתהליך ייצור החשמל כמות הגזים הנפלטים ומצטברים באטמוספרה עולה. הצטברות 

הארץ  בכדור  הטמפרטורה  עלתה  האחרונות  בשנים  החממה.  אפקט  את  מגבירה  זו 

הקרחונים.  של  ההמסה  היא  אקלימי  לשינוי  אחת  דוגמה  באקלים.  לשינויים  וגרמה 

הקרחונים הגדולים עשויים מכמות גדולה של מים, ואם הם יימסו לגמרי, מפלס המים 

עלול לעלות ולהציף אזורים על קו החוף.

האם גם אנחנו יכולים לעשות משהו

כדי להציל את כדור הארץ?

. אפשר לכבות את האור כשיוצאים מהחדר.

רעיונות לדיון עם הילדים על חיסכון באנרגיה:הסבר קצר בעבור הילדים ששואלים עוד ועוד שאלות:

. אפשר להשתמש בנורות חסכוניות באנרגיה.

לצפות פחות שעות בטלוויזיה.

ללבוש עוד משהו כשקצת קר, במקום להפעיל חימום.

לסגור את החלונות והדלתות כשממזגים חדר

ולא לקרר יותר מדי.               

. אפשר להשתמש פחות במכשירי חשמל, למשל: 

. אפשר לכבות מכשירים חשמליים
   כשלא משתמשים בהם.
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