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סיפור - שאדי בייזליי 
איור - נהיד לשגרי פרהדי 

 



הנה התמונה שלנו. סבתא, סבא ואני. אנו 
גרים בשכנות. כשאמא ואבא יוצאים לעבודה, 

אני נשארת אצלם. 
 

זו אני, כוכבית!  
אתמול נפלתי ממדרגות. 



סידרתי את הבובות שלי ושיחקתי אתן.  
אז הגיע סבא.  

הוא התרגש כשראה איך אני משחקת 
בשקט. 

 

התמונה 

שלנו 
 

הוא הביא את המצלמה שלו 
וצילם את הבובות ואותי.  

הוא אמר כוכבית…! 
 

הסתכלתי 
עליו וצחקתי. 
גם סבא צחק, 
והיד שלו זזה 

קצת..  
 



מחבואים 
 

"כוכבית. כוכבית, איפה את?" 
"אני כאן." 

אנו משחקים במחבואים. 
לא ימצאו אותי עד הלילה. 

 

או! אני כאן. 
 

בסוף מצאו אותי באמבטיה. 
 



צ'ירפ 
 

אתמול מצאתי ציפור פצועה בחצר. 
הכנף שלה דממה והיא נאנחה.  

יחד עם סבא לקחנו אותה הביתה 
וחבשנו את הכנף. 

 

סבתא קראה לה בשם "צ'ירפ!" 
בערב שרתי לה שיר ערש, עד שנרדמה. 

 

בבוקר כשהתעוררתי צ'ירפ נעלמה. 
אבל השאירה נוצה יפה לכל אחד מאתנו. 

 



אופניים
היום סבא הוציא את האופניים שלו מהמחסן. 

הוא רצה ללמד אותי לרכב על אופניים. 
האופניים היו גדולים מדי בשבילי.  

סבא רכב עליהם. 
אינני יודעת מדוע, אבל בקצה הרחוב פתאום 

הוא עף, יחד עם האופניים, באוויר. 
 

עכשיו אני רוכבת על האופניים שלי. 
 

סבא אמר  
"כשאתקן את הבלמים של האופניים,  

נוכל לרכב ביחד." 



ראש השבט 
 

אנו משחקים באינדיאנים וסבא 
הוא ראש השבט. 

סבא אומר "להתקיף…!" 
 

אני רצה ויורה על האויב. 
 

אבל החץ פוגע ישר 
בספל של סבא. 

 

סבא אהב את 
הספל שלו.  

לכן המשחק נגמר. 
 



עוגת קצפת 
 

מהמטבח בא ריח של אפייה. סבתא 
אפתה עוגת קצפת. היא שמה פרוסה 

על הצלחת שלי. 
 

אבל זה לא טעים לאכול עוגה לבד. 
"ראש השבט! אני מצטערת ששברתי 

 את הספל." 
 

אני יודעת שסבא אוהב אותי יותר מאשר 
את הספל שלו! 



תחרות  

תחרות  

אנו בגלידרייה. 
סבא ואני מתכוננים לתחרות. 

"כל אחד עשרה גביעי גלידה!" 
 

"אחד, שתיים, שלוש! קדימה!" 
 

אתם אולי יודעים איפה המרפאה הקרובה? 
 

אבל ניצחתי! 
 



נחירות 
 

סבא ישן. 
גם אני רוצה לישון,  

אבל הנחירות שלו מפריעות לי. 
 

הנה רעיון! 
אבל אני עדיין שומעת. 

 

כך טוב יותר, רק חם מדי! 
 



מתנה 
 

סבתא אומרת "מוכרחים למצוא פתרון 
לנחירות של סבא." 

התוכנית שלה טובה מאוד. 
שברתי את קופסת החסכון שלי ואנו מצרפות 

את הכסף שלנו. 

הנה סבא!   
מעכשיו נוכל לישון בשקט. 



הקוסם 
 

קראתי לסבא "בוא לראות את הקסמים שלי!" 
הוא תחילה לא האמין. כשראה איך הבקבוק 

נע על השטיח הוא הופתע מרוד. 
הוא הלך לספר לסבתא. לא חיכה שאסביר לו 

כי גם החיפושית עזרה בקסמים. 
 

מישהו דופק בדלת. 
זה בוודאי ההורים באו 

לקחת אותי. 
 



אתגעגע אליך סבא. 
אבל אחזור בקרוב. 

שלום! 
 


