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 עם נולדה תינוקת קטנה פ

 ורוב היום היא ישנה  היא אכלה ובכתה

 

 ,  לפעמים בחיתול

 היא הייתה עושה קקי

 לא היו נבהלים  אבל אבא ואמא

 ומיד מנגבים  הם היו נרתמים

 מחליפים לה חיתול 

 ואם צריך גם בגדים 

 בזריזות מחזירים ואותה לבובות

 

 לתינוקת הקטנה היה אח גדול 

- הוא היה חזק ומגניב וכזה.. כל 

 יכול 

 קפוץ ולרוץ הוא אהב לטפס ול

 לשחק בחוץוהכי והכי אהב  

 

 הוא צייר ציורים כאלה יפים 

 שיחד עם אמא הם היו בבית תולים 

 הוא אהב להרכיב פאזלים ולשחק בגיבורים 

 לבשל במטבח וגם לראות סרטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הוא אהב הרבה דברים, 

 משחקים וחברים

 ,  הוא אהב גם את אמא ואבא

 את סבא וסבתא ואת הדודים

 וכולם אהבו אותו הוא אהב את כולם 

 אבל הכי הכי בעולם הוא אהב את אחותו  

 

 את אחותו הקטנה שהייתה כזוווווו מתוקה 

 קטנטנה, שובבה ומאוד מצחיקה

 היא דיברה בשטויות ואמרה מילמולים 

 היא הייתה שובבה ופראית לפעמים 

 

 אז האח הגדול נהנה במיוחד

 לשחק איתה כך, אחד על אחד 

 ים הם שיחקו וציירו ובנו מגדל

 ולפעמים גם היו סתם כך משתוללים 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 אבל אז יום אחד כשחזר מהגן 

 קרה משהו מוזר ובכלל לא מובן 

 אחותו לא הייתה בבית בכלל 

 "איפה הקטנה?", הוא את אבא שאל 

 

 

 

 אז אבא הסביר לו שהיום יום שונה 

 שאולי זה יישמע לו קצת משונה 

 אבל ככה קרה, שאחותו קצת חולה 

 לקחה אותה אל הרופאה ואמא 

 

 

 

 ומשם הן נסעו ישר לבית חולים 

 שם יתנו לה תרופות ומיני טיפולים

 אל תדאג, היא תרגיש יותר טוב במהרה 

 ותחזור לביתנו בריאה ושלמה 

 

 

 

 

 

 אז בלילה האח הגדול ישן

 ביחד עם אבא, בחיבוק לא קטן 

 

 ובבוקר הם קמו ביחד שניהם  

 ה שלהם נבלי אמא ובלי הקט

 ידעו שעוד רגע, עוד כמה ימיםאך 

 כבר יהיו כולם יחד, בבית בריאים

 

 

 

 



 

 וככה היה! 

 

   אחרי כמה ימים של יותר זמן עם אבא

 ולפעמים קצת משחק עם סבתא וסבא 

   האחות הקטנה, המתוקה של האח

 חזרה הביתה עם אמא והכל מהר נשכח 

 

 

 הימים חלפו, האחים גדלו 

 זה את זה אהבו ומאוד נהנו 

 היה כיף חיים בשביל שני האחים זה 

 היא רדפה אחריו בשאגות של נמר 

 והוא צהל בשמחה ושירים זימר

 לפעמים היא שרטה או צבטה בטעות

 האח הגדול נהג באבירות  ךא

 זה כאב והציק לו והוא קצת התעצבן 

 אך סלח לה מהר כי זה לא כיף להתלונן 

 

 

 

 התגנב  ואז פתאום עוד יום משונה

 אמרו: "בוא חמוד, בוא תשב" ואבא ואמא 

 התישבו איתו ככה שני ההורים 

 עם מבט מאוד רציני בפנים

 הם אמרו לו: תשמע, אחותך שוב חולה 

 זה קשה קצת לראות 

 כי הא פראית שכזאת 

 אך בפנים, שם בלב

 יש לה פצע..

 הוא לא כואב! 

 אך בכל זאת צריך לטפל בו, לרפא 

 ובשביל זה היא צריכה שוב לראות רופא 

 



 

 

 

 אז ביחד עם אמא, בעוד כמה ימים

 אחותך תצטרך להיות קצת בבית חולים 

 שם יתנו לה תרופות ויעשו גם ניתוח 

 ידאגו לה ממש טוב 

 אתה יכול להיות בטוח 

 

 

 

 

 

 ובינתיים אתה תהיה פה עם אבא 

 ולפעמים גם יבואו סבתא וסבא 

 ותהיה גם בגן עם כל החברים

 תשחק, תשתולל ותצייר ציורים

 

 

 

 

 

 

 ואכן כך היה!

 

 הקטנה ואמא נסעו לבית החולים 

 והיו שם שבוע וכמה ימים

 

 , הגדול והאח הבוגר, המגניב

 הבין את הכל ידע מה קורה והוא 

 הוא היה עם אבא וסבתא וסבא 

 והעביר את הזמן עם חברים מהגן

 אך אפילו כששיחק בכיף בגינה 

 התגעגע וחשב על אחותו הקטנה 

 

 

 

 



 

 

 

 אבא הם הכינו ברכה אז ביחד עם 

 וכתבו: "החלמה מהירה!

 אני אוהב אותך ומתגעגע,

 אחותי היקרה!" 

 

 

 הוא חשב גם על אמא, אמא שלו 

 ודמיין איך שהיא תחבק כבר אותו 

 הוא רצה שתחזור כבר מבית החולים 

 וכולם יהיו יחד, אוהבים ושמחים

 

 

 :והנה כך היה

 געגוע שהיה קצת קשה ומלא  , באחד הימים, אחרי כשבוע

 ואחרי שאבא ענה הוא שמח ממש המון, שמע האח הגדול צלצול של טלפון

 

 

 

 כשחזרו הן הביתה, אמא והקטנה אך 

 היא הייתה חלשה וכזו מסכנה 

 אמנם טיפלו בה יפה ונתנו לה תרופה 

 אבל היא בכל זאת הייתה כזו.. עייפה

 היא ביקשה לידיים והרבה היא בכתה 

 לא רצתה לאכול ורק חלב שתתה 

 

 

 

 

 

 



 

 אמא ניסתה לשיר לה שירים

 ואבא סיפר סיפורים מצחיקים

 וגם האח ניסה ועשה פרצופים

 

 אבל הקטנה בכל זאת הייתה

 עצובה, ובכלל להשתולל לא רצתה 

 רק ישנה, קצת אכלה ובכתה ובכתה 

 

 אמא ואבא אמרו "כנראה שכואב" 

 בכל זאת, היה לה פצע בלב

 הרופאים ולמרות שאותו כבר תיקנו 

 יקח לה קצת זמן להתחזק ולהחלים 

 

 הם נתנו לה תרופה והביאו חיבוק

 ממתקים וכל סוג של פינוק  קנו

 

 והאח הגדול שאותה כל כך אהב 

 קצת היה מבולבל מכל מה שחשב

 

 הוא הרגיש גם פחד וגם דאגה  

 וחשש לשלומה של אחותו הקטנה 

 הוא בכלל לא אהב כשהיא ככה בוכה 

 שובבה ושמחהורצה שתהיה כבר 

 אבל גם על עצמו היה לו עצוב 

 כי פתאום, לפעמים, הרגיש ככה..  

 קצת פחות חשוב

 

 הוא רצה גם חיבוק ופינוק וסיפור 

 חקו איתו בכדורורצה שיש

 אך נראה שלאף אחד זמן לא היה  

 וכל הזמן אמרו לו "עוד מעט", "עוד שניה" 

 רק עוד קצת סבלנות ויהיה כבר בסדר

 כמו שהיה והכל יחזור להיות

 

 

 



 

 כך עברו להם כמה ימים די קשים

 קצת לחוצים שכולם היו כאלה, 

 

 והנה, באמת, עם קצת סבלנות 

 דאגה לקטנה והמון עדינות 

 היא התחילה להיות קצת יותר חזקה 

 ואפילו בקול רם ממש צחקה

 

 היא בכתה כבר פחות ורצתה לשחק 

 והרשתה לאמא ואבא להתרחק 

 ידיים והסכימה להיות רצתה רק כבר לא  

 על כיסא, על שטיח ואפילו, עשתה קצת שטויות 

 

 

 

 יום אחד פתאום נשמעה כשואז 

 אתי רמהכז ,שאגה של נמר

 אז האח הגדול באמת ידע

 שקיבל בחזרה את אחותו המגניבה 

 שהכל כבר בסדר, ושכולם בריאים 

 ומעכשיו, 

 יהיו ביחד תמיד

 ושמחים אוהבים

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רנינה דהזכויות שמורות ל כל


