
 

 

 

ֹהנֹ רוֹ קוֹ ֹֹהנֹ רוֹ   
נ ֹה ֶאֶלֹתֹֹרו  הֹוֹֹׁשו  נ ֹהְֹֹנִגיֹףֹמ  רו  ַהּקו   

 

ַתב ֵהֹןְֹֹדִביֹר:ֹֹֹכ  כ   
עיצוביֹשרֹי:ִֹֹֹאּיוִריֹם  

 

העולֹםֹֹילדֹילכלֹֹֹֹמוקדֹש  

  



 

הֹזוֹ  ְית  ֶקר,ֹה  נ ה ְׁשַעתֹב  הֹרו  אֶֹׁשלֹ ֶֹׁשָאֲהב  תֶֹאתִֹאמ  ֶקר,ֹֹּהִלְראו  ְֹמִכינ הֲֹארוַחתֹב 

ה הֶֹאתַֹקֲעַרֹֹי ְׁשב  ְרְנְפֶלְקֹֹתְוָאְכל  ּהֹסַהּקו  אֵֹהִכינ הְֹלַעְצמ  ּה,ְֹוִאמ  ִריְךֶֹׁשל  ֹ.כ 

א"ֹ אֲִֹאמ  ה,"ֹׁש  נֹ ֹל  ֹ ֹ.הרו 

ְרִאיםֹ רַֹהֶזהֶֹׁשּקו  ב  הֶֹזהַֹהד  נ הֹלוֹ "מ  רו  ֹ ?"קו 



 

א נ ה,ִֹֹאמ  הַֹעלַֹהִכֵסאְֹלַידֹרו  נ הִֹהְתַיְשב  ןֹ.ֹמולֶׁשלֹרו  ְלח  ַֹהשֻּׁ

לֲֹאִני" נֹ ַֹהְזַמןֹכ  רו  ַמַעתֶֹׁשְמַדְבִריםַֹעלֹקו  נ הֹֹֹהׁשו  רו  נ הְוקו  רו  נ הֹ.ְוקו  ּהֹרו  הֹל   ,"ָֹאְמר 

ן" א.ֹֹנ כו  הִֹאמ  ֹ,"ָֹאְמר 

וֹ״ֵיׁש ַֹֹעְכׁש  ְרִאיםֹלו  נ ה'ִוירוסֶֹׁשּקו  רו    "'.קו 



 

ְרִאיםֹ״ִוירוס נ הֹלוֹ ֶֹׁשּקו  רו  הֹ?"קו  ֲאל  נ הֹ.ֹׁש   רו 

ל.ִֹוירוסַמְצִחיקֶֹזהֹלְֵֹֹׁשםֵֹאיֶזה" הֲֹאב  לֶֹזהֹמ    ?"ִוירוסִֹבְכל 



 

בֹֹּגוף ְרכ  נוֹמֻּׁ םֶֹׁשל  ָאד  ִאיםה  ןִֹֹמת  ִרֹֹוֵמֲהמו  ִנִּייםִֹּייםְפִניִמֹֹיםֵאיב  ֹ ְוִחיצו 

םַֹהְמַאְפְׁשִרים לֹיו  ִׂשיםְֹבכ  תֶֹׁשֲאַנְחנוֹעו  לו  תֶֹאתַֹהְפעֻּׁ נוַֹלֲעׂשו  אֹלְֹ,ל  הִֹאמ  נֹ "ִֹהְסִביר  ֹֹ.הרו 

ְרִאיםְֹבִעְבִריתשֹ,ִֹוירוס רֹהואֹֹ,ְנִגיףֹֹלוֹ ֹקו  ב  ןֹֹד  ט  דק  דֹ,ְמאו  דֹ,ְמאו  ֹֹ,ְמאו 

ר תֶֹׁשֶאְפׁש  תוֹ ִֹלְראו  פַֹרקֹֹאו  ְסקו  עותִֹמיְקרו  הֹֹוְבַעִיןֹ,ְבֶאְמצ  ר-ִאיְרִגיל  ֶֹֹֹאְפׁש  תו  תֹאו  ִלְראו 
ל ֹ".ִבְכל 

לֹ,ַׁשַפַעת ׁש  הֶֹׁשִנְגֶרֶמתֹֹ,ְלמ  ַמר,ַֹהִוירוסְֹיֵדיַֹעלִהיאַֹמֲחל  ֵקףֶֹאתַֹדְרֵכיְֹֹכלו  ַהְנִגיףֶֹׁשתו 
ה.ֹֹ ַֹהְנִׁשימ 

ִקיםֶֹׁשַכֲאֶׁשרִֹוירוסֶֹׁשלֹסוגֶֹזה ִליםִֹנְהִייםֹבוֹ ִֹנְדב  אְֹלר,חו  הִֹאמ  נ ה"ִֹהְסִביר  ֹֹ.ו 

  



 

א" ֶכֶרתֲֹאִני,ִֹאמ  אֹזו  י הֶֹׁשַאב  ֶלהֹה  ַכבֹֹחו  הְֹוׁש  הַֹבִמט  י הֹי ִמיםַֹכמ  ֹ"?ִוירוס.ֶֹזהֹה 

ן נ ה..ֹ,"נ כו  י הֶֹֹזה.ֹרו  ַרםְֹנִגיףֹֹה  תֹלוֹ ֶֹׁשּג  ֹ".ְבַׁשַפַעתַֹֹלֲחלו 

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

 

 

 

 

 



ֶכֶרתֲֹֹאִניוַֹֹ" ֹןזו  נ ת  ֶלה.ֶֹֹׁשְּיהו  י הֹחו  ה?"ְֹבִוירוסִֹנְדַבקַּגםֹֹהואַּגםֹה  ֲאל  נ ֹהֹׁש  ֹ.רו 

נ ה.ֹ ד,ֹרו  ןְֹמאו  ן"נ כו  נ ת  י הְֹֹּיהו  ֶלהַֹּגםֹה  הֹֹקִנְדבֶַֹֹׁשהואִֹמְפֵניֹֹחו  ְנת  ת,"ֹע  ַֹלֲחלו  ַרםֹלו  ַבְנִגיףֶֹׁשּג 
אֹ. ִֹאמ 

  



ל הֲֹאב  מ  נ ֹהֹםַהשֵֹֹל  הֹרו  ֲאל  ֹ.ַֹהַמְצִחיקַֹהֶזה?"ֹׁש 

נ ההַַֹֹעלִאםִֹמְסַתְכִליםֹֹ״ִכי רו  פִֹעםְֹזכוִכיתַֹמְגֶדֶלת,ֹֹֹּקו  ְסקו  ְֹבִמיְקרו 

ר אׁש.״ֶֹאְפׁש  ר  ֶֹכֶתרַֹעלֹה  תֶֹׁשֵּיׁשֹלו  ֹ ִלְראו 

נ ֹה״ֶכֶתר הֹרו  ֲאל  ְֹבפוִרים?"ֹׁש  ֹ.?!ְֹכמו 

ה,"ְֹבפוִריםְֹכמוֹ ִֹכְמַעט" ְנת  אֹע  נ הֶֹׁשלִֹאמ  ֹֹ.רו 

ֹ'ֹ״ָאז ְרִאיםֹלו  הֹֹלאֹקו  מ  ִני'ל  אֲֹ?"ִֹכְתרו  הׁש  נ ֹהֹל  ֹ. רו 

ְרִאים" נ הֹלוֹ ֹקו  רו  הֹֹקו  און'ִכיֵֹפרוׁשַֹהִמל  ַאְנְּגִליתֶֹזהֶֹכֶתר,Crownֹֹֹ))ֹֹ'ְקר  הֹה  פ  ַֹבש 

ֵכן לִֹליטוֶהְחְֹֹול  אְֹבכ  םִֹלְקר  ל  עו  נ ה'ַֹלִוירוסֹה  רו  ֹֹ״.'קו 



נ הִֹוירוסֵאֵלינוִֹֹֹהִּגיעְַֹֹוֵאיְך" רו  ס,ַֹהּקו  טו  הֹ?"ַֹבמ  ֲאל  נ הֹׁש  ֹ.רו 

ֲחקֹ  אֹ.ֹה"ֹלא,"ֹצ  ִֹאמ 

ס."ֵֹֹאֵלינוִֹהִּגיעַֹֹֹֹלאֹהוא" טו  ֹ ַבמ 



ַרֶכֶבתֵֹאֵלינוִֹהִּגיעַֹֹֹהואֹאוַליָֹאז" ה?"ֹב  נ הְֹלַנֵחׁשִֹנְסת  ֹ.רו 

הֹ״...ֹלא״" ְנת  אֹע  ֹֹֹ.ִאמ 

ַרֶכֶבתֵֹֹאֵלינוִֹהִּגיעַֹֹֹֹלאֹהוא״   ".ב 
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ֹ

ֹ

ֹ

ַדַעתֲֹאִני" נ ה.ֹֹיו  הֹרו  ְפצ  ֹ,"ֹק 

טוֹ  או  ֹ!ֹ""הואֹנ ַסעֹב 

,ֹהואִֹהִּגיַעֵֹאֵלינוִֹמִסיןֹלא" טו  או  הֶֹׁשִלי.ֹהואֹֹלאִֹהִּגיַעֵֹאֵלינוֹב  ֹ.",ֲֹחמוד 

לִֹסין?"ִסין" הֶֹזהִֹבְכל  הֹ?!ֹמ  ֲאל  נ הֹׁש  .רו 



הְֹמִדינ הִֹהיאִֹסין" ק  דְֹרחו  דֹֹ,ְמאו  ָאֶרץְמאו  נו.ֵֹֹמה  ֶֹׁשל 

ִריםְֹבִסין ןֹּג  הִֹאמֹ ֹ,ֲהמו  ןֲֹאנ ִׁשים,"ִֹהְסִביר  נ הֹ.ֹאֲהמו  ֹ ְלרו 



ם" דֹיו  הֶֹאח  ְלכ  ּהֹה  דְֹּגֶבֶרתֹל  הְֹמאו  ד  צְְֹֹבִסיןַֹבשוקֶֹנְחמ  הְור  תֹֹתִלְקנוֹ ֹת  קו  ֹ"ֹ.ְיר 

ְלִכיֹםֶֹֹׁשֲאַנְחנוְֹכמוֹ " תֹהו  םֵֹאֶצלִֹלְקנו  לו  ה?"ֹׁש  ֲאל  נ הֹׁש  ֹ.רו 

דֵכן" פוףֹֹ,,ְֹבִדּיוק,ַֹרקֶֹׁשַהשוקְֹבִסיןֹהואְֹמאו  דֹצ  ְֹמאו 

ִאיםִֹכיֹ דַֹהְרֵבהְֹלֵׁשםֹב  אֲאנ ִׁשיםְֹמא  הִֹאמ  ְנת  ֹ.,"ֹע 

ֵתר" פוףֹיו  ֶלתֹצ  םֶֹׁשלֵֹמַהַמכ  לו  אֲֹֹ?"ׁש  הׁש  נ הֹ.ֹל  ֹרו 

ם."ֹה"ַהְרבֵֹ לו  ֶלתֶֹׁשלֹׁש  פוףֵֹמַהַמכ  ֵתרֹצ   יו 



הְֹוַהְּגֶבֶרת" ד  הַֹהזוֹ ַֹֹהֶנְחמ  ְגׁש  הֹפ  אְֹלרַבשוקֲֹחֵבר  הִֹאמ  נ ה,"ִֹסְפר  ֹ  .ו 

ל הֶֹׁשִהיאֹֹלאֲֹֹאב  המ  י הֹֹֹי ְדע  הה  ּהֶֹׁשַהֲחֵבר  רְֹבִוירוסֶֹֹׁשל  הְֹכב  נ ההִַֹנְדְבק  רו  ֹֹ"...ּקו 

ה" נֹ ?!ֹמ  הֹרו  ֲאל  רַֹבְנִגיף?"ֹׁש  הְֹכב  ֹ .הִהיאִֹנְדְבק 

רַֹהִוירוס,ֵֹכן" ַרםְֹכב  ּהֹּג  תֹל  הִֹלְהיו  ל  אחו  ּהִֹאמ  הֹל  ְנת  ֹ ֹ.,ֹ"ֹע 

הֹֹוִבְזַמן" ד  הֶׁשַהְּגֶבֶרתַֹהֶנְחמ  ּהְֹוַהֲחֵבר  ֲחצוֵֹהןֹ,ִנְפְּגׁשוֶֹׁשל  ֹ."ְוִהְתַחְבקוֹי ַדִיםֹל 

ְךְֹמַחֶבֶקתֶֹׁשֲאִניְֹכמוֹ " ת  ֶזֶרתְֹכֶׁשֲאִניֹאו  ה?"ַֹהֵסֶפרִֹמֵביתֹֹחו  ֲאל  נ הֹׁש  ֹ.רו 

אְבִדּיוק" הִֹאמ  ִֹחבוק,"ִֹאְשר  תו  ֹ .,ֹאו 

דְמַדֵבקַֹֹהֶזהֶֹׁשַהִוירוסִֹמְפֵני" דֹ,ְמאו  ֹ,ְֹֹמאו 

ַברֹֹהוא הע  הְֹוִהְדִביקַֹּגםֶֹאתֵֹֹמַהֲחֵבר  ד  ֹ.ֹ"ַהְּגֶבֶרתַֹהֶנְחמ 

ֹ

ֹ



ֹ

א,ִֹסין לִֹאמ  לֹ"ֲאב  ְךֹכ  אֲֹֹכ  ה,ָֹאזֵֹאיְךַֹהִוירוסִֹהִּגיַעֵֹאֵלינו?"ֹׁש  ק  הְרחו  נ הֹל  ֹֹ.רו 

ּה" ת  הַהְּגֶבֶרתֹֹאו  ְזר  ּהֹֹח  לֲֹארוַחתֶֹעֶרבִֹעםַֹבֲעל  הֶֹלֱאכ  הְֹוי ְׁשב  ֹ."ַהַבְית 

ַדַעתֲֹאִני" נ היו  הֹרו  ְפצ  ַדַעת,"ֹק  ֹ.,ֲֹאִניֹיו 

הִֹֹהיא" תוֹ ַֹּגםִחְבק  נ הִוירוסְֹֹֹוָאז,ֹאו  רו  תוֹ ַֹּגםִֹהְדִביקַֹֹהּקו  הֹאו  ֹ."ַבַמֲחל 

ן" דֹנ כו  ה!"ְֹמאו  אָֹֹאְמר  נ הֶֹׁשלִֹאמ  ֹֹ.רו 

נ הִֹוירוס" רו  דְֹמַדֵבק,"ַֹֹהּקו  דְֹמאו  הַהֶזהֹהואְֹמאו  נ הֶֹאתִֹֹֹׁשְפְׁשפ  ּהרו  .ִמְצח 



ת" ֳחר  תֹ ֹ,ְלמ  ּהֶֹׁשלֹאו  הֶֹרתַהְּגבֶֹֹֹּהַבֲעל  ד  ֹֹ,ֵמַהשוקַֹֹהֶנְחמ 

י ה ִריְךֹה  ֵאל.ֹצ  הְֹבִיְׂשר  ד  טוסִֹלְפִגיַׁשתֲֹעבו  ֹֹל 

ֵכן סְֹבִסיןֹל  טו  הַֹעלֹמ  ל  ס,ֹהואֹע  תְֹבֶמֶׁשְךֹט  עו  תֹׁש  ַֹֹֹרבו 

נוַֹלְמִדינ הְֹוִהִּגיעַֹ אְֹלרֶׁשל  הִֹאמ  נ ה,"ִֹהְסִביר  ֹ .ו 



ר" הִֹבְׂשֵדהְֹכב  ֹ."ְוִהְתַעֵטׁשִֹהְׁשַתֵעלֹֹהואַֹהְתעופ 

נ הִֹוירוס" רו  אַֹהּקו  ןִֹאמ  דְֹמַדֵבק,ֹנ כו  ֹ?"הואְֹמאו 

םְֹֹׂשֵדה" קו  הֹהואֹמ  פוףַהְתעופ  דֹצ  דֹ,ְמאו  ד,ֹֹ,ְמאו  ְֹמאו 

ַמר ְֹֹבִסיןַֹבשוקְֹכמוֹ ְֹכלו  ְבִריםֹבו  הִֹאמֹ ַרִביםֲֹאנ ִׁשיםעו  נ הֹא,"ִֹהְסִביר  ֹֹ.ְלרו 

ֵתר" פוףֹיו  ם?"ֲֹֹאִפלוֹצ  לו  ֶלתֶֹׁשלֹׁש  הֵמַהַמכ  ֲאל  נ הֹׁש  ֹ .רו 

הִֹהְתִחילוְֹלַהְדִביקֶֹזהֶֹאתֹזֵֶֹכן" ֲאנ ִׁשיםִֹבְׂשֵדהַֹהְתעופ  ֹ ֹ".ה,ְֹוָאזֹה 



ֹ

נ ה הֹֹרו  אִֹהְקִׁשיב  ּהְֹֹלִאמ  הֶֹׁשל  ֹ,ְֹוָאְמר 

הֶֹׁשִוירוסֲֹֹאִני״ צ  נ הֹלאֹרו  רו  ֹ".ַיִּגיַעֵֹאֵלינוַֹהּקו 

רִֹאםֵֹֹֹאֵלינוַֹיִּגיעַֹֹֹלאֹהוא" הַֹעלִֹנְׁשמ  ׁש  ְֹֹׁשלו 
ִלים דְֹכל  ֹ"ֲחׁשוִביםְֹמא 

נ ה אְֹלרו  הִֹאמ  הֹֹ ,ִהְסִביר  ּהֶֹאתֵֹהִרימ  ְֹוִסְמנ ֹהֹי ד 
ׁש לו  תְֹבׁש  עו   .ֶאְצב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ֹ

ל ןֹ״ַהְכל  ִראׁשו  ףֹֹֹהואֹֹה  ׁשובִֹלְׁשט  ֶׁשח 
ןֹ ֹי ַדִיםִֹעםַֹסבו 

ת חו  ׁשְֹלפ  לו  םֹׁש  ִמיםְֹביו  ֹ :ְפע 

לְֹלַאַחר הֹכ  ֶניהֹ ֲֹֹארוח  ֹ,וְלפ 

ְלִכיםְֹלַאַחר ֹ ,ַלֵשרוִתיםֶֹׁשהו 

ֶֹׁשְמַסְּיִמיםְֹלַׂשֵחקְֹלַאַחר

ְגִעיםֹוְלַאַחר לֶֹׁשנו  ִריםִֹמיֵניְֹבכ  ְֹדב 
ִכים ֹ.ְמלְֻּׁכל 

ֹ

ַדִיםֹוְכֵדי תֶֹׁשַהּי  נוַֹהְנִקּיו  ְיַׁשַעְממוֶֹֹׁשל 
ֶֹאתַֹהִוירוס,ֹ

ַֹאףְֹלַהְדִביקֵֹחֶׁשקֹלוֹ ִֹיְהֶיהְֹוֹלא
ד ֹ,ֶאח 

ִריְך ףֹצ  ןִֹלְׁשט  ת  רֹןִעםַֹסבוֹ ֹאו  ְֹוִלְספ 
ֹ .30ַֹעדַֹבֵלב



 

 

 

לֹ ֶׁשִאםְֹצִריִכיםְֹלִהְתַעֵטׁש,ֹֹהואַֹהֵשִניַֹהְכל 
דַֹלַמְרֵפקִמְתַעְטִׁשיםֹ ְךַֹכףַֹהּי  ֹ.ְוֹלאְֹלתו 

  



ל נו,ֹֹהואַֹהְשִליִׁשיַֹהְכל  ֵארַֹבַבִיתַֹעדֶֹׁשַּיִּגידוֹל  ֵרְךְֹלִהש  רֶׁשִנְצט  ֵצאתֶֹׁשֶאְפׁש  ֹ".ל 

נ הֹֹ"!ששְשֹיֵֹ,ֵֹיְשֹ" הֹרו  הָֹֹאְמר  ֲאל  ֹ?״נו"כֻּׁלֹ ְֹוׁש 

אֹ. הִֹאמ  נו,"ִֹחְּיכ  ֹ  "כֻּׁל 

נוַֹיַחדֹ ן,אַאבֹ ֹ–"כֻּׁל  קוֹ ֹ,יַוֲאנִַֹֹֹאתְֹֹ,ֹי רו  נוְֹֹֹולוִלי(ֹב)ַהֶכלֶֹֹֹׁשו  תול(,ֹכֻּׁל  ֶנהְֹנַׂשֵחק)ֶהח  ְֹֹֹוֵנה 

ַֹבַבִית."

  



ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֹ

ֵצאתֹלֹ  ֵרְךֹל  ב"ְוִאםִֹנְצט  ה,"ְֹרחו  הִֹאמֹ ,ֹנ ִׁשיםַֹמֵסכ  נ הֹאִהְסִביר   ֹ.ְלרו 

  



הֶֹׁשלְֹֹכמוֹ " ְפַאתַהַמֵסכ  ֵלְךֵֹאֶליהֹ ַֹנִיםַהשִֹֹרו  ןֹהו  נ ת  ֹֹ?"ֶׁשְּיהו 

זוֹ ְֹבִדּיוק" ה,"ֹכ  אָֹֹאְמר    ֹ.ִאמ 



הֵֹנֵצאְֹוַכֲאֶׁשר" ֵרְך,ַֹֹהחוצ  רִֹנְצט  קִֹלְׁשמ  הֹ,"ִמֶזהֶֹזהֶֹמְרח  אִֹהְסִביר  ִֹאמ 
נ ה    .ְלרו 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל" אֲֹאב  ה..."ִֹאמ  ֲאל  נ הֹֹׁש  ֹֹ.רו 

ה " ףִֹיְהֶיהֹמ  נ ההִַֹֹעםַֹבסו  רו  ֹ ?"ּקו 



רִֹאם לַֹעלִֹנְׁשמ  ִליםֹכ  ֵאלוַֹהְכל   ֹ,ה 

נ ה רו  ד,ַֹהּקו  ֹֹלאֹתוַכלְֹלַהְדִביקַֹאףֶֹאח 

ר,"ֹ םֹֹלאַֹתֲחז  ל  הְֹוִהיאְֹתַעֵלםֹוְלעו  אִֹהְסִביר  נ הִֹאמ  ֹֹ.ְלרו 

נ ה הֹֹרו  אִֹהְבִטיח  רְֹֹלִאמ  ִליםְֹׁשֹלֶׁשתַֹעלִֹלְׁשמ  םְֹכֵדיַֹהְכל  נ הִֹלְגר  רו  ֵלםַֹלּקו    ,ְלֵהע 

הְֹוִהיא ְלכ  ן,ֹלוִליִֹעֹםְֹלַׂשֵחקֹה  קוֹ ְֹוִעםֹי רו  ִאיםבְֹֹׁשו   ֹ.ַמְחבו 

 

 

 

ֹ~ֹהסוףֹ~

  



 עלֹהמחברֹ:

ילדים.   3, יליד הארץ, נשוי ואב ל דביר כהן  

 

גוריון ועד   –"מאז שאני זוכר את עצמי אהבתי לכתוב. החל מעיתון "פנים" של אוניברסיטת בן  
 ספרי ילדים שנמכרים כיום באמזון".  100למעל  

 

ליין, יועץ  -מלווה עסקים למסחר אוןאשר  commerce-ezת דביר כהן הוא מנכ"ל שותף בחבר 
 .ומתמחה בהקמה של מותגים בינלאומיים

 

הוא ספר שנכתב בתקופה מטורפת ומוקדש לכל ילדי העולם. אבל לא רק. הוא   "קורונה"רונה 
כל העולם שיושבים בימים אלו בבידוד ומנסים להסביר לילדים שלהם מה זה  מוקדש גם להורים ב

 וירוס "הקורונה" שמציף כיום את העולם. 

זהו ספרו השני של דביר בשפה העברית )הספר הראשון "העיגול שרצה להיות ריבוע"( ומצטרף  
 . Amazonספרים באנגלית שנמכרים ב  100לסדרה של מעל 

 

 ושפות נוספות.   , צרפתית, רוסיתאנגלית, תורגם לעבריתנכתב במקור בהספר  

 

 א: מוזמנים להוריד מהאתר בקישור הב

corona-about-books-commerce.net/kids-https://www.ez 

 

 :ויות שקשורות לספרפעיל הקשורה לספר ולהוריד יסבוק  מוזמנים להצטרף לקבוצת הפי

 

 ואומץ סיפור על גבורה  –רונה קורונה  

 מוזמנים לשלוח מייל אליי בכל נושא של שאלה / שיתוף פעולה או סתם לספר לי איך הספר.

hocmaa@gmail.com 

 .יותר טובים לזמנים שנזכה

 הילדים ועל עצמכם על שמרו

 שלכם, 

 ןכה דביר      
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