
משתפת איתנו, סופרת, מחזאית, נאווה סמל; רבקה מיכאלי  

הפעם אנחנו. ממליצה עליהם. קוראת בשבילינו ספרים, פעולה

?נכון, חדש כי קדמו לו כמה, בוחרים ספר חדש של נאווה סמל

אבל אני לא מרבה לכתוב. קדמו לו כמה. כן כן; נאווה סמל  

.זה ספר לילדים, אז בשבילי זה חגיגה מיוחדת, לילדים

?מה עוד היה לילדים. אני זוכרת;    (-) רבקה מיכאלי  

,מי גנב את ההצגה. זה היה לבני נעורים. כן; נאווה סמל  

אבל הגיל הזה. לעוף מכאן שהוא גם וגם למבוגרים. האומץ לפחד

.של ראשית קריאה אני חושבת שלא כתבתי הרבה שנים

זה גם ספר שאפשר בהחלט לספר אותו במיטה; רבקה מיכאלי  

והאיורים אני מבינה שהיא'' פייה והתרמיש''מדובר  ב. לילדים

.בספרית הפועלים. מצויינים. מאריה רפפורט , מאיירת חדשה

.עכשיו תספרי על אותה אורחת פייה שהגיעה כתרמילאית בעצם

באה לשבת
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פייה"ספר חדש לילדים - נאווה סמל 
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ילד בן, גיבור הספר הוא יאלי. היא הגיעה בטעות; נאווה סמל  

לכן לתרמיל, שקוראים לו מישי, תשע תל אביבי שיש לו דוד נווד

מי שמגיע כל קיץ מביא. של מישי קוראים תרמיש בשם חיבה

דרך המתנות נספר ליאלי איזה אנשים יש. מתנות מכל העולם

בקיץ האחרון הוא לא הביא. איזה תרבויות יש בעולם. בעולם

אבל פתאום הגיעה איתו בטעות. מתנה כי הוא מיהר למטוס

לא יודעת איפה. עכשיו היא אבודה בישראל. פייה, טרמפיסטית

בתל אביב, יאלי שמאד רוצה שיהיו פייות בישראל. היא נמצאת

הוא עושה לה. במיוחד  מחליט שהוא ינסה לפצות אותה להישאר

זה שם שהוא נותן, יא-לקחתי את פיה, טיול תרמילאות בתל אביב

לפינות החמד. ואת יאלי למקומות שבהם גדלתי בתל אביב , לה

וחוף. אקליפטוס הזקן, הפארק, שפך הירקון- הכי אהובות עלי 

.שדרות נורדאו, מציצים

..טיילתי איתך, כן; רבקה מיכאלי  

הוא מנסה. אני גם נסעתי שם באופניים. באופניים; נאווה סמל  

..לשכנע אותה לעלות לארץ

?נכון שהספר מתכתב עם חתונה אוסטרלית; רבקה מיכאלי  

מפני שההשראה מגיעה מאותה תופעת. בודאי; נאווה סמל  

חתונה אוסטרלית היה ספר אמיתי. נוודות של הבן הבכור שלי 

.שם הוא למד מוזיקה. שבו באמת התלוויתי לאייר לאוסטרליה

אני לא. זה כבר ספר בדיוני, זה כבר לא א ייר, כאן זה באמת 3652596 מתוך   4עמוד  2



.אבל החיפוש אחרי בית. הייתי רוצה להיות. ילדה בת תשע

.האם ישראל היא מקום שאין בילתו. השאלה איפה הבית נמצא

השאלות האלה. כמה אנחנו רחוקים מהבית כדי להתקרב אליו

לכן אני מקווה גם שמבוגר שיקרא, במהותן הן אותן השאלות

..לילד

.יהנה מאד; רבקה מיכאלי  

.ימצא גם את התשובות לשאלות האלה. כן; נאווה סמל  

זו שאלת? - איך מגיעים הביתה. השאלות האלה לא מסתיימות

!!השאלות

בסוף אני!!  זה חמוד מאד. יא והתרמיש-פייה; רבקה מיכאלי  

.צריכה לחזור לבית המקורי שממנו היא באה כדי להיות בבית

אני,נדמה לי שאני אומרת שמה . נכון. אז קודם כל;נאווה סמל  

.אני בדרך כלל עושה את זה בעילגות, מצטטת את עצמי 

אני רוצה עוד דבר''. המקום הכי רחוק זה המקום הכי קרוב''

היא. המאיירת מאריה רפפורט לא נולדה בתל אביב- להגיד 

היא שייכת באמת לעולים החדשים כמו הפיות. נולדה בקזחסטן

זו היתה חוויה מאד מיוחדת. שיאלי כל כך רוצה שיבואו לישראל

ולראות אותה מבעד, לטייל עם מאריה בפינות החמד שאני גדלתי

.בעיקר לראות כמה יפה היא מציירת. לעיניים שלה

.מצויין; רבקה מיכאלי  

אבל הם הפכו, את המקומות שהם לא שלה; נאווה סמל   3652596 מתוך   4עמוד  3



.להיות שלה

.כולל  משחקי ילדות; רבקה מיכאלי  

מאריה. עשינו טיול בילדותי בתל אביב. הכל, נכון ; נאווה סמל  

כי אני כמובן, הסתכלה בעיניים שלה לתל אביב שהיתה פעם

.תיארתי את תל אביב לא לגמרי זהה לתל אביב של היום

פייה. ספרית הפועלים. שוב תודה, נאווה סמל; רבקה מיכאלי  

.תודה רבה. איורים מאריה רפפורט שהזכרנו כרגע. והתרחמיש

.שבת שלום לכולכם. תודה רבה; נאווה סמל  

.שבת שלום; רבקה מיכאלי  
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