Skyvrit Academy Copyrights
Skyvrit Academy website ("Skyvrit Academy Wings" Included) is
subject to protection under copyrights, trademarks and/or other
intellectual property rights owned, controlled or licensed by Skyvrit
Academy. These rights are protected by common law, state laws, and
Israel and international laws. Skyvrit Academy expressly reserves all
rights, titles, and interests in and to all copyrights, trade names, logos,
patents, links and other intellectual property and proprietary rights in and
to the Site (Skyvrit.com), including but not limited to any images,
photographs, animations, video, audio, music, text, and "applets"; the
overall "look and feel", processes, software, technology, and other
materials and users personal information ("WINGS" included) which
appear on this Site, ; and the business processes used to market products
and services. You agree that your rights are limited to those granted
herein, and you will not acquire any rights except as expressly set forth
in this Agreement. You may NOT use any of the mentioned above for
any commercial use or any other use for that matter except for personal
use as part of the Skyvrit Academy service Terms Of Use. You may
NOT publish, post, share any of the Skyvrit Academy’s final product's
links, (Descriptions links are not included).

בסיביר שונאים חורף .החורף בסיביר הוא חורף קשה ,קר
מאוד ,מושלג מאוד ,וחשוך מאוד.
קבוצת נערים החליטה לבטל את החורף .הם הצביעו פה
אחד על ביטול עונת החורף הנוכחית .הנערים טענו שהחורף
מזיק להם והם אינם מעוניינים בו.
"כן אבל אי אפשר לבטל את החורף" ,אמר אחד הנערים.
"לעולם אל תאמר את המשפט אי אפשר ,אנחנו כבר נמצא
משהו" הוסיף נער אחר.
הם הלכו אל ראש העיר וביקשו ממנו "-ראש העיר בבקשה
ממך ,כולנו פה מעוניינים לבטל את עונת החורף".
"לבטל את החורף?!" ענה בתדהמה ,אתם השתגעתם! ,מה
כלכך רע בעונת החורף"? "בחורף כל הבתים לבנים כמו,...
"צמר?" אמר אחד הנערים" ,מקלות אוזניים?" הוסיף
אחר" ,אולי חוט דנטלי?" שאל הנער השלישי מאחור.

"מספיק! הפכתם את הלשכה שלי לבית מרקחת! " זעם
ראש העיר" ,התכוונתי לשלג!"
"בבקשה אדוני ,אנחנו נעשה הכל כדי לבטל את החורף,
נמאס לנו מהקור הזה".
"הכל?" שאל ראש העיר .הוא הבין היטב את תמימותם של
הנערים והחליט לעשות מעשה" .בסדר" אמר  " ,אבטל את
החורף בתנאי אחד " ,"...כמובן ,כל דבר" ענה אחד הנערים".
"אני רוצה שתגרמו לכל תושב לאהוב אותי!" דרש" .לאהוב
אותך?" תהה הנער בחולצה הכחולה" ,הרי כולם בטוחים
שאתה" "...מפלצת?" שאל אחד מהם " ,אדם שחושב רק
על עצמו?" הוסיף אחר" ,כן" אמר" .באופן כללי אתם אדם
רע!".
ראש העיר התעצב ושאל בלחש "ואם אהפוך לאדם טוב,
תעזרו לי?" " .כן!" ענו כולם פה אחד" ,אבל מה אני צריך
לעשות בכדי להיות אדם טוב?" שאל" .נתחיל בזה שתקשיב
יותר לתושבים שלך"" ,שאל אותם מה הם באמת רוצים ?"
נזף בו אלן ,הצעיר שבחבורה .האמת היא שאתם צודקים"
אמר והשפיל מבטו מטה" .קצת משמעם לאהוב רק את
עצמך ...אוקיי אתם צודקים וכצעד ראשון להוכיח לכם
שהשתניתי ,אעזור לכם" .שמחת הנערים הייתה גדולה.
ראש העיר הבטיח לעשות קסם שלדבריו "מכיר ,כל זאת על
מנת "להעלים" את החורף.

"הקסם חייב להיעשות בעניים עצומות ,לאחר שאסיים כל
מה שאתם מכירים ייראה אחרת לחלוטין".
"אוקיי" ,אמר אחד הנערים" ,כל מה שתאמר" .למחרת
בבוקר ,בעיניים עצומות ,העלה ראש העיר את כל קבוצת
הנערים על מטוס לאוסטרליה .כשנחתו והסירו את כיסויי
העיניים צעקו הנערים...קיץ! וכל "הכפר" נראה "באמת
שונה"...בדיוק כמו שראש העיר הבטיח .כשהלך ראש העיר
לשאול את התושבים לשלומם ,שאל אותם בנוסף" ,מה
אתם רוצים?"" .את האמת?" אמר אחד התושבים" ,יש
קבוצת נערים משוגעת שחושבת שהיא יכולה לבטל את
החורף" ,"...כן" הוסיפה אישה נוספת בקהל" ,לא יפריע לי
מעט שקט מהם לכמה חודשים".
"אל תדאגו ,אני מבטיח שיהיה שקט לכמה חודשים" אמר
וחייך .ראש קיבל את מבוקשו ,כך גם החבורה הצעירה
ותושבי העיר.

