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).

"עוד יום קיץ"

ביום חם אחד ,באמצע הקיץ ,היו  2ילדות בשם
לוסי ובל .הן בנו טירת חול על חוף הים עם הוריהן
ששיחקו במשחק קלפים סמוך אליהן.
"בואי נבנה טירה גבוהה!" אמרה לוסי בזמן שהיא
שפכה את החול הרטוב .אל תשכחי לצייר גשר.

לאחר כמה שעות ,הטירה המדהימה שלהן הייתה
מוכנה .בל ולוסי אהבו אותה מאוד ,אבל עכשיו
ההרפתקאה שלהן נגמרה.
"עכשיו מה נעשה?" אמרה בל.
"למה ששתיכן לא תצאו לחקור קצת את החוף?"
אמרה אמא של לוסי.
"אנחנו יכולות?" שאלה בל את אמה .אמה הנהנה
בראשה והסכימה.
ההרפתקאה שלהן התחילה!
לבל ולוסי ניתן שטר של  5$לכל אחת ,רק למקרה
שיהיו רעבות.
תחילה ,הן פגשו ילד שהתקשה להעיף עפיפון.
"העפיפון הזה לא אוהב אותי!" אמר בכעס .אבל
ברגע שהן הראו לו כיצד להעיף אותו הוא שמח
מאוד.

לאחר מכן הן פגשו מוכר גלידה ,הוא מכר אתהטעם האהוב עליהן ,שוקולד!

כאשר הן המשיכו ללכת הן ראו סרטן מטייל על
החוף ממש לידן.
מהר מאוד בחור צעיר שראה את הסרטן הזיז
אותו מהן.
כאשר הן חזרו להוריהן ,לוסי ובל שמחו מאוד.
"הפעם נבנה מגדל יותר גבוה!" אמרה בל כשחיוך
רחב על פניה.
אמה של לוסי שראתה את שתיהן משחקות ,צחקה
ואמרה "מה אוכל לומר ,זהו יום קיץ נוסף"!

