
 

 

 

 

 

 

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). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 'לקפוץ מן הגג'
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 משפחות זו לצד זו. 2חיו  05 -בעיר ירושלים, בשנות ה

 "שי בוא כבר!" שני ושי היו הכי טובים,  הם עשו הכל ביחד. 

שני הייתה ילדה מאוד חכמה, שי לעומת זאת היה 
ובות "שטותניק" )ילד שעושה שטויות רבות(, לעיתים קר

משליך שקיות מים מן הגג על  והייתם יכולים למצוא אות
את הרכב לעיתים קרובות רק  והעוברים ושבים, גונב לאבי

לקולנוע כדי לראות את סרט  כדי שאוכל ללכת ביחד עם שני
 השבוע .

"שני, יש לי רעיון!" אמר שי.  השכונה הזו כלכך משעממת 
 צת".שחייבים לעשות משהו על מנת להעיר אותה ק

זה ברור" "מה הרעיון שלך?" .  "  "אוקיי" אמרה שני,-
למרות ששני הייתה מאוד   השיב שי, "מסיבת מים!" .

סקפטית, בלשון המעטה, הסכימה לרעיון. השיעמום יכול 
במשך כל הלילה, שני ושי  להוביל לרעיונות מטורפים יותר.



 

בקבוקי מים. בקבוקים, רובי מים וכוסות  2,555-מילאו כ 
 פוךהיו רק חלק מן הדברים בהם השתמשו הצמד כדי לה

 0055בשעה   .למעניית במיוחד את מסיבת המים שלהם
בבוקר בדיוק, רעיון המסיבה סוף כל סוף יצא לפועל 

והמסיבה החלה!.  ראובן, שכנם של שי ושני, גר בקומה 
הראשונה, יצא כהרגלו לכיוון רכבו שחנה באופן תמידי 

ם...טראח!, שקית מלאה במים נחתה בחניה אסורה.  פתאו
שי הוא  -ידשו.  ראובן החל לצעוק, הוא ידע מעל רא

 האחראי לכך.  

לאחר מספר שניות, צעקות שמחה וצחוק נשמעו ברחבי 
השכונה.  שני דאגה לחלק לכל תושבי השכונה רובי מים 

 ובקבוקים . 

 המסיבה החלה.  

ולו במים, מיהר להזעיק את המשטרה.  עד ראובן, ספוג כ
 מהרה הגיע שוטר לשכונה. 

"מה קורה כאן?" שאל השוטר את שני.  הוא לא סיים -
ומייד שקית מלאה במים נשפכה עליו.   לשאול את השאלה 

זו הייתה דינה שגרה בקומה השלישית .  השוטר, שהבין מי 
י על מה שקורה,  לקח את אחד מרובי המים אותם פיזרה שנ

הרצפה והחל משפריץ מים על דינה!  עד מהרה, גגות הבתים 
ומדרגות הבניינים נשטפו כולם במים! השכונה כולה נרטבה 

כבאמצע חודש ינואר.  ראובן שלא התעניין בחגיגת המים 
הגדולה, עלה על אחד הגגות , זאת על מנת שלא יירטב.  



 

"נמאס לי מזוג הילדים הזה!" אמר בכעס. "חבל שלא 
 משכתי לישון!".ה

דינה, אשתו של ראובן, המעיטה ביציאותיה מן הבית ותמיד 
 חשה עצובה.

ראובן ראה את אשתו מגיחה מן לפתע, משהו מוזר קרה.   
הבית,  כשהיא מצוידת ברובה מים גדול. "בוא כבר ראובן! , 

 תפסיק להיות כלכך אדיש!" 

ד "אני אדיש?"  צחק ראובן. בביטחון מלא קפץ מן גג אח-
הבתים לעבר גג נמוך יותר ומשם אל עבר הרחוב הראשי. 
פרץ שמחה אדיר נראה על פניו, "הגיע הזמן להפסיק את 

השיעמום הזה".  שני זרקה לכיוונו רובה עמוס במים, 
 "עכשיו החגיגה באמת מתחילה!" צעקה שני בקול גדול. 

"תמיד אמרו לי שצריך להיות מטורף בכדי לקפוץ מן הגג"  
, "מוזר שביום ככזה זה נראה נורמלי לחלוטין".  צחק שי 

השכונה כולה צהלה ושמחה, "אולי מוטב שנעשה זאת 
לעיתים קרובות יותר" אמרה שני.  ברגע ששני סיימה את 

.  פתאום כולם עצרו את מלחמות המשפט השתרר שקט
"לא!".  שני ושי צחקו שניהם ביחד  -המים וצעקו בבת אחת
"אין ספק שזו אחת ממסיבות המים  עם כל תושבי השכונה. 

הטובה ביותר בכל הזמנים!" אמר  אותו ראובן שנהג 
להקרא "ראובן הנרגן", "באמת הגיע הזמן לשטוף מעט את 

 השגרה הזו!"  תושבי השכונה כולה צחקו בקול גדול. 

 



 

 

   

 

 

 

 סוף


