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 פודה יש בת שקוראים לה ורד, יפוד ולאמא קילאבא ק"

 שם מתאים לילדה שהיא גם חמודה וגם דוקרת. 

 ה. ובזמנת למסיבה אצל הדיורד מ

 איזה בגד אביבי, מיוחד וחדש, היא תלבש?" 

       

 היא לבסוף. בקוצים לה ננעץ ללבוש מנסה שהיא בגד כל. האביב למסיבת בגדים אין ורדל

 מקורי: היא תהיה מקושטת יותר מכולם דווקא משום שיש לה קוצים. פתרון מוצאת

 .הגן ילדי על ביותר האהובים הספרים כאחד ונבחר" הספרים מצעד"ב השתתף הספר

 

 :ביקורתמן ה

 

ֶוֶרד, הקיפודה הקטנה, מוזמנת למסיבת אביב ורוצה להתקשט כמו חבריה בבגדים חגיגיים. אבל ְלֶוֶרד אין 

 כלל בגדים, שהרי היא קיפודה; ומי שמע על בגדים לקיפודים? 

 'היא ניסתה להתלבש לאט 

 ובעדינות 

 ומדדה כמעט 

 את כל החנות, 

 אבל למרות שעשתה הרבה מאמצים 

 לה בקוצים!' כל הבגדים נתקעו 

האם מי שהוא קצת אֵחר צריך לוותר? לא ֶוֶרד; היא רוצה לחגוג כמו כולם ומצליחה להתמודד עם הבעיה 

בדרך יצירתית ומקורית בלי לאבד את קיפודיותה. איוריה נקיי הקו של נעמה גולומב מוסיפים לספר חן 

פרחונית נרמזת כבר באיור -יתרב. משפחת הקיפודים נבראה בעיפרון מינימליסטי. הצבעוניות הנאיב

הֶוֶרד שבפתיחה, והיא מלווה את הסיפור לאורכו, כקול תיפוף ההולך ומתחזק עד לבשורת הפתרון ולחיוך 

 .מומלץ לבני שלוש עד ארבעהניצחון. סיפור קטן חביב על שֹונּות, על החלטיות ועל תושייה. 

 , אתר דףדףלוין נירה

 



ודה וגם דוקרת. היא מוזמנת עם חברותיה החיות לחגיגת האביב. כל גם חמ –ורד הקיפודה כשמה כן היא 

החיות מתקשטות לקראת המסיבה, רק לוורד אין בגד מתאים. כל הבגדים נתקעים לה בקוצים. ורד 

מצליחה למצוא פתרון יצירתי ומיוחד ובזכות התושייה, שהיא מגלה הבעיה נפתרת. ! הספור מלא הומור 

ולחת מעלה הסיפור התמודדות עם בעיה בדרך יצירתית. האיורים בשחור לבן וקלילות. בחריזה קלה וק

עם נגיעות של צבע מתומצתים וססגוניים כאחד. הקוים נקיים ומלאי תוכן, ללא עומס ופרטים ומאפשרים 

 לקוראים לקלוט את נימי נפשה של ורד.

 יופי של ספר !!

  2-7מומלץ לגלאי 

 טלי בשוראי יצקוביץ מאת:
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 .הנסיכה של נוית שקדי הייתה המאושרת בילדות כשגילתה שקיים ספר על קיפוד ממין נקבה

 

מיד כשראיתי את שם הספר, שמחתי. לגמרי במקרה, אנחנו מגדלים בבית נסיכה שהיא חובבת גדולה של 

הזאת שמעורר את חיבתה האינסופית. דווקא צעצועי הקיפודים קיפודים. יש משהו מיוחד בחיה הקוצנית 

הדוקרנים במקצת זוכים ממנה לנשיקות וחיבוקים, מה שמשום מה לא קורה עם הבובות והדובונים 

 הפרוותיים והרכים למגע.

בסיפור משעשע ומחורז זה נכיר את ורד הקיפודה. ורד היא בת למשפחת קיפודים, שהוזמנה למסיבה בגן 

ו של חג האביב. אבל, אויה! קוצי הקיפוד שלה עשויים לקרוע לגזרים כל בגד שהיא תעטה על לכבוד

 גופה. השונות של ורד מתחדדת לנוכח המסיבה הקרבה ובאה, שבה ילבשו כל הילדים בגדים חגיגיים.

, ורד שועה לעצות של הוריה ומנסה לפתור את בעייתה בדרך קונבנציונאלית שמאכזבת אותה, ורק בסוף

אחרי שכבר הכול נראה אבוד, היא חושבת בעצמה על רעיון מקורי יצירתי וחדשני שמאפשר לה ללכת 

 למסיבה שמחה וטובת לב.   

איוריה המקסימים של נעמה גולומב,עשויים באופן גרפי, בקו נקי ,שאינו מכביר בפרטים מיותרים 

ת והרגש על פניהן של הדמויות ומעמיס על העין, ובכל זאת מאפשר לנו לראות  בבירור את ההבעו

 שבסיפור.

ואיך התקבל סיפור הקיפודים על ידי הנסיכה הפרטית? תשאלו. ובכן, בהצלחה מרובה. אם כי הנסיכה 

הייתה צריכה להתגבר על ההפתעה הראשונית שהקיפוד, שהיה מוכר לה תמיד כיצור ממין זכר, יכול 

ת הספר ואפשר היה לשמוע את התמיהה במבטא להגיע גם במין נקבה. "קיפוד..דה" הייתה מבקשת א

 החייזרי המצחיק שלה. 

 25.9.2006אתר המשפחות של ישראל   – וית שקדי, "לגדול"נמתוך: 


