
הדר פדידה

רוי הבלש ותעלומת
 הקורונה



היום יהיה יום מדהים, אני אהיה בלש! 
אני הולך לפתור חידות, להציל את 

העולם ואפילו להתפרסם.

אני אספר למשפחה שלי את החדשות 
הטובות. הם בוודאי יופתעו כשיחשבו שזה 

הולך להיות יום רגיל ומשעמם. 

הם בטח מכינים לי ארוחת בוקר 
מפנקת



אמא אבא החלטתי שאני...

אמא ואבא לא הכינו ארוכת בוקר מפנקת, למעשה 
הם עמדו ליד הטלוויזיה ושוחחו זה עם זה בשקט

הם בדרך כלל לא צפו בטלוויזיה בבקרים ואף גרוע מזה, 
הם נראו מודאגים מאוד

קורונה, קורונה, קורונה, בלה, בלה, 
בלה.

איך נסביר לבנים?
להסביר מה?



רוי הבלש לשרותכם!

קורנפלייקס

ליאו, אחיו הקטן נראה אף הוא רציני, אבל 
כנראה שזה בגלל שלא שפך את 

הקורנפלקס שלו.

קורנפלייקס

רוי מזג לו קערה ענקית וקבל חיוך ענק 
בתמורה.

חלב

חלב

אוי, מי כיבה אותי?

משהו מתרחש פה. יש פה 
תעלומה. 

אמא כיבתה את הטלויזיה



 ”יש וירוס בשם קורונה שגורם לאנשים רבים לחלות, אתה לא צריך 
לדאוג, אנו נדאג לך אבל יהיו כמה שינויים.“ 

אמא אמרה:

חופש!

נבלה זמן איכותי ביחד, 
אני גם לא הולך לעבודה

רוי, אתה לא תלך לבית הספר 
בתקופה הקרובה. אנחנו צריכים 

להישאר בבית. 



איננו יודעים הרבה על הנגיף מכיוון שהוא  חדש ומהווה 
תעלומה של ממש.

אני מכריז שזו עבודה עבור בלש רוי! 
גם אני 

אתה יכול להיות העוזר 
שלי. 

יש!



 Lorem

רוי לקח ספר שנקרא "איך להיות בלש טוב", את 
זכוכית המגדלת שלו וכמה חטיפים. ליאו לקח עוד 

כמה חטיפים כדי להרגיש שותף  ושניהם
 רצו במדרגות למשרד הבלשים, המכונה גם חדר 

השינה.

בחדר, ליאו העמיד את כל הדובים בשורה.



וגם גזרים!

נבוש, הארנב המחמד של הבנים, לפתע ברח 
מהכלוב שלו.לבלשים לא היה זמן לרוץ אחריו 

אז הם הכריזו שהוא ’בלש של
 תעלומות חסות‘.

שלושת הבלשים לא ידעו איך לפענח את חידת 
הקורונה?

איך ילדים יכולים להסתגל למצב החדש?
המממ...

ליאו חשב שאולי ספיידרמן יכול לעזור

רוי אמר שעכשיו שהם צמד חמד הם בוודאות 
ימצאו את הפתרון.

פויה קורונה!



אז טלפון צלצל. זו הייתה סבתא. היא אמרה שהיא מאוד 
מתגעגעת אבל היא לא יכולה לבוא לבקר כי אנשים מבוגרים 

רגישים יותר לקורונה והם נשארים בבתים שלהם עד 
שהנגיף עובר.

אני וסבא כל כך מתגעגעים. הלוואי 
שמישהו יפתור את תעלומת הקורונה!

ליאו הוסיף  שורה
 של סוסים קטנים. 

הוא חשב שהוא ידע  
 כבר מה  הפיתרון 

לתעלומה אבל
 הוא לא היה בטוח.



אנחנו יכולים לפתור את התעלומה ליאו. 
אנחנו לא גדולים-אנחנו בעצם די קטנים.

אנחנו לא רופאים.

אנחנו לא חיילים.

אנחנו רק 2 בנים אבל נעבוד ביחד 
ונצליח.



toys

"עמוד 1 בספר הבלשים אומר שאנחנו 
צריכים לבדוק את חמשת ה - ממים." אמר 

רוי.

מה?
 מאיפה?

מתי? 
מדוע?

 מי?

בדרך כלל הבנים היו בבית הספר 
בבקרים-היה להם כיף לבלות ביחד.

איזה כיף להיות 
בלש!

רוי חיפש ’קורונה‘ במחשב 
"יפה!" אמר ליאו, "אני רוצה 

קורונה"
"לא ליאו, זה נראה יפה אבל זה 

גורם לך להיות חולה ואפילו 
להשתעל!“ 

ליאו התחיל לבכות כי עכשיו הוא 
הבין למה סבתא לא יכולה לבוא 
לבקר. ”פויה קורונה!“ הוא אמר

ואז הוא העמיד שורה של ברוזים.



המדינה הזו נקראת סין.
הקורונה התחילה בסין ואנשים  

שבאו משם
טסו במטוסים ופזרו את

הקורונה בכל מיני מדינות
בעולם.

ורוום!

בואו נעבור לעמוד  מספר  
.2

אנחנו מתקדמים יפה ליאו.

מאיפה? רוי הסתכל במפה

שהוא מטוס והסתובב סביב  
רוי.ואז הוסיף שורה של 

בובות.

ליאו העמיד פנים



עמוד 3:
מתי

תיק-תוק ליאו כתב משהו לא ברור  אבל היה 
מאוד מרוצה מעצמו אז רוי עשה לו לייק 

עם האצבע למרות שזה לא בדיוק 
מה שהתכוון.

תכתוב ’מתי‘

קורונה, הוא וירוס חדש.
מתי הוא יגמר?

אף אחד לא יודע אבל אני חושב שצריך 
להנות מכל רגע שאנחנו ביחד.

ליאו ונבוש הסכימו.

ליאו העמיד שורה של ארנבות.

נבוש הוסיף עוד 
הרבה גזרים ואכל רק 2.

מטטאי



עמוד 4 ’מדוע‘

עמוד 5 ’מי‘

אתה! את!
כל היום אנחנו רואים  אנשים 

רבים.
גם אנחנו לפעמים רבים.

כדי לרפא את העולם
 מהקורונה, על כל האנשים לעבוד 

ביחד, כך מנצחים.  
.

אתה!את!

toys

מדו
מיייי

בימקום להגיד-‘אתם‘ ו‘הם‘
 צריך להגיד-‘אנחנו‘.

מדוע אנחנו מתווכחים כי...



עמוד 4 ’מדוע‘

עמוד 5 ’מי‘

אתה! את!
כל היום אנחנו רואים  אנשים 

רבים.
גם אנחנו לפעמים רבים.

כדי לרפא את העולם
 מהקורונה, על כל האנשים לעבוד 

ביחד, כך מנצחים.  
.

אתה!את!

toys

מדו
מיייי

בימקום להגיד-‘אתם‘ ו‘הם‘
 צריך להגיד-‘אנחנו‘.

מדוע אנחנו מתווכחים כי...

ליאו הוסיף עוד שורה 
לאוסף הצעצועים.

נבוש קיבץ עוד כמה 
גזרים. 

ליאו לבש
 במהירות את תחפושת 

הספיידרמן
 שלו וירד במדרגות. 

"הפיצה מוכנה", 
קראה אמא.

 רק ילד אחד אהב
 פיצה יותר מרוי.

 נחשו מי?

עד שרוי הספיק לרדת גם הוא, 
ליאו כבר אכל 2 משולשי פיצה. 

רוי לא התרגז עליו
 מפני שהיום נדרשה 

ממנו התנהגות שונה. 

אנחנו חייבים לפתור את תעלומת 
הקורונה ולכן אסור שנתווכח בינינו. 



למה אתה לא עוזר לי לפתור
 את התעלומה ליאו?

פתרתי לבד.

רוי היה בהלם.

הצעצעוים שלי אוהבים
 לשחק ביחד כמו קבוצה
 כך הם תמיד מנצחים. 

קבוצה! זה התשובה! אתה האח 
הכי טוב בעולם!



וארנבות!

ליאו, תסתכל 
כמה אנשים

 יש בעולם ועכשיו 
כולם באותו קבוצה.

כך בטוח 
שננצח את הקורונה.

על כל האנשים בעולם לעבוד ביחד עלמנת 
לפתור את בעיית וירוס הקורונה.

אנשים באמריקה.
אנשים בסין.

אנשים בישראל
אנשים גדולים.
אנשים קטנים.



מה--זה שהקורונה הוא וירוס מעצבן שיכול לעבור  
אדם לאדם.

מאיפה-בשביל לעבור תקופה זו בשלום עלינו 
להישאר בבית  מפני שלמרות שאנחנו צריכים 

לעבוד יחד בשביל להילחם בווירוס, אנחנו צריכים 
לשמור מרחק אחד מהשני. 

מתי--עוד מעט,אנחנו צריכים להיות סבלניים. תוך 
מספר שבועות נוכל שוב לראות את סבתא ואת 

חברינו.

מדוע--אנחנו חייבים לעבוד יחד ולתמוך אחד 
בשני בשביל לפתור את כל בעיותנו.

גם לי!

ליאו, בוא נעבור יחד על כל מה 
שלמדנו על וירוס הקורונה. 

 מי--אנחנו כמובן, באמת 
צמד הבלשים הטוב 

בעולם.



גם ילדים יכולים להציל את המצב נכון ליאו?

בטח!

זו התוכנית שלנו:

אנחנו נקפיד על
 שטיפת ידיים עם

 הרבה סבון כי
 קורונה שונא סבון.

אנחנו נבלה עם
 המשפחות האהובות שלנו.

נשאר בבית עד שאומרים לנו שמותר לחזור לשגרה.

נעזור לעולם להתפטר מה...



שלישית הבלשים שלנו למדו על 5 החוקים של 
בלשות:

מה
מאיפה

מתי
מדועו

מי.
עכשיו יש להם 5 חוקים משלהם:

1. לא לפחד

גררררר

2. כן לעבודת צוות.

3. לא לידיים 
מלוכלכות.

4. כן להנות מכל יום מחדש.

5. לא לקורונה!

פויה קרונה!

ליאו נראה רציני מאוד. הוא חשב על היום העמוס 
שהיה לו בפתרון בעיית הקורונה. 

הוא לא דיבר למשך דקה. 
 הוא לא דיבר

 למשך שתי דקות
הוא לא דיבר

 למשך שלוש דקות. 

רוי התחיל לדאוג לו.

 אז פתאום אמר ליאו:
"עכשיו כשאי
 בלש אמיתי,

 זה אומר שאני 
יכול לקבל את משולש 

הפיצה האחרון?".

רוי התפרץ בצחוק גדול. 
הוא שמח מאוד

 שהם הצליחו
 לפתור את התעלומה.

הוא גם שמח כי מאוד אהב את 
אחיו הקטן.



ליאו נראה רציני מאוד. הוא חשב על היום העמוס 
שהיה לו בפתרון בעיית הקורונה. 

הוא לא דיבר למשך דקה. 
 הוא לא דיבר

 למשך שתי דקות
הוא לא דיבר

 למשך שלוש דקות. 

רוי התחיל לדאוג לו.

 אז פתאום אמר ליאו:
"עכשיו כשאי
 בלש אמיתי,

 זה אומר שאני 
יכול לקבל את משולש 

הפיצה האחרון?".

רוי התפרץ בצחוק גדול. 
הוא שמח מאוד

 שהם הצליחו
 לפתור את התעלומה.

הוא גם שמח כי מאוד אהב את 
אחיו הקטן.



צייר לו 3 תמונות שיתארו מה עשיתם.

1

2

3

הבלש רוי שואל: ”איך ביליתם את הזמן הזה בבית?“



ליאו שואל: ”איזה 3 דברים טובים קרו לך בזמן הזה ואיזה 3 דברים פחות 
טובים?“

1

2

3

1

2

3

פחות טובים טובים



איזה דברים אנחנו עשים כדי להתמגן מפני הקורונה?
               צייר משהו שאתה עושה.


