
 סיפור 1

 אולי התמנון

 הגיבור של הסיפור הזה הוא תמנון. הוא אמיץ וחביב בדיוק כמוך. כאשר אתה
 מקשיב למילים תנסה לראות את עצמך בסיפור. שים את עצמך בנעליו. יש לו 8

 רגליים, כך שיש הרבה נעליים!

 אולי התמנון אהב לחפש דברים חדשים מתחת לים. הוא אהב את כל הצמחים
 והחיות שהקיפו אותו. הוא הכיר כל דג בשמו. הוא גם אהב לצחוק וליהנות. יום אחד

 הוא שחה בים וחיפש מישהו לשחות איתו, מישהו לצחקק ולהתנועע עם אלמוגים
 ורודים וכתומים.

 שאר התמנונים חשבו שהוא די מוזר. הם לא הבינו מדוע הוא מבזבז זמן על כל דבר
 שאינו מזון. הם בילו את ימיהם זה עם זה. הם מעולם לא שיחקו עם סוסי ים או עם
 הדולפינים. הם מעולם לא שחו עם לווייתנים או שיחקו מחבואים עם הכרישים. הם
 לא הבינו מה מתרחש מחוץ לארץ התמנונים . הם אכלו מאכלי תמנונים, הם דיברו

 בשפת התמנונים והם שיחקו פוטבול תמנון (משחק מהיר מאוד עם כל כך הרבה
 רגליים!) .אולי אהב לראות את סוסי הים  נושאים את התינוקות בשקיות הבטן. הוא
 אהב להקשיב לדולפינים המדברים בשפתם החורקנית. יותר מכל הוא אהב לשבת

 ולראות איך כל יצורי הים חיים בשלום.

 יום אחד, בעודו מתבונן בבית הספר של הסרדינים, הוא הבחין שמשהו אינו כשורה.
 הייתה  לו תחושה מוזרה בבטן, אבל הוא לא ידע בדיוק מה. ואז ראה מה זה. היה
 שם מים גדולים. מישהו היה בסירה גדולה מעליהם, מנסה לתפוס את כל הדגים.

 הסרדינים היו כל כך מפוחדים. הטונה הייתה עצבנית. הדולפינים צללו עמוק יותר,
 כך שהרשת לא תוכל לתפוס אותם. הרשתות הגיעו עמוק יותר ויותר, אולי החל

 לחשוב במהירות.

 יותר ויותר דגים נתפסו. אולי הכיר את כל חיות הים וידע מי מהם יכול לעזור:
 הכרישים. "שימי" קרא,"כרישים" בואו מהר אנחנו צריכים אותכם, שני כרישים

 לבנים גדולים באו על פני המים, "מוכנים לעזור? לעבור דרך הרשת" אמר אולי. שימי
 ושלי לעסו את  הרשתות בשיניהם הגדולות והחדות. כל התמנונים משכו את הקצוות

 הפתוחים עם כל הרגליים כדי להוציא את הדג הקטן. כולם עבדו יחד.

 הדייגים שלמעלה שלפו את רשתותיהם מהמים וראו שאין להם דגים וחור גדול
 ברשת שלהם. "לא משנה", הם אמרו "נאכל פיצה לארוחת ערב".

 בינתיים, מתחת לים, הודו כל יצורי הים לאולי. תמנונים אחרים החליטו שהם יבלו כל
 יום בישיבה ויצפו ביצורים האחרים, כך שהם יכולים להיות חלק מהקהילה. "כולנו

 יכולים ללמוד זה מזה" אמרו "וגם להנות"


