
תשומת לב לפרטיםמשחק 

כולם קונים פיצה 



ת ַעל  פֶּ לֹּא ִהְזִמין ּתֹוסֶּ ד שֶּ לֶּ ֵמי ַהיֶּ

לֹו  ?ַהִפיָצה שֶּ

ת פֶּ ֹּא ְיַקֵבל ּתֹוסֶּ ַאֲחֵרי הֹוָדָעתֹו , ִמי ל

ל מֹוֵכר ַהִפיָצה  ?שֶּ

ָלְקָחה ָנֲעָמה  ת שֶּ פֶּ ?ַמִהי ַהּתֹוסֶּ

לֹּא ִהְזִמין  ד שֶּ לֶּ ? ִפיָצהֵמי ַהיֶּ

?ַכָמה ְיָלִדים ֵיש ַבִספּור 

ד ַהֵשִני ִבְרִשיַמת ַהְיָלִדים   לֶּ ֵמי ַהיֶּ

?ַבִספּור

ת ָהִראשֹוָנה  פֶּ ָמה ָהְיָתה ַהּתֹוסֶּ

מֹוָרן ָרְצָתה ְלַהְזִמין  ?שֶּ

מֹוָרן ִהְזִמיָנה   ת שֶּ פֶּ ַמִהי ַהּתֹוסֶּ

? ַבסֹוף

ת ֲהִכי ַהְרֵבה   רֶּ חֹוזֶּ ַמִהי ַהִמָלה שֶּ

?ְפָעִמים ַבִספּור



ה  ם קֹוִנים ִפיצָּ כֻּלָּ

ִני ן, דָּ רֹון, מֹורָּ ְלכּו ַלִפיֶצִריָּה ַהְשכּונִָּתית, שָּ ה  ְוַגל הָּ יִתים  . נֲָּעמָּ ה ִעם זֵּ ש ִפיצָּ ַגל ִבקֵּ
ִרית, ְשֹחִרים א אֹוֶהֶבת ּתֹוֶסֶפת ֶשל ְגִבינָּה בּוְלגָּ ן ַדְוקָּ ין  , מֹורָּ ה בֵּ ה ִהְתַלְבטָּ ַנֲעמָּ

יִתים ְיֻרִקים ס ְלזֵּ ִני, ִּתירָּ ה ְודָּ ַאֲחרֹון ִהיא עֹוד ִהְתַלְבטָּ ֶרַגע הָּ ה  , ַעד הָּ ב ִפיצָּ ִני אֹוהֵּ דָּ
. ְבִלי ְכלּום

ל ה ַבצֵּ ה ֶשִהיא רֹוצָּ ּה ְוֶהְחִליטָּ ן ֶאת ַדְעּתָּ ה מֹורָּ נָּה ִשְנתָּ ַמר , ֶרַגע ִלְפנֵּי ַהַהְזמָּ ִני אָּ דָּ
ִעים ש לֹא טָּ ה ֶשֶזה ַממָּ ְמרָּ רֹון אָּ ַהֶפה ְוַגם שָּ יַח ַרע מֵּ ם ְלרֵּ ל גֹורֵּ צָּ ּה ֶשבָּ ַגל  . לָּ

יִתים ְשֹחִרים כָּמֹוהּו ּה ְלַהְזִמין זֵּ ה ּוַבּסֹוף  . ִהְמִליץ לָּ ה ְוִהְתַלְבטָּ ן ִהְתַלְבטָּ מֹורָּ
ִניֹות ה ִעם ַעְגבָּ ה ְלַשנֹות ִכּוּון ּוְלַהְזִמין ִפיצָּ ה. ֶהְחִליטָּ ה ֶאת ַהְבִחירָּ ֲהבָּ רֹון אָּ ִהיא  , שָּ

ן ֶשזֹו ַהּתֹוֶסֶפת ֶשִהיא ֲהִכי אֹוֶהֶבת ה ְלמֹורָּ ְמרָּ פֹות  . אָּ ב ֶשיֵּש ּתֹוסָּ ַגל ֲעַדִין חֹושֵּ
ר ין  . טֹובֹות יֹותֵּ ַלט בֹו ֶנֱאַמר ֶשאֵּ ִניַח ַעל הדפלק שָּ ר הֵּ ִדים ֶשַהמֹוכֵּ אּו ַהְילָּ ְלֶפַתע רָּ

יִתים ְשֹחִרים ל אֹו זֵּ צָּ ר ּתֹוֶסֶפת ֶשל בָּ יִתים ְיֻרִקים, יֹותֵּ .  יֵּש ַרק זֵּ



כולם קונים פיצה 
גל ביקש פיצה עם  . נעמה  וגל הלכו לפיצרייה השכונתית, שרון, מורן, דני

נעמה  , מורן דווקא אוהבת תוספת של גבינה בולגרית, זיתים שחורים
,  עד הרגע האחרון היא עוד התלבטה ודני, התלבטה בין תירס לזיתים ירוקים

.  דני אוהב פיצה בלי כלום

דני אמר , רגע לפני ההזמנה שינתה מורן את דעתה והחליטה שהיא רוצה בצל
גל . לה שבצל גורם לריח רע מהפה וגם שרון אמרה שזה ממש לא טעים

מורן התלבטה והתלבטה ובסוף  . המליץ לה להזמין זיתים שחורים כמוהו
היא  , שרון אהבה את הבחירה. החליטה לשנות כיוון ולהזמין פיצה עם עגבניות

גל עדיין חושב שיש תוספות  . אמרה למורן שזו התוספת שהיא הכי אוהבת
לפתע ראו הילדים שהמוכר הניח על הדפלק שלט בו נאמר שאין  . טובות יותר

.  יש רק זיתים ירוקים, יותר תוספת של בצל או זיתים שחורים


