
דן ודינה 
 



דן ודינה 
 

אירווינג ליטנר 

ברניצה מיירס 
 



ילד בשם דן וילדה בשם דינה 
חיו בשני צדי התל. 

 



התל היה דמוי אגס.  
הוא התרומם גבוה לשמיים. 

 

ומאחר שהתל היה גבוה,  
דן מעולם לא פגש את דינה. 

 



יום אחד דן החליט לעלות על התל.  
הוא טיפס גבוה ועוד יותר גבוה. 

 
 

ומלמעלה יכול היה 
לראות למרחקים. 

 



והוא ראה טלה צמרי וגם איל זקן. 
 
 

וראה גם סירה במי אגם. 
 

נחש שחור ואדום. 
 



תרנגול על סלע, 
 

בית עם גג עגול. 
 

כלב לרגלי העץ. 
 

כל זאת ראה דן מהצד שלו 

של התל. 
אך דן לא ראה את דינה. 

 

חתול על עמוד, 
 



ויום אחד דינה  
החליטה לעלות על התל. 

היא עלתה גבוה ועוד יותר גבוה. 

ובסוף יכלה לראות למרחקים. 
 



והיא ראתה שם 
 

סנאי בארגז, 
 

ציפור על שיח, 
 

פרה חומה עם 
כתמים לבנים, 

 

ומחרשה ישנה. 



שועל רעב, 
 

עכבר בקופסה, 
 

עפיפון בשמיים, 
 

זבוב וחיפושית. 
 

כל זאת ראתה דינה 
מהצד שני של התל, 

אבל היא לא ראתה את דן. 
 



ויום אחד דן הלך ליד התל 
ושם הביט סביב. 

וזה מה שראה: 

 
ערמת בוץ גדולה, 

 

צדפת נהר קטנה, 
 

 
דג בנחל, 

צינור דולף. 

צפרדע על בול עץ, 
נמלה על גבעול. 

 

ורד עם קוצים, 
חצוצרה ישנה חלודה, 

 

כל זאת מצא דן ליד התל, 
אבל הוא לא מצא את דינה. 

 



באותו היום דינה הלכה ליד התל 
והביטה סביב. 

וזה מה שראתה: 

 
משפך מים מצוייר, 

 

 
 

 

       מניפת נוצות, 
 

 ,
 

 
 

חלילית קטנה, 

 
 

 

 
נעל ישנה זרוקה, 

 

                דבורת עץ גדולה, 
 

 

מנעול ומפתח, 
 

 

 .

תרנגולת ואפרוח 

מקל ישן ועקום, 

כל זאת דינה מצאה על הארץ, 
אך היא לא מצאה את דן. 

 



אך פתאום איזו הפתעה, 
דינה ראתה שביל לפניה. 

 

השביל הוביל סביב וסביב. 
דינה לא ידעה לאן הוא מוביל. 

היא אזרה אומץ ויצאה בשביל,  

לראות לאן הוא מוביל. 



ובאותו היום גם דן 
מצא שביל שהוביל סביב וסביב. 

 

-גם הוא התחיל ללכת בשביל, 
לראות לבדוק לאן הוא מוביל. 

 



ולא לקח זמן רב עד שדינה ודן 
נפגשו במחצית השביל שסביב התל. 

דן נתן לדינה פרח יפה 

שמצא קרוב לשביל. 
 

 

ודינה נתנה לדן את הצפרדע הקטנה,  
שמצאה אותה מדלגת לאורך השביל. 

 



 
ובכל קצה השביל יש להם ידיד 

שאיתו יכולים לבלות ולשחק. 
 

ועכשיו דן ודינה מכירים את השביל 
שמוביל סביב התל בעל צורת האגס. 

 


