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שלי חסכה דמי הכיס שלה וקנתה לה תיק 

חדש לארוחה בבית הספר. 
היה זה תיק כחול עם גימור סגול ועם 

כוכב זהב מקדימה. בדרך לכיתה היא 
הציצה פנימה. קיוותה שלתיק החדש 

אמא תארוז משהו חדש לארוחה, אך 
מצאה, כמו תמיד, כריך טונה, שנמאס לה 

כבר. 
שלי שמה את התיק בזהירות בפרוזדור. 

הבטן שלה רטנה והיא איחלה לעצמה 
הפעם לכריך שונה. 

כשנשמע כבר פעמון להפסקה שלי לקחה 
את התיק החדש ובגאווה הביאה אותו 

לחדר האוכל. היא פתחה אותו אבל 
במקום כריך טונה מצאה בו חתיכות עוף 

צלוי, חופן אוכמניות וביצה קשה. 
"ואו!" אמרה שלי "זה מה שנקרא 

ארוחה!" 
למחרת, עוד בהמתנה לאוטובוס בית 

הספר פתחה שלי את התיק שלה והציצה 
פנימה. בוודאי! שוב אותו הכריך טונה 

המשעמם. 
אבל כשפתחה את התיק בהפסקה מצאה 

משולש פיצה, כמה פלחים של תפוז 



ועוגית גביע עם פירורי שוקולד. 
"כנראה התיק שלי קסום" אמרה שלי. 

"אין דבר כזה כמו קסם" אמר דאוג, 
החבר שלה לשולחן. 

"בוודאי יש" אמרה שלי "אמא תמיד 
אורזת לי כריך טונה. אבל מאז שקניתי 

את התיק החדש הכריך מתחלף למשהו 
אחר, משהו שאני אוהבת." 

"אולי אמא שלך מכניסה דברים אחרים 

לשם שינוי." 
"לא" אמרה שלי "בדקתי הבוקר. הכריך 

מתחלף בבית הספר." 
דאוג גלגל עיניים בחוסר אמונה. 

שלי קמה בחדר האוכל והודיעה "תיק 
הארוחה שלי קסום!" כל הילדים בחדר 

האוכל הסתכלו עליה והיא הרגישה איך 



פניה מאדימות כשהתיישבה שוב בכיסא 
שלה. 

"את לא היחידה עם תיק קסום" אמרה 
בטי מהכיתה השניה שישבה בשולחן 

שמאחור "גם לי יש כזה." 
"גם שלך?" אמרה שלי "איך הוא נראה?" 

"יש לו כוכב מקדימה. כוכב קסמים." 
"גם לתיק שלי יש כוכב קסמים." שלי 

חשבה רגע "איזה צבע לתיק שלך?"  
"כחול וסגול " אמרה בטי והרימה את 

התיק שלה. 
"הי" קראה שלי "התיקים שלנו הם דומים 

לגמרי." 
"שלי הוא קסום" אמרה בטי "כל בוקר 
אבא שלי שם את השאריות מארוחת 

הערב, אבל בצהריים אני מוצאת כריך 
טונה, בדיוק כזה כמו שאני אוהבת!" 

שלי התחילה לצחוק. 
"מה כל כך מצחיק?" שאלה בטי. 

"זה הכריך שאמא שלי מכינה" אמרה שלי  
מאז בטי ושלי אכלו את הארוחות בבית 
הספר ביחד. שלי אהבה לעשות גילויים 

חדשים כל פעם שפתחה את תיק 
הארוחה. 

אבל הגילוי החשוב היה שמצאה ידידה 
חדשה. 


