
ים של אהבה
ספר על משפחות

 - רוז ורוזי - 



זהו היום הראשון בבית הספר היסודי 'האוקיינוס הפתוח'.
כל התלמידים נרגשים לראות את חבריהם ולצאת להרפתקאות 

למידה חדשות.



אבל קאי, הדולפין החברותי, לא יודע למה לצפות.
זו הפעם הראשונה שלו בבית הספר, והוא מאוד חושש.



מחנכת הכיתה של קאי היא המורה צאלה, צבת ים ירוקה וחביבה.
היא מעבירה לתלמידים את המשימה הראשונה שלהם - לספר על 

דבר אחד שמייחד את משפחתם.

"במאות שנותיי כמורה למדתי כי בכל משפחה יש משהו מיוחד," 
צאלה אומרת.



קאי התחיל את היום חושש, אבל עכשיו הוא כבר ממש מפחד.
אין שום דבר מיוחד במשפחה שלו.

מה הוא יספר?



בהפסקת עשר, קאי מחליט להכיר חברים חדשים ולשאול אותם על משפחתם.
אולי הם יוכלו לעזור לו למצוא משהו מעניין לספר לכיתה.



קאי מתיישב מול שולחנו של מתן המנטה ריי.
מתן מספר בהערצה על אמא ואבא שלו.

הוא מספר לקאי שלהורים שלו יש את המוח 
הגדול ביותר באוקיינוס כולו.



וכאשר הם מזיזים את הסנפירים שלהם 
מעלה ומטה, זה נראה כאילו הם עפים!

אבל מה שהכי מרשים אותו, זה עד כמה 
שהם אוהבים אותו.

סיפור זה מעלה חיוך גדול על פניו של קאי.



בשולחן אחר, קאי פוגש את תמי, תמנונית 
בעלת 7 רגליים במקום 8.

"זה מה שהופך את המשפחה שלך למיוחדת?" 
קאי שואל ומתייחס לרגל החסרה שלה.

"לא!" תמי אומרת- היא בדיוק כמו כל שאר 
הילדים.



המשפחה שלה מיוחדת בגלל שיש לה רק 
הורה אחד.

אמא שלה פותרת פאזלים מהר יותר מכולם.
היא גם מהירה, שועטת פנימה והחוצה 

מהמאורה שלהן במהירות מסחררת.
והלב שלה גדול מספיק כדי להעניק לתמי 

כמות אהבה של שני הורים.



תמי נתנה השראה לקאי, אבל הוא עדיין תוהה- 
מה מיוחד במשפחה שלי?

הוא עובר לשולחן חדש ופוגש את יאן כוכב הים.
יאן אומר לקאי שיש לו שני אבות.



יאן אומר שהאבות שלו יכולים להדבק לסלעים כמו כל שאר משפחות כוכבי הים.
ואפילו טוב יותר מזה- הם יכולים לגדל יד חדשה אם הם נפצעים.

כך שהם תמיד יכולים לחבק אותו ולעטוף אותו באהבה.
קאי חושב שזה פשוט מדהים!



במרחק שני שולחנות משם, קאי חולק מנת 
אצות עם שרית הסרטנית.

שרית מספרת לקאי שהיא הסרטנית היחידה 
במשפחה שלה.

קאי מסתכל עליה במבט מבולבל.



שרית מספרת כי הוריה נשטפו אל החוף ומעולם לא חזרו.
אך אז, היא אומצה על ידי משפחה של דגי מלאך.

זה היה מוזר תחילה, אבל היא גילתה שהם אוהבים אותה 
בדיוק כמו את שאר המשפחה.



וואו, איזה סיפור, קאי חשב. אולי, רק אולי, יש לו רעיון.

אבל לפני שהוא מחליט, הוא קופץ לעוד שולחן אחד 
אחרון כדי לפגוש את סול סוסונית-הים.

סול אומרת שההורים שלה מעודדים אותה לבטא את 
עצמה בהתאם למה שהיא מרגישה.



יש ימים, בהם סול מרגישה שהיא בת והיא מציגה את הפסים שלה.
ובימים אחרים, סול מרגיש שהוא בן וחושף את הנקודות שלו.

ובכל יום, עם פסים או נקודות, ההורים של סול אומרים "אנחנו אוהבים אותך."
זה ממש מחמם את ליבו של קאי.



בחזרה בכיתה, קאי סוף סוף יודע מה הוא הולך לספר!
 

הוא מספר לכיתה שיש לו שתי אימהות- אימוש ומאמי.
קאי אומר שאימוש ומאמי אוהבות לטייל ולוקחות אותו 

אל הטיולים המרתקים ביותר.
בנוסף, הן אוהבות לקפוץ מעל פני הים כדי לראות מי 

יכולה להגיע גבוהה יותר.



אבל אין תחרות בנוגע לאהבה שלהן.
הן תמיד גורמות לו להרגיש שהוא הילד

עם הכי הרבה מזל בעולם.

הוא נהג לחשוב שהמשפחה שלו שונה 
ממשפחות שיש בהן אמא ואבא.

אבל היום, הוא למד שכל משפחה היא מיוחדת.



המורה צאלה מודה לקאי על כך שסיפר על שתי האימהות שלו.
כל החברים החדשים שלו מוחאים כפיים ומעודדים אותו-

מתן, תמי, יאן, שרית וגם סול.

עכשיו קאי פשוט מאושר, כבר לא מפחד, לחוץ או מודאג.
הוא יודע שהאהבה סובבת אותו, בכל מקום אליו ילך.
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