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הגינה החלומית
The Magical garden



,חלמתי חלום קצת מוזר, בלילה
.הנה אני נמצא בתוך גן נהדר

Last night I had a very strange dream

About a wonderful garden I stood in.



,מקשיב לציוץ הציפורים, אני מטייל בין תעלות המים

Strolling among water channels, listening to the birds twittering,



.נכנס לבית הבוץ וממולי אוהל פרפרים

Looking at the Butterflies tent, into the Mud House entering.



,מטפס על המגדל, אני מסתובב בין שבשבות
.מפינת הישיבה אני מביט אל על

Walking around the weather vanes, climbing the tower so high

Sitting in the shade,  I feel in the sky.



צמחים ופרחים, עצים, צבעוני כולו, הגן
.מגדלים ומטפחים, שחברי ואני משקים

The colorful garden full of trees, flowers and plants 

That my friends and I water and  cultivate .



,אפילו סככה בנינו מחומרי מיחזור שונים
!שתלנו גינת ירק הפכנו ילדים גננים

We built a shade from recycled materials,

We planted a vegetable garden, we became gardeners, breeders!



,נהייתי פתאום רעב, באמצע החלום
!הכנתי פיתה כמו שאני אוהב, עצרתי על יד הטבון שבגן

Suddenly, in the middle of my dream, I became hungry,

to the stove in the garden I have run in a  hurry

and all by myself, I have made

a very  tasty pita bread! 



,טעמתי, קטפתי, עברתי ליד גינת התבלינים

I walked by the spices bed and picked myself some,



!התעוררתי, השעון המעורר צלצל.. ואז
.עוד חושב על החלום, התארגנתי לבית הספר

And then I woke up because of the clock alarm…. 

I got ready for school, yet, the dream still in my mind.



 ,Said Goodbye to my parents,נפרדתי מאמא ומאבא לשלום



,וכשההסעה לבית הספר הגיעה
.חצר חלומית וקסומה אותי הפתיעה

,לפי הזמנה, ממש כמו שחלמתי
.גינה אקולוגית צבעונית חדשה במתנה

to school I arrived 

And like in the dream 

could not believe my eyes… 

A new colorful ecological garden , 

what a wonderful surprise!   



חלומי הגיע לאוזני אדריכלית
!לחצר מאחור יש תכלית: שהתלהבה ושמחה

בין שמים וארץ נפרוץ את גבולות הדימיון
!התגשמות החלום–וניטע גן נהדר 

An architect overheard my dream

The backyard will have a purpose she enthusiastically cheered

Between the ground and the sky break limits of  imagination

We' ll plant a wonderful garden – dream realization!


