בתחילת שנת 2008
הגיח לעיתוננו "רמלוד
פלוס" המדור לילדים
"המשחקיה של בונבי" וכך
במשך שלוש וחצי שנים
מדור זה מופיע באופן קבוע
וזוכה לפידבקים ולתגובות
חיוביות רבות הן מהילדים
והן מהוריהם .כאמור ,מדור
זה הינו מדור המיועד
לילדים ולילדים ברוחם,
כמו כן ,מדור זה הינו כייפי
משעשע ,מאתגר ,חינוכי/
דידקטי ועוסק בנושאים
אקטואליים.
במהלך  4השנים הוציאה
בונבי לאור  3ספרים:
"בונבי חוצה בבטחה",
"בונבי בארץ הדמיון"
ולאחרונה הוציאה לאור
את ספרה השלישי והחדש
"בונבי בעולם המים"
המוקדש באהבה לטיפות
המים הזכות .הספר עוסק
בבונבי השובבה שנפגשת
בגינה עם ליזי הטיפה ועם
פיה קסומה ,בונבי וליזי
הטיפה מוזמנות למסע
טפ-טפתי מרתק :מהגינה
למפל השוצף ,לנחל ולים
הכחול .הן תמשכנה במסע
בכדור פורח צבעוני וזורח
ואף תצנחנה במצנח.
שלושתן תבקרנה בקוטב
הקר ובמדבר החם .מה
תגלינה במהלך המסע?
האם יספיקו מי השתייה?
כיצד תסתיים ההרפתקה
ולאיזו מסקנה חשובה הגיע
בונבי השובבה? כל זאת
ועד בספרה החדש.
לכבוד צאת ספרה השלישי
והחדש "בונבי בעולם
המים" ,עיתון "רמלוד פלוס"
ערך ראיון עם בונבי.

קוראים
לי בונבי
מאת :בובקה

שלום
בובקה:
בונבי ,או יותר נכון
בונבי השובבה?
בונבי :אאא...
יש משהו נכון
בעניין השובבות שלי.
בובקה :כיצד באה לידי
ביטוי השובבות שלך?
בתעלולי
בונבי:
קונדס רבים.
בובקה :מה את
אוהבת לעשות?
אני
בונבי:
לשיר,
אוהבת
לרוץ ,לדהור על
סוס ,להסתובב מהר
על קרוסלה עם רגליים
באוויר ובלי להחזיק ידים,
לקפוץ ,לרקוד לבד ,בזוג
או בקבוצה עם כל החברים
שלי.
בובקה :זה לא קצת מסוכן
להסתובב מהר על קרוסלה? את
עלולה למעוד.
בונבי :נכון כמו בספר שלי "בונבי
חוצה בבטחה" ,מזל שמישהו עצר
את הקרוסלה שלי בזמן לפני
שנפלתי ,כמעט שקיבלתי מכה.
אגב ,תודה שרכשת את הספרים
שלי בשבוע הספר.
בובקה :שמעתי שאת גם צוללת
במי הים וצונחת מגבהים ,אני
מקווה שיש לך חליפת צלילה,
שנורקל ומצנח.
בונבי :נכון ,אני מבחינה שאתה
ממש מעודכן בספר החדש שלי
"בונבי בעולם המים" אני באמת
צוללת וצונחת אני גם טסה לחלל
עם פיה קסומה וליזי הטיפה ,רוצה
להצטרף אלינו להרפתקה מגניבה?
בובקה :לא תודה ,אני מעדיף
להישאר על הקרקע לפי שעה.
שמעתי שיש לך אתר מצליח עם
משחקים מקוריים שאין בשום

מקום ושילדים והוריהם
משחקים איתך באתר.
בונבי :כן נכון זה
מדהים בעיני שכל כך
הרבה ילדים משחקים
במשחקים שלי :משחקי
חשבון ,שפה ,צורות ,מספרים,
בינגו ,צביעה ,פאזלים ועוד
מגוון של משחקים
כמו
מקורים
בונבי כפתורי
ועוד.
הרצף
ש ת ד ע
גם
שהמשחקים שלי נמצאים
באתרי ילדים נוספים
ולא רק באתר שלי,
ויש לי גם פייסבוק עם
מלא חברים ושכחתי
צוות
להגיד שבקרוב
בונבי מפיק משחקי קופסא
ויש עוד הרבה הפתעות.
תגיד בא לך לשחק איתי
בלקט משחקים לקיץ?

"זה מדהים בעיני
שכל כך הרבה ילדים
משחקים במשחקים
שלי :משחקי חשבון,
שפה ,צורות,
מספרים ,בינגו,
צביעה ,פאזלים ועוד
מגוון של משחקים
מקורים כמו בונבי
כפתורי הרצף ועוד"

"זו שאלה מצוינת!
בת כמה אתה רוצה
שאני אהיה? אני
יכולה להיות בכל גיל
שתבחר עד גיל ,9
שכחת? אני דמות
מקורית ,ישראלית
כחול לבן וגם מצוירת"
רוצה לצפות בי בקליפ ביו טיוב?
בינגו אולי? פאזלים? רוצה שנרכיב
ביחד את מכונת הצורות? משחקי
זיכרון? בונבי קוביות מקורי? שעון
אולי? טטריס? מבוך? או אולי אתה
רוצה לתופף איתי?.
בובקה :לא ,לא ,לא כרגע ,אני
מראיין אותך!
בונבי :אתה גם יכול להתקשר אלי
במשחק הטלפון ,מבטיחה לענות לך
אם תתקשר.
בובקה :את גם אוהבת לשיר
ממתי את שרה?
בונבי :יש לי כבר  10שירים שאני
שרה ,אני גם שרה במקלחת ,רוצה
לשמוע?
בובקה :אהה ...לא תודה ,אני
מקווה שאת שומרת על טיפות
המים במקלחת

בזמן שאת שרה .את יודעת אין לנו
יותר מדי מים כאן בארץ.
בונבי :בוודאי ,אני לא שוכחת
לסגור את הברז בזמן בדיוק כמו
בשיר "בונבי וטיפת המים".
בובקה :הילדים וההורים רוצים
לדעת בת כמה את?
בונבי :זו שאלה מצוינת! בת
כמה אתה רוצה שאני אהיה? אני
יכולה להיות בכל גיל שתבחר עד
גיל  ,9שכחת? אני דמות מקורית,
ישראלית כחול לבן וגם מצוירת.
בובקה :זו הייתה תשובה
מתחמקת .אני אוותר לך בגלל
שכבר מאוחר ואנו צריכים לסיים
את מאוד עסוקה כל היום? מתי את
הולכת לישון?
בונבי :באזור השעה  8בלילה ואני
הולכת לישון עם השיר שלי "בונבי
לילה טוב".
בובקה :אז לסיכום ,אני לא יודע בת
כמה את ,אבל את מקורית ,מצוירת,
ישראלית כחול לבן ,יש לך  3ספרים,
אתר עם כל החגים ,עונות השנה,
משחקים ואיורים מקוריים שילדים
והוריהם מכל העולם משחקים
ונהנים באתר שלך שכתובתו
עשר
,WWW.BONBI.CO.IL
שירים ,את מופיעה בהמון עיתונים
בארץ עם המדור" :המשחקייה של
בונבי" ,לומדים איתך זהירות בדרכים
בגנים ובבתי הספר ,פייסבוק עם מלא
חברים וכל זה בתוך  4שנים -ואהוו!!!
בונבי :כן ואני מרגישה שאני רק
בתחילת הדרך יהיו עוד הרבה דברים
בהמשך :תוכניות ,מוצרים ועוד המון
הפתעות.
אז מה
אתה אומר
בובקה,
ל ס י ו ם
אולי נפתור
ביחד את
המשחקייה
ש ל י
בעיתונים?
בובקה:
עוד מעט 8
ואת הולכת
לישון אולי
מחר ,לילה
טוב בונבי
בונבי:
ח ל ו מ ו ת
בובקה.
פז
להתראות
בספר הבא,
בפייסבוק,
בעיתונים
ובאתר וב....

"גם שתדע
שהמשחקים שלי
נמצאים באתרי ילדים
נוספים ולא רק באתר
שלי ,ויש לי גם
פייסבוק עם מלא
חברים ושכחתי
להגיד שבקרוב צוות
בונבי מפיק משחקי
קופסא ויש עוד הרבה
הפתעות"
ניתן להיכנס לאתר של בונבי
שכתובתו ,WWW.BONBI.CO.IL
וליהנות מאתר עם כל החגים ,עונות
השנה ,משחקים ואיורים מקוריים
שילדים והוריהם מכל העולם
משחקים ונהנים.

