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You Are My Sunshine 

 (סאנשיין) שלי השמש את
  Christine Bumgarner- קריסטין בומגרנר

  5חלק 

 

 מונחים וקיצורים

    לדלג על  עין שרשרת  ע"ש

    תך, תכים  הצלבת עמודים  הצלבת עמ' 

    רווח, רווחים  עמוד  עמ' 

    תך, תכים  עמוד מקוצר  עמ"ק 

  חצי עמוד  ח"ע 
  

  

 

שבין הכוכביות כמספר הפעמים המצויין. זוהי בדרך כלל חזרה לצד שלם וכוללת *.* לחזור על ההוראות 
 כמה וכמה הנחיות.

 

  ( ) לחזור על ההוראות שבתוך הסוגריים כמספר הפעמים המצויין. זוהי חזרה מדרגה נמוכה יותר. 

 

  .ולהדריך[ ] רמזים והערות מופיעים בתוך סוגריים מרובעים ובכתב סגול אלכסוני, בכדי לסייע  
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  מיוחדים תכים

 

  לתך הקודם. מקדימה שדילגנו עליו= לדלג על תך אחד, עמ' בתך הבא, לסרוג עמ' בתך  עמ'הצלבת 

 

 הוראות לדוגמה
 

*עמ' בכל תך  ,עמ') באותו רווח 2ע"ש,  2עמ',  1( ],עמ' 1[= ע"ש  3הפינתי,  עש"ט לרווח  .40 סיבוב 
פעם  עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד עמ'). * לחזור מ * ל *  2ע"ש,  2עמ',  2ע"ש מסביב **, ( 1ורווח 
 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עלעש"ט . אחת

  .ע"ש 2 של רווח 1, עמ' 105ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, עמ' 420ספירת תכים כוללת: 

 
*עמ' בכל תך  ,עמ') באותו רווח 1ע"ש,  2( ],עמ' 1[= ע"ש  3הפינתי,  ע"ש עש"ט לרווח  .41 סיבוב 

עש"ט . פעם אחת עוד. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד עמ'). * לחזור מ * ל *  1ע"ש,  2מ', ע 1מסביב **, (
 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”על

  .ע"ש 2 של רווח 1, עמ' 107ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, עמ' 428ספירת תכים כוללת: 

 
*עמ'  ,עמ') באותו רווח 2ע"ש,  2עמ',  1( ],עמ' 1[= ע"ש  3הפינתי,  ע"ש עש"ט לרווח  .42 סיבוב 

 2עוד . * לחזור מ * ל * ברווח הפינתי עמ') 2ע"ש,  2עמ',  2מסביב **, ( עמ' הצלבות 53הבא,  תךב
 ע"ש ההתחלתיות. 3של  שלישיתש ה”עלעש"ט . אחתפעם . לחזור מ * ל ** פעמים

  .ע"ש 2 של רווח 1, הצלבות עמ' 53, עמ' 5ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, הצלבות עמ' 212 ,עמ' 20ספירת תכים כוללת: 

 
בכל  ק”עמ* ,) באותו רווחק”עמ 1ע"ש,  2( ],"קעמ 1[= ע"ש  2הפינתי,  ע"ש עש"ט לרווח  .43 סיבוב 

. לחזור מ * ל ** פעמים 2עוד . * לחזור מ * ל * ברווח הפינתי )ק”עמ 1ע"ש,  2, ק”עמ 1תך מסביב **, (
 ע"ש ההתחלתיות. 2של  יהינשש ה”עש"ט בע. פעם אחת

  .ע"ש 2של  רווח 1, ק”עמ 113ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4, ק”עמ 452ספירת תכים כוללת: 

 
 .הצלבות עמודים בכל צד 3, בתוספת של 42על סיבוב  לחזור  .44 סיבוב 

  .ע"ש 2של  רווח 1, הצלבות עמ' 56, עמ' 5ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4,  הצלבות עמ' 224 ,עמ' 20ספירת תכים כוללת: 

 
 .43לחזור על סיבוב   .45 סיבוב 

  .ע"ש 2 של רווח 1, עמ"ק 119ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4 ,עמ"ק 476ספירת תכים כוללת: 
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 .הצלבות עמודים בכל צד 3, בתוספת של 44לחזור על סיבוב   .46 סיבוב 
  .ע"ש 2 של רווח 1, הצלבות עמ' 59, עמ' 5ספירת תכים בכל צד: 
  .ע"ש 2של  רווחים 4,  הצלבות עמ' 236 ,עמ' 20ספירת תכים כוללת: 

 
ק ב ”* עמ ,ק) באותו רווח”עמ 1ע"ש, 2( ],עמ"ק 1[= ע"ש  2הפינתי,  ע"ש עש"ט לרווח  .47 סיבוב 

. לחזור פעמים 2עוד ק) ברווח הפינתי. * לחזור מ * ל * ”עמ 1ע"ש,  2ק, ”עמ 1התכים הבאים, ** ( 123
 ע"ש ההתחלתיות. 2של  שנייהש ה”עלעש"ט . פעם אחתמ * ל ** 

  .ע"ש 2של  רווח 1, ק”עמ 125ספירת תכים בכל צד: 
 .ע"ש 2של  רווחים 4, ק”עמ 500ספירת תכים כוללת: 

  

 
 

  .6תמונה מראה גם מס' שורות מחלק לב: השימו 
 


