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  אש השנה לאילןר

 מערך לכתה א 

מושגים כרות ראשונית עם המועד ומנהגיו, כולל הקניית הצעות לפעילויות בסיסיות לט"ו בשבט, לה

חלקי  - יות מכוונות להכרות עם העץ במובן הפיזיהפעילוגבי עולם הצומח בכלל ועצים בפרט. בסיסיים ל

 העץ, סוגי עצים, שימושים שאנו עושים בעץ, וכן שירים וסיפורים על עצים.

 שמות החג, תאריך, מנהגים. – תעודת זהות לחג •

 .חלקי העץ וסוגי עצים •

 שירים וסיפורים על עצים. •

 

 הכרות עם העץ - 1שיעור 

 דםהסבר על חלקי העץ ותפקי -מבנה העץ .1

 

 העץ

 אני הוא העץ הביטו אליי,

 הבא נמנה את כל חלקיי,

 זהו הגזע החום העבה ומעליו ענפים.

 כן, ענפים ועליהם עלים ירוקים חינניים,

 וגם פירות וגם פרחים,

 ומתחתיי מסתתרים שורשים.

 

מו חלק העץ הנמצא באדמה. תפקידו לספוג את המים וחומרי המזון מהקרקע, להזנת העץ. כ –השורשים 

 כן השורש מחבר את העץ לקרקע ומייצב אותו שלא יעקר.

 

החלק המרכזי הנושא את נוף העץ. הגזע חזק ויציב כדי שיוכל לשאת את הענפים העלים  –הגזע 

 והפירות. הגזע גם מקשר בין השורשים לענפים ולעלים, ולהוביל מים ומזון מהקרקע לעלים.

 

 ם. הענפים נושאים את העלים, הפרחים והפירות של העץ.המשך הגזע המסתעף לכיוונים שוני –ענפים 

 

בדרך כלל ירקרקים, ותפקידם לייצר מהאוויר )דו תחמוצת הפחמן( ומן המים, בעזרת אור  –עלים 

השמש, חומרים המשמשים מזון לעץ. העץ נושם באמצעות העלים ומאייד חלק מהמים שספג. ישנם 
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הם מלבלבים, צומחים מחדש. עצים אלו, כמו תאנה,  עצים שעליהם נושרים בתקופת השלכת ובאביב

 שקד, נקראים "נשירים". עצים שעליהם נשארים כל השנה כמו החרוב או הזית,  נקראים "ירוקי עד".

 

הניצנים הם הבלוטות הקטנות הגדלות על הענפים ומהם מתפתחים הפרחים.  הפרחים  –ניצנים ופרחים 

תרת, אבקנים, ועלי. תפקידם של הפרחים להפרות את העץ וליצור בדרך כלל צבעוניים, ויש בהם עלי כו

 זרעים שיתפתחו לעצים חדשים, כלומר להתרבות של העץ.

 

הפירות מתפתחים מהפרחים והם מכילים את הזרעים. הפרי הוא המעטפת שמשמשת  –פירות וזרעים 

קומות אחרים, הם להזנת הזרע ממנו מתפתח עץ חדש. הזרעים מתפזרים סביב העץ או נישאים למ

 נקלטים באדמה ובעזרת מים הם נובטים והופכים לצמח חדש.

 

 חלקי העץ ותפקידיהם

 

 

 

 פי החץ-כתבו את שם החלק במקום המתאים על

 עלים, שורשים, גזע, פרי

 

 חברו בקו את חלק העץ ותפקידו

 

  



 

 

 חלקי העץ

 עלים

 ענפים

 שורשים

 פרחים

 פרי

 גזע

 תפקידים

 הובלת מים ומזון לעלים

 הפריית העץ לצורך יצירת פרי וזרע

 ייצוב העץ והחזקת הענפים והעלים

 חיבור לקרקע

 יצירת חומרי העץ מהשמש האוויר והמים

מעטפת לזרע ליצירת עץ חדש

 

 

 אגדות על חלקי העץ – 2שיעור 

 סיפורים על חלקי העץ

 אהבת הקטלב והיונה: -סיפור על שורשים

ָחָיה ְבהַּ  ם ָהְיָתה יֹוָנה שֶׁ עַּ ח בוואדי. ָכל יֹום ָהְיָתה פַּ ָצמַּ ְקָטָלב שֶׁ ל ֵעץ הַּ ְרּתֹו שֶׁ ּיֹוָנה ָהְיָתה ֲחבֶׁ ל. הַּ ְרמֶׁ כַּ ר הַּ

ְר  כַּ ל הַּ ִהיא רֹוָאה ִבְמעּוָפה ֵמעַּ ִנְפָלִאים שֶׁ ְמָראֹות הַּ ל הַּ ֵפר ִלְקָטָלב עַּ ל ְלסַּ ְרמֶׁ כַּ ּיֹוָנה ָעָפה ְבמֹוָרד הַּ ל הַּ מֶׁ

ם ִהְר  עַּ ְסעֹוֵתיָה. פַּ ֵנא ָבּה ּוְבמַּ ם ִהְתקַּ ּיֹוָנה ְוגַּ ְעֵגעַּ לַּ ְקָטָלב ִהְתגַּ ּיֹוָנה ָלעֹוף ְולֹא ָשָבה ָיִמים ְוָשבּועֹות. הַּ ִחיָקה הַּ

ְצמֹו ִמן הָ  ר עַּ ִדיר ָעקַּ ֲאָמץ אַּ ר. ְבמַּ הַּ ֲעלֹות ְלרֹאש הַּ ְחִליט לַּ ְצמֹו. הּוא הֶׁ נֹוִפים ְבעַּ ת הַּ ֲאָוה ִלְראֹות אֶׁ ּתַּ ֲאָדָמה ְוהַּ

ר ְוהֵ  ֲאשֶׁ ֲאָמץ, ְשִריָריו ִנְתְפסּו ְושֹוָרָשיו ִנְתְקעּו. כַּ ר. ִבְמֵהָרה ִנְהיֶׁה ָאֹדם ִממַּ הַּ ֲעָלה הַּ ֵפס ְבמַּ ּיֹוָנה ֵחל ְלטַּ ָעָפה הַּ

ְבִחיָנה בֹו  ע הַּ תַּ ְקָטָלב בוואדי, לֹא ָמְצָאה אֹותֹו. ִהיא ָעָפה ְוִחְפָשה אֹותֹו ְלפֶׁ ת ָחְבָרה הַּ ש אֶׁ ר ְלֹחפֶׁ הַּ ֲעָלה הַּ ְבמַּ

ְך ְוהּוא ָאֹדם כֻּּלֹו. רֶׁ דֶׁ ע הַּ ְמצַּ  ְבאֶׁ

ת כָ  ְצִמי אֶׁ ְקָטָלב "ְוָרִציִתי ִלְראֹות ְבעַּ יָך" ָעָנה הַּ ְעִּתי ֵאלֶׁ ְעגַּ ּיֹוָנה. "ִהְתגַּ ה?" ָשֲאָלה הַּ ָּתה עֹושֶׁ ְּת "ָמה אַּ אַּ ל ָמה שֶׁ

ת ִלי ָעָליו". "ֵאין ְלָך ָמה ִלְדֹאג", ָעְנתָ  רֶׁ פֶׁ ֱעֹזב אֹוְתָך". ְמסַּ ּיֹוָנה "יֹוֵתר לֹא אֶׁ  ה הַּ

ָּים. ּה ְמסֻּ ד ֹגבַּ ק עַּ ר ֲאָבל רַּ ֹדם ְוהּוא ָגֵדל ְבהַּ ְקָטָלב אֶׁ ע הַּ זַּ  ֵמָאז גֶׁ

 

 ֵעץ ַהַזִית ִמְתַאֵבל )אגדת עם( – סיפור על גזע

ִחים.   ְצמַּ ִּיים ְוהַּ חַּ ֲעֵלי הַּ ְך, התאבלו ָכל בַּ לֶׁ מֶׁ ֵמת ְשֹלֹמה הַּ ֱאֹכל. ָהֵעִצים ִהִשירּו ְכשֶׁ ִּיים ָבכּו  ְוֵסְרבּו לֶׁ חַּ ֲעֵלי הַּ בַּ

ל אֹודֹות טּוב ם עַּ נּו ֵפרֹות. ֵהם ָסחּו ֵביֵניהֶׁ ם ְולֹא ָנתַּ ת ֲעֵליהֶׁ ְך ְשֹלֹמה. -אֶׁ לֶׁ מֶׁ ל הַּ  ִלבֹו שֶׁ

ק ְוָעָליו לֹא ָנְשרּו.  ִית ָשתַּ זַּ ק הַּ  רַּ

ִית, זַּ ל הַּ ם עַּ ִטילּו ָהֵעִצים ֵחרֶׁ ְך.  הַּ לֶׁ מֶׁ ל הַּ ּלֹא ִדֵבר ְבִשְבחֹו שֶׁ  שֶׁ

ל ֵעץ ש, ְוִהֵנה ִגְזעֹו שֶׁ עַּ ָבָטם ְלִכּוּון ָהרַּ ִדיר. ָכל ָהֵעִצים ִהְפנּו מַּ ש אַּ עַּ ָחד ִנְשָמע רַּ ָקע. ָאְמרּו זֶׁה -יֹום אֶׁ ִית ְמבֻּ זַּ הַּ

לֶׁ  מֶׁ ל ְשֹלֹמה הַּ ֵבל יֹוֵתר ֵמִאָּתנּו עַּ ִית ִהְתאַּ זַּ ה: הַּ רְלזֶׁ תֶׁ ד -ְך. ְבסֶׁ ע. ּוֵמָאז ְועַּ קַּ ִהְתבַּ ד שֶׁ ל עַּ ֵבל ְוִלבֹו ָסבַּ ִלבֹו ִהְתאַּ

ל ָכל ֵעץ ּיֹום ִגְזעֹו שֶׁ ָקע ֵמֹרב ְכֵאב-הַּ ִּתיק ָחלּול ּוְמבֻּ ִית עַּ ְך.-זַּ לֶׁ מֶׁ ל ְשֹלֹמה הַּ ל מֹותֹו שֶׁ ִית עַּ זַּ ל הַּ  ִלבֹו שֶׁ

ן – סיפור על פריחה ֵקד ַהַשְקדָּׁ  ַהשָּׁ



 

 

ְיֵשִנים, ְגָשִמים חֲ ְשב ת  ָהֵעִצים הַּ ִחים, ִצְמִחיֵאל  ְלָהִעיר אֶׁ ְצמַּ ְלָאְך הַּ ד מַּ ט, יּורַּ ֵשבֶׁ ָזִקים ּוִעִּיים ִלְפֵני ט"ּו בַּ

ם  ִמְשֵמש, ָיֵשן גַּ ם יֹוְרִדים, רּוחֹות ָקרֹות נֹוְשבֹות, ְוָכל ָהֵעִצים עֹוְמִדים ְעֹרִמים. ָיֵשן ָהִרמֹון, ָיֵשן הַּ ְרֵסק. גַּ ָהֲאפַּ

ָקה ָחד, ְוהּוא ָשקּועַּ ְבֵשיָנה ֲעמֻּ ה אֶׁ כֶׁת ֵאין ָעָליו ֲאִפּלּו ָעלֶׁ ּלֶׁ הּוא עֹוֵמד , ְבשַּ ָשֵקד ָיֵשן ְכשֶׁ ְלָאְך -הַּ מַּ . ָבא הַּ

י ְכָבר ִּתְתעֹוֵרר ִמִש  ל ָהִרמֹון, נֹוֵגעַּ בֹו ְואֹוֵמר: ִרמֹון, ִרמֹון, אּולַּ ִמים ִצְמִחיֵאל אֶׁ ְפָרִחים ָהֲאדֻּ ת  הַּ ח אֶׁ ְנָתְך ְוִתְפּתַּ

ְמִשיְך לִ  ד, אַּ ם ָחָזק יּורַּ שֶׁ חּוץ ְוגֶׁ ר, ְסָעָרה בַּ ר ִלי קַּ ג? עֹונֶׁה ָהִרמֹון ִמּתֹוְך ֵשָנה: קַּ חַּ ְּלָך, ְלָכבֹוד הַּ ש שֶׁ ד ֹחדֶׁ יֹשן, עַּ

 ִאייר.

ִמְשֵמש, ִמֵשש, ִמֵשש ּוִבקֵ  ל הַּ ְלָאְך אֶׁ מַּ ת פרחיך ָבא הַּ ח אֶׁ י ִּתְתעֹוֵרר ִמִשְנָתְך ְוִתְפּתַּ ֵמש, אּולַּ ש: ִמְשֵמש, ְמשַּ

ר, ר ִלי  קַּ ם יֹוֵרד ְוקַּ שֶׁ י ָנְשרּו וֲַּאִני ָעֹרם, גֶׁ ִמְשֵמש ִמּתֹוְך ֵשיָנה: ָעלַּ ג? ָעָנה הַּ חַּ ְּלָבִנים ְלָכבֹוד הַּ ת  הַּ ְשֹמר אֶׁ אֶׁ

ֲאָדר.  ְפָרָחי לַּ

ְלָאְך   מַּ ְּורּוִדים  ָבא הַּ ח פרחיך הַּ ְרֵסק, ִהְתעֹוֵרר ִמִשְנָתְך ּוְפתַּ ְרֵסק, ֲאפַּ ר: ֲאפַּ ְרֵסק, ִדְגֵדג ְוָאמַּ ם  ָלֲאפַּ ִצְמִחיֵאל גַּ

ן עֹוד ְק  חּוץ יֹוֵרד ָבָרד, ִאישַּ ט , ּובַּ ק ְמעַּ ְנִּתי רַּ ם הּוא ִמּתֹוְך ֵשיָנה: ָישַּ ְרֵסק, גַּ ג. ָעָנה ָהֲאפַּ חַּ קִלְכבֹוד הַּ ד  ָצת, רַּ עַּ

ִּלי. ְפָרִחים שֶׁ ת הַּ ח אֶׁ ְפּתַּ  ָהָאִביב, ָאז אֶׁ

ר: ָשֵקד, ְשֵקִדי, ָכל ָהֵעִצים ֲעֵצִלים, ֵאיָנם רֹוִצים ְלִהְתעֹוֵרר  ָשֵקד, ִלֵטף אֹותֹו ְוָאמַּ ל הַּ ְלָאְך אֶׁ מַּ ְוֵאיָנם רֹוִצים ָבא הַּ

ָּתה  ִּת  י אַּ ט, אּולַּ ֵשבֶׁ ג ט"ו בַּ ֵשט, ִלְכבֹוד חַּ ג?. ִמָּיד פֹוֵקחַּ ֵעינִַּים  ְלִהְתקַּ חַּ ת בֹוא הַּ ְּיָלִדים אֶׁ ֵשר לַּ ְתעֹוֵרר ּוְתבַּ

ֵשט ִבְפָרחִ  ְתקַּ ג אֶׁ חַּ ְתעֹוֵרר ִראשֹון, ּוְלָכבֹוד הַּ י ִלי ִליֹשן, אֶׁ ְלָאְך ְואֹוֵמר: דַּ מַּ את הַּ ָשֵקד, צֹוֵחק ִלְקרַּ ח הַּ מַּ ים וֲַּאשַּ

ְיָלִדים.  ת הַּ  אֶׁ

 

 ֵטַע ַהְתֵאִניםנֹו – סיפור על הפרי

ת שֶׁ  חַּ ל ְמִדיָנה אַּ ּלֹו ְלִהָּלֵחם עַּ ְגָיסֹות שֶׁ ִמְלָחָמה ְוהֹוֵלְך ִעם הַּ ָהָיה עֹוֵבר לַּ ְך שֶׁ לֶׁ מֶׁ ה באדריאנוס הַּ ֲעשֶׁ ָמְרָדה מַּ

ָּתה ָזֵקן ְועֹוֵמד ְוטֹוֵרחַּ  ר לֹו אדריאנוס, אַּ ָהָיה נֹוֵטעַּ ְּתֵאִנים. ָאמַּ ָחד שֶׁ ֲאֵחִרים.  ָעָליו. ָמָצא ָזָקן אֶׁ  ּוִמְתיֵַּגעַּ לַּ

ל ִמֵפרֹות  ְנִטיעֹוָתי, ְוִאם ָלאו, יֹאְכלּו ָבנַּי.  ה, ֹאכַּ ְזכֶׁ . ִאם אֶׁ ְך, ֲהֵריִני נֹוֵטעַּ לֶׁ מֶׁ ר לֹו: ֲאדֹוֵני הַּ  ָאמַּ

ְלִסּלָ  ל סַּ ר. ָמָצא ְלאֹותֹו ָזֵקן ְבאֹותֹו ָמקֹום. ָמה ָעָשה אֹותֹו ָזֵקן, ָנטַּ ִמְלָחָמה ְוָחזַּ ה ּוִמָלא ָעָשה ָשלֹוש ָשִנים בַּ

ב ִלְפֵני אדריאנוס.   אֹוָתּה ִבכּוֵרי ְּתֵאִנים ָיפֹות ְוָקרַּ

ְבְדָך ֵבל ִמן עַּ ְך, קַּ לֶׁ מֶׁ ר ְלָפָניו: ֲאדֹוִני הַּ ָּתה ָזֵקן ָאמַּ ְרָּת ִלי: אַּ ָמָצאת אֹוִתי בהליכתך, ְוָאמַּ ָזֵקן שֶׁ . ֲאִני הּוא אֹותֹו הַּ

ה שֶׁ  ֱאֹכל ִמֵפרֹות נטיעותי, ְוֵאּלֶׁ ָמקֹום לֶׁ ִני הַּ ֲאֵחִרים. ֲהֵרי ְכָבר ִזכַּ ֵער, עֹוֵמד ּוִמְתיֵַּגעַּ לַּ ָּתה ִמְצטַּ ְבתֹוְך ָמה אַּ

נְַּתָך. ִמּיָ  ְלִסָּלה ָמֵהן מַּ סַּ ְּלאּו אֹוָתּה ְזהּוִבים, וֲַּעשּו ָכְך. הַּ נּו ּומַּ ֲעָבָדיו: ְטלּו אֹוָתּה ִממֶׁ ר אדריאנוס לַּ  ד ָאמַּ

ע, ֲאִפּלּו ִיְהיֶׁה ָזֵקן. ָמָצא, עֹוד יֹוִסיף ְוִיטַּ ָּלא ְכֵשם שֶׁ ְנִטיעֹות. אֶׁ ֵטל ָאָדם ִמן הַּ  ְלִפיָכְך לֹא ְיבַּ

 )מדרש תנחומא(          

 

 סוגי עצים

ידי אנשים, נקראים עצי פרי. עצים -עצים שפרותיהם ניתנים לאכילה על - עצי פרי ועצי סרק/ נוי .1

ידי אנשים נקראים עצי סרק )סרק= דמי, כמו, לא אמיתי( או עצי -שפרותיהם אינם ניתנים לאכילה על

 נוי )נוי= קישוט יופי(.



 

 

וצומחים להם עלים חדשים  עצים שעליהם נושרים בשלכת, לקראת החורף, - נשירים וירוקי עד .2

פי עונה, והם נשארים ירוקים כל -באביב, נקראים נשירים. עצים שעליהם אינם נושרים בבת אחת על

 השנה, נקראים ירוקי עד.

העץ הוא גבוה, בעל גזע רחב, ענפיו מתחילים בגובה והם רחוקים מהאדמה. העץ  - עצים ושיחים .3

ך, גזעו דק, ענפיו מתחילים נמוך מאוד, קרוב לאדמה. נראה צר, וענפיו מרווחים יותר. השיח נמו

 השיח נראה רחב וענפיו צפופים.

 מיינו את הצמחים הבאים בטבלאות לפי הסוגים

 

 עצי סרק/ נוי עצי פרי

 

 

 

 

 

 

 

תפוז, אורן, ארז, חרוב, רימון, סיגלון, זית, אזדרכת, אלון, אלה, גפן, יסמין, ליבנה, ברוש, אגס, בננה, 

 פיקוס.

  

 ירוקי עד נשירים

 

 

 

 

 

 

 

לימון, אורן, ארז, חרוב, רימון, שקד, זית, גפן, ברוש, אגס, תמר, אבוקדו, תפוח, שזיף, איקליפטוס, 

 תאנה.

 

 עצים שיחים

 

 

 

 

 



 

 

 

 אשכולית, תמר, מורן, ארז, אלון, אלת המסטיק, ברוש, יסמין, תאנה, ביגונביליה, הדס, אקליפטוס, אורן.

 

 

 יפור על עצים:שיר וס – 3שיער 

 דתיה בן דור /איך זה להיות עץ

ְלִּתי ֵעץ: ם ָשאַּ עַּ  פַּ

ה ִלְהיֹות ֵעץ?  ֵעץ, ֵאיְך זֶׁ

אי ִמְתלֹוֵצץ ָּתה ְבוַּדַּ  אַּ

ר ָהֵעץ  ָאמַּ

ְרִּתי  לֹא ָולֹא ָאמַּ

 ִבְרִצינּות ְגמּוָרה.

ע?  זֶׁה טֹוב אֹו רַּ

? דּועַּ ּה ָהֵעץ, מַּ ע? ָּתמַּ  רַּ

אַּ  ת ְלָך שֶׁ ?ְולֹא ִאְכפַּ ָשבּועַּ  ָּתה ָּתקּועַּ ָכל הַּ

. ִני ָּתקּועַּ  ֵאינֶׁ

.  ֲאִני ֲהֵרי ָנטּועַּ

ֵקר ֲחֵבִרים, כֶׁת ְלבַּ ֵשק ְלָך ִלְפָעִמים ָללֶׁ  ְולֹא ִמְתחַּ

ע ִבְמקֹומֹות ֲאֵחִרים?  אֹו ִלְראֹות ָמה ִנְשמַּ

. נּוד ְוָלנּועַּ ְך לַּ  ֵאין ִלי ָכל ֹצרֶׁ

ן ְמרֹות ִלי ְבֹאפֶׁ ִרים ְמזַּ , ִצפֳּ  ָקבּועַּ

ִרים ִלי נֹוְשִקים, ְרפַּ  פַּ

, ת ָהרּוחַּ פֶׁ טֶׁ  ְמלַּ

. ק ָפתּוחַּ ד ֵעינַּי ָכל ָהֹאפֶׁ  ּוְלנֶׁגֶׁ

כָֻּּלם ְיָשִנים ָאז ָמה? ְיָלה, ְכשֶׁ ּלַּ  ּובַּ

ְדָמָמה ֲאִזין לַּ ְיָלה ֲאִני מַּ  ְבלַּ

 ְושֹוֵמעַּ 

ת ָהֲאָדָמה, מֶׁ  ֵאיְך נֹושֶׁ

ְבִשיִלים,  ֵאיְך ֵפרֹות מַּ

ְטָלִליםֵאיְך י  ֹוְרִדים הַּ

ָנָפי ְיָשִנים גֹוָזִלים  ּוְבתֹוְך עַּ

ל ְשָנָתם  וֲַּאִני שֹוֵמר עַּ

ְרִּתי  ֲאִני אֹוֵהב אֹוְתָך ֵעץ ָאמַּ

ִני ל גַּ ְכִּתי אַּ  ְוָהלַּ

ּלֹוִני ְעִּתי ִלי ֵעץ מּול חַּ ְוָנטַּ

 

ַמח ְבֶחְלקֹו /  ֹאֶרן ֶשלֹא שָּׁ  בלה ברעםהָּׁ

 ילקוט ט"ו בשבט, מדור הגנים הבינקיבוצי. עיבוד ואיור: לאה.ס. עפ"י

 

ְּיצֹות ְבִשְמָחה. בַּ  ְמנְַּּתרֹות ּוְמצַּ ר ֵעִצים ָלֹרב, ִשיִחים ִצפֹוִרים שֶׁ ּיַּעַּ ר. ּובַּ ָגִליל צֹוֵמחַּ יַּעַּ ֲהֵרי הַּ ר בַּ ה ָגר שַּ זֶׁ ר הַּ עַּ ּיַּ

ָחד ָיָצא  ב אֶׁ רֶׁ קֹולֹות. עֶׁ ְקִשיב לַּ ֵּיל ּומַּ ר. הּוא ְמטַּ עַּ ּיַּ ֵּיל, הַּ  ְלטַּ

ר:  עַּ ּיַּ ר הַּ ל אֹותֹו שַּ ה. ָשאַּ ן ּובֹוכֶׁ ר עֹוֵמד ָשִתיל ֹארֶׁ עַּ ּיַּ  ְוִהֵנה ִבְקֵצה הַּ

ן ָיָקר?" ה ֹארֶׁ ָּתה בֹוכֶׁ  "ָלָמה אַּ

ל ָזָהב.  ה ָעִלים שֶׁ ק ִלי ְמָחִטים דֹוְקָרִנּיֹות. ֲאִני רֹוצֶׁ ֲענִַּנים ְורַּ ִכים רַּ ָּת ָעִלים רַּ  "ְלָכל ָהֵעִצים ָנתַּ

ה ִמָכל ָהֵעִצים" ֱהיֶׁה ָיפֶׁ ְבִריִקים נֹוְצִצים וֲַּאִני אֶׁ  מַּ

ך ר ְוָהלַּ ְּלָך ִמָזָהב." ָכְך ָאמַּ ָעִלים שֶׁ ר ִיְהיּו הֶׁ ר: "טֹוב, ָמָחר ִעם ֹבקֶׁ ר ְוָאמַּ עַּ ּיַּ ר הַּ ְצמֹו שַּ  …ִחֵּיְך ְלעַּ

ּל ָעִלים שֶׁ ר ִהְתעֹוֵרר ְוִהֵנה הֶׁ ם. ִעם ֹבקֶׁ ָקָטן ִנְרדַּ ן הַּ  ִמָזָהב. … ֹוָהֹארֶׁ

נּו ה ִממֶׁ ן, ָאְמרּו ָכל ָהֵעִצים, ֵאין ָיפֶׁ ה הּוא ָהֹארֶׁ ָמה ָיפֶׁ  … כַּ



 

 

בֹו. ל גַּ ק עַּ ִגיעַּ ִאיש ְושַּ , ְוִהֵנה מַּ  עֹוד הּוא ָשֵמחַּ

עָ  ת ָכל הֶׁ ף אֶׁ ש ְוָקטַּ ר ָהִאיש. ִנגַּ ָמה ָיִפים ְונֹוְצִצים ֵהם" ָאמַּ ְך "אֹוהֹוֹו, ָעִלים ִמָזָהב, כַּ ק, ְוָהלַּ שַּ ת הַּ ִלים, ִמֵּלא אֶׁ

ה ּוִמְתיֵַּפחַּ  ָקָטן בֹוכֶׁ ן הַּ ר ָהֹארֶׁ ְרכֹו. ִנְשאַּ ָשר ְלדַּ  … ָשֵמחַּ ּוְמאֻּ

ן ָיָקר?" ה ֹארֶׁ ָּתה בֹוכֶׁ ל: "ָלָמה אַּ ן ְוָשאַּ ל ָהֹארֶׁ ר, ִהְתָקֵרב אֶׁ עַּ ּיַּ ר הַּ ע זֹאת שַּ  ָשמַּ

ל ָזָהב . ֵּתן ִלי  ה ָעִלים שֶׁ ל ְזכּוִכיתֵאיִני רֹוצֶׁ ְבִריִקים שֶׁ  ְשקּוִפים, נֹוְצִצים,  -ָעִלים מַּ

ה ִמָכל ָהֵעִצים." ָּיפֶׁ ֱהיֶׁה הַּ  וֲַּאִני אֶׁ

ְּלָך ִמְזכּוִכית."  ָעִלים שֶׁ ר ִיְהיּו הֶׁ ר: "טֹוב, ָמָחר ִעם ֹבקֶׁ ר ְוָאמַּ עַּ ּיַּ ר הַּ ְצמֹו שַּ  ִחֵּיְך ְלעַּ

ר ִהְתעֹוֵרר  ם. ִעם ֹבקֶׁ ָקָטן ִנְרדַּ ן הַּ ּלֹוֹארֶׁ ָעִלים שֶׁ  ִמְזכּוִכית. … ְוִהֵנה, הֶׁ

נּו, ָאְמרּו ָכל ָהֵעִצים.  ה ִממֶׁ ן, ֵאין ָיפֶׁ ה הּוא ָהֹארֶׁ ָמה ָיפֶׁ  כַּ

ָשר ְוִהֵנה.. רּוחַּ שֹוָבב ִמְשּתֹוֵלל ֵבין ָהֵעִצים ְרָצה ְוִנְשְברּו. ִנְרְגָעה… עֹוד הּוא ָשֵמחַּ ּוְמאֻּ ָעִלים אַּ  ָנְפלּו ָכל הֶׁ

 . ן ְוִהְתיֵַּפחַּ . ָבָכה ָהֹארֶׁ ר ֵעיֹרם ְוֵקֵרחַּ ָקָטן ִנְשאַּ ן הַּ  ָהרּוחַּ ְוָהֹארֶׁ

ן ל ָהֹארֶׁ ר אֶׁ עַּ ּיַּ ר הַּ ן ָיָקר?"… ִהִגיעַּ שַּ ה ֹארֶׁ ן: "ָלָמה ִּתְבכֶׁ ת ָהֹארֶׁ ל אֶׁ  ְוָשאַּ

ה ֲעֵלי ְזכּוִכית ְשקּוִפים ִכים יְ  -"ֵאיִני רֹוצֶׁ ְבִריִקים. ֵּתן ִלי ָעִלים רַּ ִקים, ְכמֹו ָכל ָהֵעִצים."מַּ  רֻּ

ד ָיֹרק." גֶׁ ר ִּתְהיֶׁה ָלבּוש ְבבֶׁ ֹבקֶׁ ר: "טֹוב, ָמָחר בַּ ר ְוָאמַּ עַּ ּיַּ ר הַּ ְצמֹו שַּ  ִחֵּיְך ְלעַּ

ֲעָנן ָיֹרק.  ד רַּ גֶׁ ר, ָרָאה ְוִהֵנה ֵיש לֹו בֶׁ ִהְתעֹוֵרר ִעם ֹבקֶׁ ם ּוְכשֶׁ ָקָטן ִנְרדַּ ן הַּ  ְוָכְך ָהָיה. ָהֹארֶׁ

ןְוָכל הָ  ה הּוא ָהֹארֶׁ ָמה ָיפֶׁ ֲחִשים כַּ ָגִליל ִמְתלַּ ֲהֵרי הַּ בַּ ר ּוִפְתאֹום…ֵעִצים שֶׁ שַּ ה ּוְמאֻּ  …עֹוד הּוא ֵגאֶׁ

ן: ל ָהֹארֶׁ ת עַּ סֶׁ פֶׁ  ִמי זֹו ָבָאה ִבְקִפיָצה? ִעָזה ְפִזיָזה, עֹוָלה ּוְמטַּ

ִכים ּומְ  - ָמה רַּ ָמה ְטִעיִמים, כַּ ִקים, כַּ ה ָעִלים ְירֻּ  …תּוִקיםֵאיזֶׁ

. -ְוָכְך ִלֲחָכה ִעָזה ן ְוִהְתיֵַּפחַּ ִּליָזה. ָבָכה ֹארֶׁ ָעִלים ְוָחְזָרה ְשֵבָעה ְועַּ ת ָכל הֶׁ  ְפִזיָזה אֶׁ

ָּתה בֹוכֶׁה?" ן ָיָקר? ָלָמה אַּ ה ְלָך ֹארֶׁ ל: מַּ ן ְוָשאַּ ל ָהֹארֶׁ ר שּוב ִהִגיעַּ אֶׁ עַּ ּיַּ ר הַּ ת ִבְכיֹו שַּ ע אֶׁ  ָשמַּ

ר: ן ְוָאמַּ ל ִלי ָעָנה ֹארֶׁ ְגדַּ דֹוְקָרִנּיֹות. אֶׁ ְמָחִטים הַּ ת ֲעֵלי הַּ ֲחָזָרה אֶׁ ה בַּ ִנים, ֲאִני רֹוצֶׁ ֲענַּ ִכים ְורַּ ה ָעִלים רַּ "ֵאיִני רֹוצֶׁ

ע ִלי." ָחד לֹא ָירַּ ף אֶׁ  ְואַּ

ּלֹו ֲעֵלי ָעִלים שֶׁ ם ְוִהֵנה הֶׁ ר קַּ ֹבקֶׁ ם. בַּ ָקָטן ִנְרדַּ ן הַּ ְיָלה, ְוָהֹארֶׁ ב וְַּיִהי לַּ רֶׁ ִדים ְלֵמאֹות  -וְַּיִהי עֶׁ ִכים, חַּ ְמָחִטים, ֲארֻּ

ה. זֶׁ ּיֹום הַּ ד הַּ ְלקֹו עַּ ָשר ְוָשֵמחַּ ְבחֶׁ ָקָטן ְמאֻּ ן הַּ ֲאָלִפים, ְוָהֹארֶׁ  ְולַּ
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