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כתיבה: תמר זקס ורחל סלייטר



ם ְוָאְספּו ָעִלים  ּׁשּוב. ֵהם ָהְלכּו ְלִאָטּ ִביֵלי ַהִיּ ְשׁ ן ָיְצאּו ְלִטּיּול ִבּ ַיְלֵדי ַהַגּ
ְנָתה  ָפּ ַהְרחֹוב,  ְקֵצה  ֶאל  יעּו  ִהגִּ ֵהם  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ֵמָהֵעִצים.  רּו  ְשׁ ָנּ ֶשׁ ים  ְיֵבִשׁ

ֶנת. ֶנּ נָֹעה ֶאל ַהַגּ
ַחת  רֹק, ִמַתּ א ַהָיּ ֶשׁ ֶבת ַעל ַהֶדּ נּו? נּוַכל ָלֶשׁ ָלּ ה ֶשׁ ָנּ ֵנס ַלִגּ ִנָכּ י, אּוַלי  "ִצִפּ
ּוְבעּוִגּיֹות."                                                                                                 ִמיץ  ְבּ אֹוָתנּו  ד  ַכֵבּ ְתּ א  ִאָמּ ֶצֱאלֹון.  ַהּ ְלֵעץ 

ל נָֹעה. ָעה ֶשׁ ַהְיָלִדים ִהְתַלֲהבּו ֵמַהַהָצּ
ה. ָשׁ ָקּ ֵנס," ֵהם ִהְצָטְרפּו ַלבַּ ן,  ּבֹואּו ִנָכּ ן, ֵכּ "ֵכּ

ַהְיָלִדים  ָפה.  ַהיָּ ה  נָּ ַלִגּ ַהְיָלִדים  ִעם  ִנְכְנָסה  ִהיא  יָמה.  ְוִהְסִכּ ָכה  ִחְיּ י  ִצִפּ
ְדלּו ָעָליו. ָגּ ים ֶשׁ ָרִחים ָהֲאֻדִמּ לּו ַעל ַהְפּ ְכּ ֱאלֹון ְוִהְסַתּ ִהְתָקְרבּו ֶאל ֵעץ ַהצֶּ

ה  ָמּ יַע אֹוְרֵאל ַעל ַכּ ֱאלֹון," ִהְצִבּ ל ֵעץ ַהֶצּ ה ֶשׁ ְראּו ֶאת ָהֲעָנִפים ָהֵאֶלּ "תִּ
א  ה, ְוַאבָּ ֵאֶלּ נּו ָהיּו חֹוִרים ָכּ ָלּ ֵעץ ֶשׁ ם ָבּ ֶהם חֹוִרים. ַגּ ֵמָהֲעָנִפים. "ֵיׁש ָבּ

ָחִלים ָעׂשּו אֹוָתם." ְזּ י ָאַמר ֶשׁ ִלּ ֶשׁ
ִית. ַתח ַהַבּ ל נָֹעה ִמֶפּ א ֶשׁ לֹום, ְיָלִדים," ָקָרא  ַאָבּ "ָשׁ

ָקה אֹותֹו.                                                                                           נָֹעה ָרָצה ֵאָליו ְוִחְבּ
ֱאלֹון?"   ַהֶצּ ֵעץ  ל  ֶשׁ ַלֲעָנִפים  ָרה  ָקּ ַמה  ָרִאיָת  א,  "ַאָבּ

יָעה ַעל ַהחֹוִרים. ֲאָלה נָֹעה ְוִהְצִבּ ָשׁ
ֲעָנִפים. ׁש ָלֵעץ ְוָנַגע ָבּ א ִנַגּ ַאָבּ

י ָחַתְך  ִלּ א ֶשׁ ָעְבָרה, ְוַאָבּ ָנה ֶשׁ ׁ ָשּ נּו ָהיּו חֹוִרים ַבּ ָלּ ֵעץ ֶשׁ ם ָבּ "ַגּ
ֶאת ָהֲעָנִפים," ָאַמר אֹוְרֵאל.                                                                                                              
ל נָֹעה.  א ֶשׁ ֱאֶמת ָצִריְך ִלְגזֹם אֹוָתם," ָעָנה ַאָבּ "ֶבּ
ָחִלים ְיכֹוִלים ַלֲעבֹר ְלָכל ַעְנֵפי ָהֵעץ, ְוָהֵעץ  "ַהְזּ
ה,  ִמָטּ ַנת ְשׁ ָנה ִהיא ְשׁ ַיְפִסיק ִלְצמַֹח. ֲאָבל... ַהָשׁ
ָצִריְך  ֲאני  ַלֲעׂשֹות.  ָאסּור  ֶשׁ ְמָלאכֹות  ְוֵיׁש 
ָהֲעָנִפים  ִלְגזֹם ֶאת  ָהַרב ִאם מּוָתר  אֹל ֶאת  ִלְשׁ
ה."                                                            ִמטָּ ְשׁ ה ַבּ ָהֵאֶלּ

א  ְלַאבָּ ֶנת  ֶנּ ַהַגּ ָאְמָרה  ן,"  ַלַגּ ַלֲחזֹר  ְצִריִכים  "ֲאַנְחנּו 
ר ָלנּו ָמה ָהְיָתה  ַסֵפּ ְתּ ַיֲעֶנה ְלָך,  ָהַרב  ֶשׁ ל נָֹעה. "ְכּ ֶשׁ
ה  ִמָטּ ְשׁ ַנת  ל ְשׁ ׁשּוָבתֹו. ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֲהָלכֹות ֶשׁ ְתּ
ְוִנְשַׂמח ִלְלמֹד עֹוד ֲהָלָכה."                           

ן.                                           לֹום ְוָחְזרּו ַלַגּ ַהְיָלִדים ִנְפְנפּו ְלָשׁ
ה. ָנּ ִגּ א ַבּ ָבה נָֹעה ִעם ִאָמּ ֶקר ָיְשׁ בֹּ ת ַבּ בָּ ַשׁ ְבּ

ִרים.                                                                                            ַמע ִציּוץ ִצֳפּ "ְצִויץ, ְצִויץ, ְצִויץ," ִנְשׁ
ֱאלֹון.                                                  ָעפּו ֶאל ֵעץ ַהֶצּ ִרים ֶשׁ ֵתי ִצֳפּ נָֹעה ָרֲאָתה ְשׁ

יָעה ַעל ַהנֹוצֹות  ִרים ְמֻיָחדֹות," ָאְמָרה נָֹעה ְוִהְצִבּ ְרִאי ֵאיֶזה ִצֳפּ א, ִתּ "ִאָמּ
ִרים  ִצֳפּ ָרִאיִתי  ֹלא  ַעם  ַפּ ַאף  ְוָאדֹם.  ָלָבן  חֹר,  ָשׁ ָבִעים  ְצּ ַבּ ָהיּו  ֶשׁ ֶהן,  ָלּ ֶשׁ
ַסְקָרנּות.                                                                                                                ְבּ נָֹעה  ֲאָלה  ָשׁ ִנְקָראֹות?"  ֵהן  ֵאיְך  ה!  ֵאֶלּ ָכּ

א. ֶהן," ָאְמָרה ִאָמּ ָלּ ּקֹור ָהָארְֹך ֶשׁ ְגָלל ַהַמּ ִרים, ִבּ "ֵהן ִנְקָראֹות ַנקָּ
ָמִהיר  ִתּפּוף  ְבּ ָהֵעץ  ַעְנֵפי  ַעל  ֶהן  ָלּ ֶשׁ ַהַמּקֹור  ֶעְזַרת  ְבּ ָנְקׁשּו  ִרים  ֳפּ ַהִצּ
י.                                                                                                                  ְוִקְצִבּ

ף: ּתּוק, ּתּוק, ּתּוק,"  תֹוְפִפים ַעל תֹּ ְמּ מֹו ֶשׁ קֹור ְכּ ַמּ ים ַבּ יִשׁ ִרים ַמקִּ ָקּ "ַהַנּ
ְקּתּוק.                                                                                                      ַהִתּ ֶקֶצב  ְלִפי  ִים  ַפּ ַכּ ּוָמֲחָאה  נָֹעה  ָאְמָרה 

ִרים ֲעלּולֹות ָלעּוף." ֳפּ י, ַהִצּ ְרִעיִשׁ א. "ִאם ַתּ ה ְאָמּ ..." ָלֲחָשׁ ... ְשׁ ... ְשׁ "ְשׁ
ׁשֹון  ֶעְזַרת ַהָלּ הּו ֵמַהחֹור ְבּ ׁ חֹוִרים, ֵהן מֹוִציאֹות ַמֶשּ רֹות ַבּ ִרים ְמַנְקּ "ַהִצֳפּ
ו ֵהן אֹוְכלֹות  ְרִאי! ֵהן הֹוִציאּו ְזָחִלים ְוַעְכָשׁ א, ִתּ ֶהן," ָאְמָרה נָֹעה. "ִאָמּ ָלּ ֶשׁ

אֹוָתם."                                                          
ר נָֹעה  ֲאֶשׁ ַכּ ֶעֶרב,  ָבּ ם  ַגּ ים.  ָקִרים ֶאת ָהֲעָנִפים ַהְיֵבִשׁ ִהַנּ רּו  ִנְקּ ל ַהּיֹום  ָכּ
ִרים.  ל ַהִצֳפּ ּקֹוִרים ֶשׁ ְמָעה ֲעַדִין ֶאת ְנִקיׁשֹות ַהַמּ ה, ִהיא ָשׁ ִמָטּ ְכָבה ַבּ ָשׁ
ִרים.  ָקּ ה, ִלְראֹות ֶאת ַהַנּ ָנּ ֶקר ִהְתעֹוְרָרה נָֹעה ּוִמֲהָרה ָלֵצאת ַלִגּ בֹּ ם ַבּ ֵכּ ַהְשׁ
זּוִרים ָהֲעָנִפים.                                                                                    ַחת ָהֵעץ. ְלָידֹו ָהיּו ְפּ א ָעַמד ִמַתּ ִרים ֶנֶעְלמּו. ַאָבּ ָקּ ַהַנּ
ַנת  ְשׁ מּוָתר ִלְגזֹם אֹוָתם ִבּ ַזְמָתּ ֶאת ָהֲעָנִפים? ָהַרב ָאַמר ֶשׁ א, ַהִאם ָגּ "ַאָבּ

ֲאָלה נָֹעה. ה?" ָשׁ ִמָטּ ְשׁ
ְך.                                                                                                               א ִחֵיּ ַאָבּ

ר ָהֲעָנִפים  ִרים ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ָהֲעָנִפים, ַעד ֲאֶשׁ ָקּ רּו ַהַנּ ְיָלה ִנְקּ ל ַהַלּ "כָּ
רּו ְוָנְפלּו." ְבּ ִנְשׁ

ִרים  אֹל ֶאת ָהַרב ִאם מּוָתר ִלְגזֹם ֶאת ָהֲעָנִפים. ַהִצֳפּ ָבר ֹלא ָצִריְך ִלְשׁ "ְכּ
ָבר ָעׂשּו ָלנּו ֶאת ָהֲעבֹוָדה..." ָאְמָרה נָֹעה. "ֲאִני ְיכֹוָלה ָלַקַחת ָעָנף ֶאָחד  ְכּ

ֵדי ְלַהְראֹות ַלְיָלִדים?"  ן ְכּ ַלַגּ


