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ַעם ָהיֹה ָהיָה ַפּ
ָבֶּאֶרץ ְרחוָֹקה

יְצוּר ָקָטן ְמאוֹד



כֹּה ָקָטן ֶשֶאְפָשר ָהיָה לְִראוֹת אוֹתוֹ ַרק
ְבֶּעזְַרת ִמיְקרוְֹסקוֹּפ, 

 זהו ֵחֶפץ ֶשנְרָאה ְקָצת כְּמוֹ ִמְשֶקֶפת.

כְּלִים ַדְרכּוֹ, ֶדֶרךְ ָהֲעָדָשה ַהְמיֶֻחֶדת,    כֲַּאֶשר ִמְסַתּ
כָּל ָדָבר נְִרֶאה גָּדוֹל וָּבּרוּר יוֵֹתר.



כְּלִים ַעל זְבוּב בִּמיְקרוְֹסקוֹּפ,  ִאם ִמְסַתּ

ֹ הוּא יֵָרֶאה כְּמו
זְבוּב גָּדוֹל ְמאוֹד.    



כְּלִים ַעל ָעלֶה ֶדֶרךְ ָהֲעָדָשה,   ִאם ִמְסַתּ

ֶאְפָשר לְִראוֹת ֶאת כָּל ָהעוְֹרִקים ֶשלוֹ. 



כְּלוּ ַעל ַהיְצוּר ַהָקָטן כֲַּאֶשר ַמְדָּענִים ִהְסַתּ
ֶדֶרךְ ֳעָדָשת ַהִמיְקרוְֹסקוֹּפ

 ֵהם ִהְבִחינוּ ֶשהוּא ָחַבש כֶֶּתר גָדוֹל ְמאוֹד...    

״ֵאיזֶה ַשְחָצן!״  

ֵהם ָאְמרוּ. 



ן אוֹתוֹ יְצוּר ָקָטן וְחוְּצָפּ
ָהיָה ַבַּעל אִֹפי ָקֶשה ְמאוֹד.



לְַמרוֹת זֹאת, הוּא לֹא ָאַהב לְִהיוֹת לְַבד, 
ש ֲחֵבִרים לְִהיָצֵמד ֻאלֵיֶהם. ִמיד ִחֵפּ ָתּ

גַש ִמיֶשהוּ ִמיָד ָרָצה לָכֵן, כְֶּשָפּ
לְִהְתיַיֵדד ִאּתוֹ ולְִהָדֻבּק ֵאלָיו.  

ֲאָבל לִילִָדים, לַיְלָדוֹת וֲַאִפילוּ לְִמבוּגִָרים
ַהיְצוּר ַהָקָטן ַהזֶה ְקָצת ֵהִציק



ֵעל ֹהוּא גַָרם לֶָהם לְִהְשַתּ יִצים ֶשל ַהכֶֶּתר ֶשלו  וְִעם ַהְשִפּ
גֵֶרד לכּוּלָם ַבּגָרוֹן. 



י, ְרָחח ֲאִמִתּ ִמיד ָחַבש כֶֶּתר, ָהיָה ִפּ ַהיְצוּר ַהָקָטן ֶשָתּ



ֹ ִבּגְלַל זֶה ַמְדָענִים וְרוְֹפִאים נִסוּ לֲַחקֹר אוֹתו
ן לֲַהפֹךְ אוֹתוֹ  וּלְַהִשׂיג ֵמיָדע כְֵּדי לְגַלוֹת כֵּיַצד נִָתּ

לְָחִביב וְָאִדיב יוֵֹתר. 



  ֵבּינְַתייִם,
ַאְפֵשר לֹא לְִפגֹּוש כְּלָל שׂוּ ֶדֶרךְ ֶשְתּ  ְבּכָל ָהעוֹלָם ִחְפּ

 ֶאת ַהיְצוּר ַהָקָטן ִעם ַהכֶֶּתר,
וְכָךְ לְִדאוֹג ֶשהוּא לֹא יִָציק לְַאף ֶאָחד.



ֹ  ַהיְּלִָדים ִהְתִחילוּ לְַבלוֹת ַהְרֵבּה זְַמן ַבַּבּיִת וְִהְפִסיקו
אְרק. לָלֶכֶת לְֵבית ַהֵסֶפר אוֹ לְַבֵקּר ַבָּפּ



גַּם ְמבוּגִָרים וְגַם יְלִָדים לְָמדוּ לְִשטֹף טוֹב טוֹב יַָדייִם,

 
ִמיד ָחַבשׁ כֶֶּתר כִּי ַהיְצוּר ַהָקָטן ֶשָׁתּ

כְּלָל לֹא ָאַהב ַמיִם ִעם ַסבּוֹן. 

08:3013:30

20:15 18:40



 ָעַבר ָשבוַּע וְעוֹד ָשבוַּע,
וְלִילִָדים ְקָצת נְִמָאס לְִהְתַחֵמק

ֵמַהיְצוּר ַהָקָטן ִעם ַהכֶֶּתר. 

ֵהם ָרצוּ לֲַחזֹר לְַשֵֹחק ִעם ַחְבֵריֶהם
וּלְַחֵבּק ֶאת ָהֲאנִָשים ַהיְָקִרים לֶָהם.



ידוּ ַעל ַהכְּלָלִים ֲאָבל, ִבּזְַמן ֶשכֻּלָם ִהְקִפּ
וְִהְתַאזְרוּ ְבַּסְבלָנוּת... 



ָהרוְֹפִאים וְַהַמְדָּענִים ִהְמִשיכוּ לִלְמוֹד...

לִלְמוֹד...

וְלִלְמוֹד!



ן ָהיָה לְָהִבין ֶאת אוֹתוֹ יְצוּר ַרק ְבֶּדֶרךְ זוֹ נִָתּ

ֶשִהְמִשיךְ לִגְרֹם לַנְזִָקים ִמְבּלִי לֳַעצוֹר.



ִמיד ָחַבש כֶֶּתר  כָּךְ, ַאט ַאט, ַהיְצוּר ַהָקָטן ֶשָתּ
חוֹת ַמזִּיק וָּפחוֹת ַשְחָצן לַָמד לְִהיוֹת ָפּ

לֵק וּלְָהְפִסיק לְנַסוֹת לְַהְטִריד ֲאנִָשים  וְֶהְחלִיט לְִהְסַתּ
ִעם ַהכֶֶּתר ֶשלוֹ.



ְרִקים  לְְבסוֹף, ָחזְרוּ ַהיְלִָדים לְָשֵׂחק ְבַּפּ
וְלְִפגוֹש ֶאת ַחְבֵריֶהם,

ה ֵמֶהם צוֲֹעִקים:  וֲַאִפילוּ ָהיָה ֶאְפָשר לְִשמַֹע כָָּמּ
״ֵהיָדד, חוֹזְִרים לְֵבית ַהֵסֶפר!״



ָהָאִביב ִהגִיַע, ָבֲּאוִיר ֵריַח ֶשל חוֶֹפש,
ַהיְּלִָדים יְָרדוּ לְַשֵׂחק ְבּכַּדוּר וְלָרוּץ ִבְּרחוֹבוֹת ֶהָעִרים ֶשלֶָהם

 וְכֻלָּם ָחיוּ ְבּאֶֹשר וְעֶֹשר.
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