קראו את הסיפור ,ובצעו את המשימות שאחריו.
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עֵ ץ  /עוֹדֵ ד בּוּ ְרלָ א

יתן בְּ כִ ָתּה ב' ,יָצְ ָאה הַ כִּ ָתּה בְּ ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט ל ְִשׁתֹּל
לִפְ ֵי הַ ְרבֵּ ה שָׁ ִים ,כְּ ֶשׁהָ יָה ֵא ָ
חוֹקהַ ,אחַ ר-כָּ שָׁ רוּ וְ ָר ְקדוּ ְס ִביב
עֵ צִ ים .הַ יְּ ָל ִדים שָׁ ְתלוּ עֵ צִ ים עַ ל גִּ בְ עָ ה ְר ָ
יתן ל ֹא ָרצָ ה ל ְִשׁתֹּל עִ ם כֻּלָּ ם .הוּא
אוֹתם שֶׁ יִּגְ ְדּלוּ וְ י ְִהיוּ יַעַ ר! ֵא ָ
ָ
הַ ְשּׁ ִתילִים וּבֵ ְרכוּ
ל ַָקח ֶאת הַ ְשּׁ ִתיל ,עָ לָה עַ ל גִּ בְ עָ ה חֲ שׂוּפָה וְ ָשׁם שָׁ ַתל ֶאת הַ ְשּׁ ִתיל שֶׁ לּוֹ וְ ִה ְשׁ ָקה
אוֹתוֹ.
"זֶהוָּ ",אמַ ר" ,שָׁ לוֹםְ ,שׁ ִתיל .אֲ ִי ְמ ַאחֵ ל לְ שֶׁ ִתּצְ מַ ח וְ ִתגְ דַּ ל וְ ִת ְהיֶה עֵ ץ ֶאֱ מָ ן
לְמוֹלַ ְד ְתּ !"
רוּשׂים וְ צַ מַּ ְרתּוֹ
וְ ָאכֵן ,עִ ם ֲעבֹר הַ שָּׁ ִים הָ יָה הַ ְשּׁ ִתיל הַ ָקּטָ ן לְעֵ ץ עָ בֹתֲ ,ע ָ פָיו פְּ ִ
ְרחָ בָ ה וִ ירֻ ָקּה .הַ ְרבֵּ ה ְמ ַט ְיּלִים י ְָשׁבוּ וְ ָחוּ בְּ צִ לּוֹ ,וְ ַה ְרבֵּ ה צִ פּ ֳִרים ִקנְּ וּ בֵּ ין ֲע ָפָיו.
לְקצִ ין.
יתן גָּדַ ל ,וּכְ שֶׁ ִהגִּ יעַ הַ זְּ מַ ן ִה ְת ַגּיֵּס לְצַ הַ "ל וְ הָ יָה ָ
גַּם ֵא ָ
בְּ ַאחַ ת הַ ִמּלְחָ מוֹת יָצָ א עִ ם פְּ ֻלגַּת חַ יָּלִים לְעֶ זְ ַרת מֶ שֶׁ ק בְּ מָ צוֹר .כָּל ַה ָלּ ְילָה צָ עֲדָ ה
הַ פְּ ֻלגָּה בְּ שֶׁ ֶקט .הֵ ם עָ לוּ עַ ל גְּ בָ עוֹת וְ י ְָרדוּ בְּ ג ֵָאיוֹת ,עַ ד שֶׁ שָּׁ ְמעוּ מֵ ָרחוֹק ַרעֲמֵ י
פֶתע צָ עַ ק
ְי ִריּוֹתַ .היְּ ִריּוֹת הָ לְ כוּ וְ ָק ְרבוּ וְ גָבְ רוּ ,וּפְ גָזִ ים ִה ְת ַפְּ צוּ ל ֹא-הַ ְרחֵ ק מֵ הֶ םְ .ל ַ
"ה ְתכּוֹפְ פוּ! ִמצְ אוּ מַ חֲ סֶ ה!" וְ הוּא עַ צְ מוֹ זָחַ ל בִּ ְמ ִהירוּת וּמָ צָ א מַ חֲ סֶ ה
יתןִ :
ֵא ָ
חוֹרי עֵ ץ שֶׁ עָ מַ ד בְּ דַ ְרכּוָֹ .פּגָז שָׁ ַרק בִּ ְמעוּפוָֹ ,פּגַע בְּ גֶזַע הָ עֵ ץ וְ ִה ְתפּוֹצֵ ץ! הָ עֵ ץ
מֵ ַא ֵ
פּוֹצצוּתַ ,א
יתן הָ יָה הָ מוּם ִמן הַ ִה ְת ְ
ִגְ ַדּע וְ ָ פַל בְּ ִר ְשׁרוּשׁ ,כְּ מוֹ אֲ ָחָ ה אֲ רֻ כָּהֵ .א ָ
יָצָ א שָׁ לֵם וּבָ ִריא ,בְּ לִי ְשׂ ִריטָ ה .כָּל הַ לָּ יְ לָה ְִמשַׁ הַ ְקּ ָרב .עִ ם אוֹר הַ יּוֹם ִגְ מַ ר
יתן ִהבִּ יט ְס ִביבוֹ ,וְ ִהנֵּה – הַ מָּ קוֹם מֻ כָּר לוֹ! הוּא ִהבִּ יט ֶאל הָ עֵ ץ ַהגָּדוּעַ
הַ כֹּלֵ .א ָ
יתן! זֶה הָ יָה הָ עֵ ץ שֶׁ הוּא שָׁ ַתל בְּ ט"וּ בִּ ְשׁבָ ט
שֶׁ הָ יָה מֻ טָּ ל לְ פָ ָיו ,וּפִ ְתאוֹם הֵ בִ ין ֵא ָ
לִפְ ֵי הַ ְרבֵּ ה ַה ְרבֵּ ה שָׁ ִים ,כְּ ֶשׁהָ יָה ְבּכִ ָתּה ב'! הָ עֵ ץ ִה ִצּיל ֶאת חַ יָּיו.
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