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 ִמְבָצע ְּבֹּתם. ְּבֵבית ֵסֶפר "ְנאֹות ַמְרָּגִלית" ְּבֶפַתח ִּתְקָוה 'ג ְּבִכָתה לֹוְמדֹות ֶאְסִּתי ְוָרֵחִלי

 ִעים. ְצבָ  ִמיֵני ְּבָכל ִעָּפרֹון ִצְבֵעי ֶעְרַּכת ַהִּכָתה ִמְמַחֵנֶכת ַׁשי ֶאְסִּתי ִקְּבָלה "ִמּדֹות  טֹובֹות" 

   .ְיַתְּבלּו ְלַבל ֶׁשָּלּה ְוָׁשְמָרה ֲעֵליֶהם ַהְּצָבִעים ֶעְרַּכת ֶאת ְמֹאד ָאֲהָבה ֶאְסִּתי

 ַהַחִגים ִּפַּנת ֶאת ְלַקֵּׁשט ְמַנת ַעל ֵעִצים ְלַצֵיר ַהַּתְלִמידֹות ִּבְׁשָבט ִהְתַּבְּקׁשּו ּו"ט ִלְקַראת

 ַּכף ְּבצּוַרת  ְרָחִבים ְוָעִלים ַרִּבים ֲעָנִפים ַּבַעל ָרָחב ֵעץ ְוִצְּיָרה יֶאְסִּת  ְלַיד ָרֵחִלי ָיְׁשָבה .ָּבִּכָתה

 ֵחן ָמָצא לֹא ֶׁשִּצְּיָרה ֵעץ ָּכל, ְלַצֵּיר ְמֹאד ִמְתַקָּׁשה ֶאְסִּתי. ְּבִמינֹו ּוְמּיַֻחד ַמְרִהיב ֵעץ. ָיד

 ֶאְסִּתי ִהְסַּתְּכָלה. ָעֹקם  ַהֶּגַזע ּוָבַאֵחר ַצר ֶּגַזעהַ  ְּבֶזה, ְמֹאד ָּגבֹוּהַ  ְוֶזה, ִמַּדי ָקָטן ֶזה. ְּבֵעיֶניהָ 

 ִּבְּקָׁשה. ָּכ ָּכל ִהְצִליָחה לֹא ַּבּזֹאת ַּגם ַא, ְּבִדּיּוק ָּכֶזה ֵעץ ְלַצֵּיר ְוָרְצָתה ָרֵחִלי ֶׁשל ָהֵעץ ַעל

 ַלֲעֹזר ַּגם ְואֹוֶהֶבת ְלַצֵּיר ְמֹאד ֶׁשאֹוֶהֶבת, ָרֵחִלי .ּדֹוֶמה ֵעץ ָלּה ְלַצֵּיר ִמָרֵחִלי ֶאְסִּתי

  ְּגדֹוִלים ֲעָנִפים ַּבַעל, ָרָחב ֵעץ, ְמֹאד ִמּיַֻחד ֵעץ ְלֶאְסִתי ְוִצְּיָרה ְּבִׂשְמָחה ֶנֶעְנָתה, ַלֲחֵברֹוֶתיהָ 

 ְּפָרִחים ָּפרִמְס  ַּגם ִצְּיָרה ּוֵביֵניֶהם ֵלב ְּבצּוַרת ִיְהיּו ֶׁשֶהָעִלים ָּדֲאָגה ִהיא ַהַּפַעם. ָרִּבים ְוָעִלים

  ".ֲחֵברֹות ַאֲהַבת ֵעץ" לֹו ְוָקְרָאה ָהֵעץ ַעל ְלִהְסַּתֵּכל ֶנֶהְנָתה, ְמֹאד ָׂשְמָחה ֶאְסִּתי. ָיִפים

  ְמֻדָּיק ָּבֹאֶפן אֹוָתם ִלְצֹּבעַ  ּוִבְּקָׁשה ַהָּיִפים ַהִּצּיּוִרים ַעל ַהֲחֵברֹות ְׁשֵּתי ֶאת ַהּמֹוָרה ִׁשְּבָחה

 ַהִּצּיּור ְּבִצְבֵעי ֶאת ֵהֵחָּלה ִלְצֹּבעַ  ֶאְסִּתי. ַהַחִגים ִּפַּנת ֶאת ִעָּמם ְלַקֵּׁשט ֶׁשּתּוַכל ְמַנת ַעל

 ֵאיֵנ ַמּדּועַ " .ַהִּצּיּור ַעל ְוִהִּביָטה ַהַּצד ִמן ָיְׁשָבה ָרֵחִלי ַא ,ֵמַהְּמַחֶּנֶכת ֶׁשִּקְּבָלה ָהִעָּפרֹון

 ַהְּצָבִעים" :ֵעיֶניָה ְוָאְמָרה ֶאת ָרֵחִלי ִהְׁשִּפיָלה ,"ְצָבִעים ִלי ֵאין" .ֶאְסִּתי ָׁשֲאָלה?" צֹוַבַעת

". ֲחָדָׁשה ְצָבִעים ֲחִביַלת ֶּכֶסף ִלְקִנַּית ָּכֵעת ֵאין ּוְלהֹוַרי ִהְּתָּבלּו ִלי  ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ֶׁשָּקנּו

 ֶׁשּלֹא ֲעֵליֶהם ׁשֹוֶמֶרת ֹּכה ִהיא .ֶׁשָּלּה ַהְּצָבִעים ֲחִביַלת ַעל ְוִהִּביָטה ,ֶהְחִריָׁשה ֶאְסִּתי

 ֶאל ֶאְסִּתי ִחְּיָכה. ְצָבִעים ֵאין ֶׁשַּלֲחֶבְרָּתּה ַרב ַצַער ִהְצַטֲעָרה ַא ,ִיָּׁשְברּו ִיְתַקְלְקלּו ְוֶׁשּלֹא

 ַעל ּתֹוָדה ּוְכאֹות ִּליׁשֶ  ַהָּיֶפה ִצּיּור ָהֵעץ ֶאת ַעְכָׁשו צֹוַבַעת ֲאִני ִּבְזכּוֵת: "ָלּה ָרֵחִלי ְוָאְמָרה

  . "ַהְּצָבִעים ֶׁשִּלי ֶאת ָל ְלַהְׁשִאיל ְׂשֵמָחה ֲאִני ,ִלי ְרצֹוֵנ ַלֲעֹזר

 ָזְכָתה 'ג ִּכָּתה .ַהִּכּתֹות ֵּבין ִקּׁשּוט ַּתֲחרּות ַהֵּסֶפר ָעְרָכה ְמַנֶהֶלת ֵּבית, ִּבְׁשָבט ּו"ְּבט

 ֶהְחִליָטה ַהְּמַנֶהֶלת  .וָרֵחִלי ֶאְסִּתי ֶׁשל ַהָּיִפים ִציּוֵריֶהן ְּתלּוִיים ָהיּו ַהַחִגים ְּבִפַּנת .ַּבַּתֲחרּות

 ֶהְחִליָטה ְלִמי  .ְמיָֻחִדים ְּבִמיָנם ִעָּפרֹון ִצְבֵעי ֶעְרַּכת – ְּבִצּיּור ְלִמְצַטֶּיֶנת ַהִּכָּתה ַׁשי ְלַהֲעִניק

  ...ֹוןָנכ ִנַחְׁשֶּתם ?ַהְּצָבִעים ֶאת ָלֵתת ַהְּמַחֶּנֶכת
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