קראו את הסיפור שלפ יכם ,ת ו לו שם ,ובצעו את המשימות שאחריו.

כותרת:
טל ,חן וא י טפס ו על עץ האפרסק ה מצא בקצה השכו ה .אף פעם לא ידע ו
אם העץ שיך למישהו או לא .טל ,שהיא דקה וזריזה ,הצליחה בקלות להגיע
לצמרת העץ.
"לא תאמי ו כמה אפרסקים יש על העץ ",צעקה מלמעלה .חן סתה את כחה
והגיעה עד לע פים האמצעיים .וא י – סיתי ו סיתי לטפס ,ובכל פעם פלתי
למטה .אך לא ותרתי ,ולבסוף הצלחתי לטפס עד הע פים הראשו ים ,וכמעט
געתי באפרסק קטן שהיה בסר' .לא חשוב ',אמרתי לעצמי 'אקטף אחד בכל
מקרה ,העקר שאוכל להוכיחַ שטפסתי '.לפתע שמע קול פתיחת תריס" .מה
אתם עושים?" צעקה גברת לוי .טל וחן ירדו במהירות ו עלמו כלא היו ,ורק
א י שארתי תקועה ומתקשה להמלט על פשי .רק געה כף רגלי על הקרקע,
תרתי כמו צפור ,ופתחתי בריצה .גברת לוי צעקה לעברי" :א י מכירה את
אמא שלך ,ילדה ".למחרת ,כשחזרתי מבית הספר ,חכתה לי אמא במבט
זעוף.
"מי למד אותך להכ ס לחצר שאי ה שלך? ומי הרשה לך לקטף פרות מעץ
שאי ו שלך?" שאלה אמא בכעס" .אגש בערב לבקש סליחה ",ע יתי "וחוץ
מזה לא רק א י טפסתי ,גם חן וטל טפסו" ".בערב?" שאגה אמי "מיד תיגשי
להת צל בפ י גברת לוי! ולגבי הב ות האחרות – הן אי ן חברות בעי י",
לְה ְת ַצֵּ ל" ".מָ ה כְּ בָר
אוֹתן ִ
ָ
"אם כָּ ְ ,ק ִחי גַּם
ִיתיִ .
הוֹסיפָה ִא ָמּא" .הֵ ן כֵּן!" עָ ִ
ִ
כל-כך ורא שטפס ו על העץ?" המשכתי להתעקש" .אם את כבר שואלת,
אספר לך .גברת לוי היא אשה אלמ ה ",החלה אמא לספר" ,בעלהּ הרג
בתאו ת עבודה ,וב הּ הקטן כועס מאז על כל העולם .משתולל ,הורס כל מה
ש קרה בדרכו ,והיא אי ה יכולה לצאת לעבודה כי אף שמרטפית לא
מסתדרת עמו".
"אמא ,זה רעיון ",קפצתי "אולי ציע לה עזרה ,ו שמר על ב ה הקטן?"
הלכ ו שלשת ו – טל ,חן וא י – להת צל ,וגם הפכ ו ,ל"בייביסיטריות" של
עפר ,ב הּ של גברת לוי .בכל פעם ששמר ו עליו ,טפס ו על עץ האפרסק .גם
עפר למד לטפס ,ואפלו א י מטפסת כבר עד הע פים האמצעיים.
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