
 ֵעץ ַהֲחרּוִזים
יר  ְסָמַדר שִׁ



ה  י ָהֵעץ ַהזֶּ ים –כִּ  , ֵאין ָכמֹוהּו ֵעצִּ

ים ל ֲחרּוזִּ  !ָהָיה ֵעץ שֶּ

 ֲחרּוז

ָמה ַמת ַהגִּ פִּ ָחֵצר, בְּ יָֺחדֵעץ ָצַמח לֹו , בֶּ  .  מְּ

ה  ָיֹרק   ָכל ָעלֶּ ים ָהיּו לֹו ּובְּ ים ַרבִּ ֲעָנפִּ

ָתה ָלה ָהיְּ  .מִּ



ים חּו לֹו ָעלִּ ָחד ָצמְּ  :ַעל ָעָנף אֶּ

יל  לִּ יל -ַדחְּ  ָחלִּ

 ַגָנן -ֲעַנן

ם ם -ַנֲעָליִּ  ָמַגַפיִּ

יל לִּ  ַדחְּ

יל  ָחלִּ

 ֲעַנן

 ַגָנן

ם ם ַנֲעָליִּ  ָמַגַפיִּ

ים ָעלִּ חּו הֶּ י ָצמְּ  : ַעל ָעָנף ֵשנִּ

ם ם -ָשַמיִּ  ַמיִּ

ָיה  רִּ טְּ ָיה –מִּ רִּ טְּ  .פִּ

 



י ישִּ לִּ ָעָנף ַהשְּ ַעל הֶּ  :  וְּ

 ַזיִּת-ַבית

 ָבלֹון   -ַחלֹון

ים ים ֲחרּוזִּ ֱעלִּ  !ַעל ָכל הֶּ
 

 ַביִּת

 ַזיִּת

 ַחלֹון

 ָבלֹון



ָבה ָהרּוַח ַבַגן ָנשְּ שֶּ ים, כְּ ָכל  , ֵבין ָהֲעָנפִּ מִּ

ה ָבַקע  ים( ָיָצא) ָעלֶּ יל ָנעִּ לִּ עּו  . צְּ מְּ שְּ לּו נִּ אִּ כְּ

ים ים ַבֲחרּוזִּ לִּ  :  ַהמִּ

ַחן יָלן -ָלָבן -ָעָנן-ֺשלְּ יָסן-אִּ  ...ָחָתן-ָקָטן-נִּ



ת   יָפה אֶּ ֵהעִּ יַעה ָהרּוַח וְּ גִּ ָחד הִּ יֹום אֶּ

ים ָעלִּ הּוא ָהָיה  , הֶּ רּו ֵמָהֵעץ וְּ ים ָנשְּ ָעלִּ הֶּ וְּ

ת כֶּ  .  ַבַשלֶּ

יל ָעצּוב לִּ יַע צְּ מִּ שְּ ָמַשר הִּ ה שֶּ  ...ָכל ָעלֶּ

ה ָנַשר ָעלֶּ ַגע בֹו הֶּ  ,ָברֶּ

ָלה  ל מִּ ה שֶּ  הּוא ָהַפְך ֵמָעלֶּ

ָתם  סְּ ה ָפשּוטלִּ  .ָעלֶּ



ָהרּוחֹות ם וְּ שֶּ ת ַהגֶּ ָשר ָהָיה ַלֲעֹצר אֶּ פְּ י אֶּ ...  אִּ

רּו ָנשְּ רּו וְּ ים ָנשְּ ָעלִּ  .  הֶּ

ָעה מְּ יל דִּ ת ָהֵעץ ַמזִּ י אֶּ יתִּ  ,ָראִּ

י אֹותֹו  יתִּ ַצבָראִּ לֹא  נִּ יםריקן לְּ  ...ָעלִּ



יֶּה טֹוב" הְּ י" יִּ תִּ ַטפְּ ת ָהֵעץ לִּ  .אֶּ

יָחה" רִּ ַהפְּ יב וְּ ַעט ָיבֹוא ָהָאבִּ  עֹוד מְּ

ים  חּו ָעלִּ מְּ צְּ שּוב יִּ  ".וְּ



ָבט  שְּ יַע טּו בִּ גִּ ֵנה הִּ הִּ יָלנֹות –וְּ אִּ  .ַחג לְּ

יָמה  לִּ שּו גְּ ָבר ָלבְּ ים ַבַגן כְּ ים ָהֲאֵחרִּ ָהֵעצִּ

ים ל ָעלִּ ֺרָקה שֶּ  ...יְּ

יָֺחדַרק ָהֵעץ  י ַהםְּ לִּ ים , שֶּ לִּ  , ֵעץ ַהםִּ

יםָהָיה  י ָעלִּ לִּ ן בְּ  .ֲעַדיִּ



י טֹוב תִּ ַתַכלְּ סְּ ים , הִּ לִּ ֵתי מִּ י שְּ יתִּ ֵנה ָראִּ הִּ וְּ

ָעָנף  :ַעל הֶּ

ָנה  וְּ   .ֲחלֹום -גִּ

ָנה  ָנה –גִּ ם גִּ ת עִּ זֶּ ָחרֶּ תְּ ָלה מִּ ?  ֵאיזֹו מִּ

י תִּ ָחַשבְּ י וְּ תִּ ָנה ...  ָחַשבְּ  גִּ

 ֲחלֹום



ָנה י צֹוֵמַח ַבגִּ לִּ ָהֵעץ שֶּ י שֶּ תִּ ַכרְּ זְּ לֹא  , נִּ

ַצע מְּ ָנה... ָבאֶּ  !  ַבפִּ

י תִּ ַיכְּ י ָלֵעץ חִּ תִּ ָאַמרְּ י וְּ מִּ ַעצְּ  :לְּ

ַאג ֵעץ" דְּ  ,  ַאל תִּ

ָלה ֲחָדָשהָמָחר  ָך מִּ ַמח לְּ צְּ   –תִּ

ָנה -גינה   ".  פִּ

ָנה  גִּ

 ֲחלֹום



 ...נשארה המילה חלום

ָבר ַלֲחֹשב" י כְּ ה לִּ ָבר ָאשּוב ...ָקשֶּ י כְּ  ֲאנִּ

 !" ָשלֹום –ֵעץ 

י תִּ ַכרְּ זְּ אֹום נִּ תְּ ֵעץ " , פִּ י לְּ תִּ  ֵהי ָאַמרְּ

ה ָחרּוז ל –ָשלֹום   !ֲחלֹום -זֶּ

ָך , ֵעץ, ֵעץ" ַמח לְּ צְּ  ָמָחר תִּ

ָלה ָשלֹוםַגם   ".ַהמִּ

י תִּ ָהַלכְּ י ָשֵמַח וְּ יתִּ ֺאָחר, ָהיִּ ָבר מְּ  .ָהָיה כְּ

ָנה  גִּ

 ֲחלֹום



י ַלַחֵצר  תִּ י ַלַגן ַרצְּ תִּ ָהַלכְּ ֵני שֶּ פְּ ר לִּ ַבֹבקֶּ

י תִּ ַהרְּ יָנה  ּומִּ גִּ ָצַמח בְּ ָנה –ָלֵעץ שֶּ  .ַבפִּ

חּו ָעָליו ים ָצמְּ ים נֹוָספִּ ָבָעה ָעלִּ ָחרּוז  : עֹוד ַארְּ הֶּ

ָנה גִּ ָנה וְּ ָשלֹום  , פִּ  ֲחלֹום וְּ

עֹוד  יםוְּ לִּ ם ַהמִּ ים עִּ ֵני ָעלִּ  :  שְּ

יל פִּ  .קֹוף וְּ

ָנה  גִּ

ָנה  פִּ



י תִּ ַרַגשְּ תְּ  ...  ָכל ָכְך הִּ

י  תִּ ישּוב ָיַשבְּ תִּ ַפשְּ חִּ ים   וְּ לִּ ים ַלמִּ ֲחרּוזִּ

 .ַהֲחָדשֹות

יל... קֹוף  ...פִּ

ָנה  גִּ

ָנה  פִּ

 קֹוף

 תֹוף

יל  פִּ

יל  ָחלִּ



י ָלֵעץ  ָכל יֹום ָמָצאתִּ יָֺחדבְּ ים ַעד   ַהםְּ י ֲחרּוזִּ לִּ שֶּ

יד ָתמִּ י ָהָיה ָיֹרק כְּ לִּ ָהֵעץ שֶּ  .שֶּ

ים ָהיּו לֹו  ים ַרבִּ   –ָעלִּ

ָלהָכל  ָחרּוז שֶּ הֶּ ָלה וְּ  .  מִּ

ָנה  גִּ

ָנה  פִּ

 קֹוף

 ַביִּת תֹוף
 ַזיִּת

 ַעָנן
 ָלָבן

ם  ָשַמיִּ

ם  ַמיִּ



ָבה ָהרּוחַ  ָנשְּ שֶּ יָֺחדָהֵעץ , כְּ י  ַהמְּ לִּ שֶּ

ים ילִּ לִּ יַע צְּ מִּ שְּ  :  הִּ

ַחן" יָלן-ָקָטן-ָלָבן-ָעָנן-ֺשלְּ יָסן-אִּ  ".נִּ

ים ַהֹכל..   .ַבֲחרּוזִּ



ים לִּ ת ַהמִּ ים אֶּ עִּ ֵאיָנם שֹומְּ ים שֶּ ים  , ֵיש ֲאָנשִּ בִּ ֵהם חֹושְּ

יל ָתם ֵעץ ָרגִּ הּו סְּ זֶּ ַסֵפר . שֶּ י לֹא מְּ ֺכָלםֲאנִּ ַרק , לְּ

ים  .  ַלֲחֵברִּ

ה ֵעץ הּוא י ֵאיזֶּ ים אֹותִּ ם שֹוֲאלִּ  ,  אִּ

י  יםֲאנִּ ל ַתפּוזִּ הּו  ֵעץ שֶּ זֶּ  ,  אֹוֵמר שֶּ

י  םכִּ ָחֵרז עִּ תְּ  .ָחרּוז...ֲהֵרי ַתפּוז מִּ

ים  ל ֲחרּוזִּ הּו ֵעץ שֶּ זֶּ י יֹוֵדַע שֶּ  ַרק ֲאנִּ

ָשו ַעכְּ ם וְּ  ....ַגם ַאתֶּ


