
2. יַד ׂשמֹאל:  5 ֵעִצים, יַד יִָמין: ּדֹוד ֶאְפַריִם
הֹו! ִהּנֵה ּדֹוד ֶאְפַריִם! ׁשלֹום לְךָ, ּדֹוד ֶאְפַריִם!

ּדֹוד: ׁשלֹום לֵָעִצים ַהֲחִביִבים, ּכל ַהּׁשנָה ֲאנִי ְמַטּפל ּבֵעִצים ׁשּלִי, 
ְמלּטף, ַמׁשֶקה , ּוִמְתּפּלֵל ׁשּיִגּדלּו, ּוְבט"ו ּבׁשֶבט, רֹאׁש ַהּׁשנָה 

לִָאילָנֹות, ֲאנִי ּבֹוֵחר ֶאת ַהּפִרי ׁשָעלָיו יְָבְרכּו ּכּלָם.
ֵעִצים: יֹום ֶאָחד ָקָרה ַמּׁשהּו ַמּמׁש מּוזָר, אּולַי נַָפל זְֵרעֹון ִמּפה 
ׁשל צּפֹור ׁשָעָפה ֵמַעל ַהּפְרּדס, אּולַי ִמּׁשהּו ָעַבר ּפֹה וְִהׁשלִיךְ 
ּגְַרִעין ׁשל ּפִרי ַעל ָהֲאָדָמה? לֹא יֹוְדִעים ֵאיךְ, ֲאָבל ּגְַרִעין ָחָדׁש 

ִהצְָטֵרף ֶאל ַאְדַמת ַהּפְרּדס.
ּדֹוד: ַהּגְַרִעין ׁשּנַָפל ֵהֵחל לְִחיֹות, הּוא ׁשָתה ַהְרּבה ַמיִם וְֵהֵחל 
לִנּבֹט, נּצנֵי ַהּׁשָרׁשים ׁשּלֹו ֵהֵחּלּו צֹוְמִחים ּכְלּפי ַמּטה לְתֹוךְ 
ָהֲאָדָמה ׁשם ִקּבל ַהּגְַרִעין ָמזֹון וְִהְמׁשיךְ לִצְמַֹח ּכְלּפי ַמְעלָה 
ּולְַהצְִמיַח ַעלְַעּלִים, ַהּׁשִתיל ׁשּגַָדל, ָהיָה ׁשֹונֶה לְגְַמֵרי ִמּׁשָאר 

ָהֵעִצים ׁשּבַפְרּדס.

1. יַד ׂשמֹאל: 5 ֵעִצים ּבּפְרּדס
ּברּוכִים ַהּבִאים לּפְרּדס ׁשל ּדוִד ֶאְפַריִם!

ְראּו אֹוָתנּו, ֵאיזֶה ֵעץ נְִפלָא ׁשֲאנִי, וְַהּפרֹות ׁשָעלַי צֹוְמִחים, 
ְמׁשּבִחים.... ְמׁשּבִחים... קֹוְרִאים לֶָהם ּפרֹות ֲהַדר. ּכל ּפִרי  ָעטּוף 

ּבְקלּפה ָעָבה ָעָבה, וַאּתם יֹוְדִעים לּמה?
זֶה ּבגְלַל ׁשַהּפרֹות ׁשּלָנּו ְמלִֵאים ּבִמיץ ֲעִסיִסי, ּכְֵדי ׁשַהּפרֹות 

ׁשּלָנּו לֹא יְִתּפֹוְצצּו ּבַקּלּות, ד' ּבָרא לֶָהם ְקלּפה ָעֶבה ְמאֹוד.
ְמאֹוד ַקל לְזַהֹות אֹוָתנּו, ֲאנְַחנּו ַמּמׁש ּדֹוִמים, ּכל ּפרֹות ֶהָהָדר, 

ֲעגּלִים, ּבֶצַבע ָצהֹב אֹו ּכתֹם, ּוְקלּפה ּדֹוָמה וְָעָבה.

ַהִּמְׁשַּתְּתִפים: 5 ֲעֵצי ָהָדר, ֵעץ ִרּמֹון, ּדֹוד ֶאְפַריִם

ּכָל ֶאָחד ְמיָֻחד!

בתיאטרון בובות לכל דמות יש קול אחר שמייצג אותה,
שימי לב לגוון בקולות כדי להוסיף עניין!

כדאי להשתמש באביזרים נוספים, זמינים, שיהיו חלק מהתפאורה 
כגון: יצירות, קופסת נעליים, חיות משחק וכד'

בשעת ההצגה הביטו אל הבובות ולא אל הקהל, 
שימו לב שהדו שיח מתנהל ביניכם ובין הבובות

טיפים למספרת הצעירה

★

★

★

יַד יְִמין - ֵעץ ִרּמֹונִים, יָד ְׂשמֹאל - ֵעִצים ַּבַּפְרֵּדס  .3
ֵעִצים: ַהָּׁשִתיל ַהּזֶה ּגַָדל וְגַָדל, ּולְַאט לְַאט ָׁשְמנּו לֵב ֶׁשהּוא לֹא 
ָהיּו  ָעְברּו ּכַָּמה ָׁשנִים, ָצְמחּו לֹו ֵּפרֹות, ֲאָבל ַהֵּפרֹות  ּדֹוֶמה לָנּו, 
ֲאֵחִרים לְגְַמֵרי, ֲאֻדִּמים, ִעם ֶּכֶתר ַעל ָהרֹאׁש, ּוְמלִֵאים ַּבּגְַרִעינִים!
ַּבַהְתָחלָה נְִבַהלְנּו ֵמָהֵעץ ַהּמּוזָר, ָׁשַאלְנּו אֹותֹו, ֵאיךְ ִהּגְַעָּת לְפֹה? 

לָָּמה ַאָּתה נְִרֶאה ּכָָכה? ׁשֹונֶה ָּכל ָּכךְ?
ּוָבלַט  ּוְמפָֹאר,  ּגָדֹול  ָהיָה  הּוא  ָׁשנִים,   5 ָמלְאּו  ֶהָחָדׁש  ּכְֶׁשּלֵָעץ 

ַּבּׁשֹנִי ֶׁשּלֹו, ָצַעְקנּו לֹו "ַאָּתה לֹא ַׁשּיָךְ ֵאלֵינּו!"
ָהֵעץ )ּבֹוכֶה(: לָָּמה ֲאנִי ׁשֹונֶה?? לָָּמה ֲאנִי לֹא ּכְמֹו ְׁשָאר ָהֵעִצים 

ֶׁשְּבַפְרֵּדס?
ַהְּטַרְקטֹור,  עֹולֶה  ֶאְפַריִם  ּדֹוד  ִּבְׁשָבט,  טּו  ָׁשבּוַע  עֹוד  ַקְריָנִית: 

וְרֹוֶצה לְִבחֹר  ֶאת ַהְּפִרי ֶׁשָעלָיו יְָבֵרךְ ְּבטּו ִּבְׁשָבט
ֵעִצים: ֲאנְַחנּו  ִמְתַרּגְִׁשים...

ֵעץ ַּתּפּוזִים: ַהָּׁשנָה ּדֹוד ֶאְפַריִם ְּבוַַּדאי יְִבַחר ַּבַּתּפּוזִים ֶׁשּלִי, ֵהם 
יְָצאּו ֲהכִי ֲעִסיִסּיִים ִמָּכל ָּפרֹות ַהַּפְרֵּדס!

ֵעץ ֶאְׁשּכֹולִית: ֲאנִי ַּדוְָקא ָׁשַמְעִּתי, ֶׁשּדֹוד ֶאְפַריִם ֲהכִי אֹוֵהב ֶאת 
ָהֶאְׁשּכֹולִּיֹות ֶׁשּלִי!

ֵעץ ִרּמֹונִים )ְּבֶׁשֶקט(: ַהּלְוַאי ֶׁשּדֹוד ֶאְפַריִם יְִבַחר ַּדוְָקא ִּבי!
ּכָל ָהֵעִצים: ַחַחַח, יְִבַחר ְּבךָ? ַאָּתה לֹא ַׁשּיָךְ ֵאלֵינּו, ׁשֹונֶה ֵמִאָּתנּו!, 
יֵׁש ֶּכֶתר, ֵאין לֹו ְקלִָּפה יָָפה וְָעָבה ּכְמֹו ֶׁשּלָנּו, ֵאין לֹו  לְַּפִרי ֶׁשּלְךָ 
ִמיץ ְּבתֹוכֹו, ַרק ּגְַרִעינִים וְגְַרִעינִים וְזֶהּו. וְגַם ַהֶּצַבע ֶׁשּלְךָ לֹא ָצהֹב 

אֹו ָּכתֹם ֵמִאיר ּכְזֶה ּכְמֹו ֶׁשּלָנּו, ֵאין לְךָ ִסּכּוי!

4. יַד יִָמין: ּדֹוד ֶאְפַריִם יַד ְׂשמֹאל: ֲעֵצי ָהָדר+ ֵעץ ִרּמֹון
ּכַָּמה  ָּבֶהם,  ִהְׁשַקְעִּתי  ּכַָּמה  יִָפים!  ֵעִצים  ֵאילּו  ֶאְפַריִם:  ּדֹוד 
ִהְתַּפּלַלְִּתי לד' ֶׁשּיִצְְמחּו יֶָפה ֵאיךְ ֶׁשֲאנִי אֹוֵהב ֶאת ָהֵעִצים ֶׁשּלִי, 
ִהּנֵה  הֹו,  ֵמַהּלִימֹונִים?  אּולַי  אֹו  ַהַּתּפּוזִים?  ֵמֵעץ  לִי  ֶאַּקח  אּולַי 
לְפֹה?  ִהּגִיַע  ֵאיךְ  ִרּמֹונִים!  ֵעץ  זֶה?  ָמה  ֶרגַע,  ֶרגַע  ָהֶאְׁשּכֹולִּיֹות, 
ַמָּמׁש  ָטִעים,  ֵאיזֶה  מממממ  ֶאָחד,  לִי  וְֶאְטַעם  ֲאָבֵרךְ  ֶאְקטֹף, 

ְמֻׁשָּבח! ַהָּׁשנָה ֶאְבַחר ֶאת ֵעץ ָהִרּמֹון!
ֵעִצים: ָמה? לָָּמה?

ְמתּוִקים  ַהַּתּפּוזִים  ֶׁשּלֹו.  ְּבַדְרּכֹו  ְמיָֻחד  ִמֶּכם  ֶאָחד  "ָּכל  ּדֹוד: 
וֲַעִסיִסּיִים, לַּלִימֹונִים ֵריַח נְִפלָא, וְָהֶאְׁשּכֹולִּיֹות ָּכל ָּכךְ ּגְדֹולֹות!

 לְֵעץ ָהִרּמֹונִים יֵׁש ּגֶזַע, ֲענִָפים, ָעלִים ּוֵפרֹות ְּבִדּיּוק ּכְמֹו לֶָכם.
ַּבּגְַרִעינִים,  ָמלֵא  ַעל ָהרֹאׁש. הּוא ָאדֹם,  ְמיָֻחד  ֶּכֶתר  ּגַם  יֵׁש לֹו   

הּוא ָטִעים! 
נָכֹון, הּוא ׁשֹונֶה ִמְּמֶכם, הּוא ֵאינֹו ְּפִרי ָהָדר ֲאָבל: הּוא ְמיָֻחד! 

ָהִרּמֹון ִמִּׁשְבַעת ַהִּמינִים ֶׁשּנְִׁשַּתְּבָחה ָּבֶהם ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, ִמּכֻּלְֶכם, 
ָעלָיו נְִבַרךְ ָהִראׁשֹון וְַאֲחֵרי ֶׁשּנֹאַכל אֹותֹו נְָבֵרךְ ִּבְרּכַת ֵמֵעין ָׁשלֹוׁש 
ּדֹוד  ַעל  ְּביֹוֵתר  ֶהָחִביב  לֵָעץ  ָהיָה  ָהִרּמֹונִים  ֵעץ  וְָאֵכן,  ֵעִצים:  

ֶאְפַריִם ְּבט"ו ִּבְׁשָבט. 
ַקְריָנִית: ָּכל ֲעֵצי ַהַּפְרֵּדס ָׂשְמחּו ִעם ּדֹוד ֶאְפַריִם. ֵהם ִהְׁשַּתְּתפּו 

ְּבִׂשְמַחת ָהֵעץ ַהְּמיָֻחד וְֶהֱחלִיטּו לְַהּכִיר אֹותֹו ּולְִהְתיֵַּדד ִעּמֹו. 
ֶׁשָהיָה  ִמי  לְָכל  ִמֵּפרֹוָתיו  וְִחּלֵק  ָׂשַמח,  ָּכךְ  ָּכל  ָהִרּמֹונִים  ֵעץ 
ַּבַּפְרֵּדס. ָּבאּו יְלִָדים וְִהְתנְַדנְדּו ֵּבין ֲענָָפיו, ּוַבֲעלֵי ַהַחּיִים ָּבנּו ֶאת 

ֵּביָתם ְּבתֹוךְ ַהּגֶזַע ֶׁשּלֹו. 
ּכֻּלָם ֵהִבינּו ֶׁשּיֵׁש סּוגִים ׁשֹונִים ֶׁשל ֵעִצים, וְֶׁשּלֹא ָּכל ַהֵּפרֹות ֵהם 

אֹותֹו ָּדָבר. ּכִי ּכָל ֶאָחד ְמיָֻחד!
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2. יַד ׂשמֹאל:  5 ֵעִצים, יַד יִָמין: ּדֹוד ֶאְפַריִם
הֹו! ִהּנֵה ּדֹוד ֶאְפַריִם! ׁשלֹום לְךָ, ּדֹוד ֶאְפַריִם!

ּדֹוד: ׁשלֹום לֵָעִצים ַהֲחִביִבים, ּכל ַהּׁשנָה ֲאנִי ְמַטּפל ּבֵעִצים ׁשּלִי, 
ְמלּטף, ַמׁשֶקה , ּוִמְתּפּלֵל ׁשּיִגּדלּו, ּוְבט"ו ּבׁשֶבט, רֹאׁש ַהּׁשנָה 

לִָאילָנֹות, ֲאנִי ּבֹוֵחר ֶאת ַהּפִרי ׁשָעלָיו יְָבְרכּו ּכּלָם.
ֵעִצים: יֹום ֶאָחד ָקָרה ַמּׁשהּו ַמּמׁש מּוזָר, אּולַי נַָפל זְֵרעֹון ִמּפה 
ׁשל צּפֹור ׁשָעָפה ֵמַעל ַהּפְרּדס, אּולַי ִמּׁשהּו ָעַבר ּפֹה וְִהׁשלִיךְ 
ּגְַרִעין ׁשל ּפִרי ַעל ָהֲאָדָמה? לֹא יֹוְדִעים ֵאיךְ, ֲאָבל ּגְַרִעין ָחָדׁש 

ִהצְָטֵרף ֶאל ַאְדַמת ַהּפְרּדס.
ּדֹוד: ַהּגְַרִעין ׁשּנַָפל ֵהֵחל לְִחיֹות, הּוא ׁשָתה ַהְרּבה ַמיִם וְֵהֵחל 
לִנּבֹט, נּצנֵי ַהּׁשָרׁשים ׁשּלֹו ֵהֵחּלּו צֹוְמִחים ּכְלּפי ַמּטה לְתֹוךְ 
ָהֲאָדָמה ׁשם ִקּבל ַהּגְַרִעין ָמזֹון וְִהְמׁשיךְ לִצְמַֹח ּכְלּפי ַמְעלָה 
ּולְַהצְִמיַח ַעלְַעּלִים, ַהּׁשִתיל ׁשּגַָדל, ָהיָה ׁשֹונֶה לְגְַמֵרי ִמּׁשָאר 

ָהֵעִצים ׁשּבַפְרּדס.

1. יַד ׂשמֹאל: 5 ֵעִצים ּבּפְרּדס
ּברּוכִים ַהּבִאים לּפְרּדס ׁשל ּדוִד ֶאְפַריִם!

ְראּו אֹוָתנּו, ֵאיזֶה ֵעץ נְִפלָא ׁשֲאנִי, וְַהּפרֹות ׁשָעלַי צֹוְמִחים, 
ְמׁשּבִחים.... ְמׁשּבִחים... קֹוְרִאים לֶָהם ּפרֹות ֲהַדר. ּכל ּפִרי  ָעטּוף 

ּבְקלּפה ָעָבה ָעָבה, וַאּתם יֹוְדִעים לּמה?
זֶה ּבגְלַל ׁשַהּפרֹות ׁשּלָנּו ְמלִֵאים ּבִמיץ ֲעִסיִסי, ּכְֵדי ׁשַהּפרֹות 

ׁשּלָנּו לֹא יְִתּפֹוְצצּו ּבַקּלּות, ד' ּבָרא לֶָהם ְקלּפה ָעֶבה ְמאֹוד.
ְמאֹוד ַקל לְזַהֹות אֹוָתנּו, ֲאנְַחנּו ַמּמׁש ּדֹוִמים, ּכל ּפרֹות ֶהָהָדר, 

ֲעגּלִים, ּבֶצַבע ָצהֹב אֹו ּכתֹם, ּוְקלּפה ּדֹוָמה וְָעָבה.

ַהִּמְׁשַּתְּתִפים: 5 ֲעֵצי ָהָדר, ֵעץ ִרּמֹון, ּדֹוד ֶאְפַריִם

ּכָל ֶאָחד ְמיָֻחד!
בתיאטרון בובות לכל דמות יש קול אחר שמייצג אותה,

שימי לב לגוון בקולות כדי להוסיף עניין!

כדאי להשתמש באביזרים נוספים, זמינים, שיהיו חלק מהתפאורה 
כגון: יצירות, קופסת נעליים, חיות משחק וכד'

בשעת ההצגה הביטו אל הבובות ולא אל הקהל, 
שימו לב שהדו שיח מתנהל ביניכם ובין הבובות

טיפים למספרת הצעירה

★

★

★



יַד יְִמין - ֵעץ ִרּמֹונִים, יָד ְׂשמֹאל - ֵעִצים ַּבַּפְרֵּדס  .3
ֵעִצים: ַהָּׁשִתיל ַהּזֶה ּגַָדל וְגַָדל, ּולְַאט לְַאט ָׁשְמנּו לֵב ֶׁשהּוא לֹא 
ָהיּו  ָעְברּו ּכַָּמה ָׁשנִים, ָצְמחּו לֹו ֵּפרֹות, ֲאָבל ַהֵּפרֹות  ּדֹוֶמה לָנּו, 
ֲאֵחִרים לְגְַמֵרי, ֲאֻדִּמים, ִעם ּכֶֶתר ַעל ָהרֹאׁש, ּוְמלִֵאים ַּבּגְַרִעינִים!
ַּבַהְתָחלָה נְִבַהלְנּו ֵמָהֵעץ ַהּמּוזָר, ָׁשַאלְנּו אֹותֹו, ֵאיךְ ִהּגְַעָּת לְפֹה? 

לָָּמה ַאָּתה נְִרֶאה ּכָָכה? ׁשֹונֶה ָּכל ָּכךְ?
ּוָבלַט  ּוְמפָֹאר,  ּגָדֹול  ָהיָה  הּוא  ָׁשנִים,   5 ָמלְאּו  ֶהָחָדׁש  ּכְֶׁשּלֵָעץ 

ַּבּׁשֹנִי ֶׁשּלֹו, ָצַעְקנּו לֹו "ַאָּתה לֹא ַׁשּיָךְ ֵאלֵינּו!"
ָהֵעץ )ּבֹוכֶה(: לָָּמה ֲאנִי ׁשֹונֶה?? לָָּמה ֲאנִי לֹא ּכְמֹו ְׁשָאר ָהֵעִצים 

ֶׁשְּבַפְרֵּדס?
ַהְּטַרְקטֹור,  עֹולֶה  ֶאְפַריִם  ּדֹוד  ִּבְׁשָבט,  טּו  ָׁשבּוַע  עֹוד  ַקְריָנִית: 

וְרֹוֶצה לְִבחֹר  ֶאת ַהְּפִרי ֶׁשָעלָיו יְָבֵרךְ ְּבטּו ִּבְׁשָבט
ֵעִצים: ֲאנְַחנּו  ִמְתַרּגְִׁשים...

ֵעץ ַּתּפּוזִים: ַהָּׁשנָה ּדֹוד ֶאְפַריִם ְּבוַַּדאי יְִבַחר ַּבַּתּפּוזִים ֶׁשּלִי, ֵהם 
יְָצאּו ֲהכִי ֲעִסיִסּיִים ִמָּכל ָּפרֹות ַהַּפְרֵּדס!

ֵעץ ֶאְׁשּכֹולִית: ֲאנִי ַּדוְָקא ָׁשַמְעִּתי, ֶׁשּדֹוד ֶאְפַריִם ֲהכִי אֹוֵהב ֶאת 
ָהֶאְׁשּכֹולִּיֹות ֶׁשּלִי!

ֵעץ ִרּמֹונִים )ְּבֶׁשֶקט(: ַהּלְוַאי ֶׁשּדֹוד ֶאְפַריִם יְִבַחר ַּדוְָקא ִּבי!
ּכָל ָהֵעִצים: ַחַחַח, יְִבַחר ְּבךָ? ַאָּתה לֹא ַׁשּיָךְ ֵאלֵינּו, ׁשֹונֶה ֵמִאָּתנּו!, 
יֵׁש ּכֶֶתר, ֵאין לֹו ְקלִָּפה יָָפה וְָעָבה ּכְמֹו ֶׁשּלָנּו, ֵאין לֹו  לְַּפִרי ֶׁשּלְךָ 
ִמיץ ְּבתֹוכֹו, ַרק ּגְַרִעינִים וְגְַרִעינִים וְזֶהּו. וְגַם ַהֶּצַבע ֶׁשּלְךָ לֹא ָצהֹב 

אֹו ָּכתֹם ֵמִאיר ּכְזֶה ּכְמֹו ֶׁשּלָנּו, ֵאין לְךָ ִסּכּוי!

4. יַד יִָמין: ּדֹוד ֶאְפַריִם יַד ְׂשמֹאל: ֲעֵצי ָהָדר+ ֵעץ ִרּמֹון
ּכַָּמה  ָּבֶהם,  ִהְׁשַקְעִּתי  ּכַָּמה  יִָפים!  ֵעִצים  ֵאילּו  ֶאְפַריִם:  ּדֹוד 
ִהְתַּפּלַלְִּתי לד' ֶׁשּיִצְְמחּו יֶָפה ֵאיךְ ֶׁשֲאנִי אֹוֵהב ֶאת ָהֵעִצים ֶׁשּלִי, 
ִהּנֵה  הֹו,  ֵמַהּלִימֹונִים?  אּולַי  אֹו  ַהַּתּפּוזִים?  ֵמֵעץ  לִי  ֶאַּקח  אּולַי 
לְפֹה?  ִהּגִיַע  ֵאיךְ  ִרּמֹונִים!  ֵעץ  זֶה?  ָמה  ֶרגַע,  ֶרגַע  ָהֶאְׁשּכֹולִּיֹות, 
ַמָּמׁש  ָטִעים,  ֵאיזֶה  מממממ  ֶאָחד,  לִי  וְֶאְטַעם  ֲאָבֵרךְ  ֶאְקטֹף, 

ְמֻׁשָּבח! ַהָּׁשנָה ֶאְבַחר ֶאת ֵעץ ָהִרּמֹון!
ֵעִצים: ָמה? לָָּמה?

ְמתּוִקים  ַהַּתּפּוזִים  ֶׁשּלֹו.  ְּבַדְרּכֹו  ְמיָֻחד  ִמֶּכם  ֶאָחד  "ָּכל  ּדֹוד: 
וֲַעִסיִסּיִים, לַּלִימֹונִים ֵריַח נְִפלָא, וְָהֶאְׁשּכֹולִּיֹות ָּכל ָּכךְ ּגְדֹולֹות!

 לְֵעץ ָהִרּמֹונִים יֵׁש ּגֶזַע, ֲענִָפים, ָעלִים ּוֵפרֹות ְּבִדּיּוק ּכְמֹו לֶָכם.
ַּבּגְַרִעינִים,  ָמלֵא  ַעל ָהרֹאׁש. הּוא ָאדֹם,  ְמיָֻחד  ּגַם ּכֶֶתר  יֵׁש לֹו   

הּוא ָטִעים! 
נָכֹון, הּוא ׁשֹונֶה ִמְּמֶכם, הּוא ֵאינֹו ְּפִרי ָהָדר ֲאָבל: הּוא ְמיָֻחד! 

ָהִרּמֹון ִמִּׁשְבַעת ַהִּמינִים ֶׁשּנְִׁשַּתְּבָחה ָּבֶהם ֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל, ִמּכֻּלְֶכם, 
ָעלָיו נְִבַרךְ ָהִראׁשֹון וְַאֲחֵרי ֶׁשּנֹאַכל אֹותֹו נְָבֵרךְ ִּבְרּכַת ֵמֵעין ָׁשלֹוׁש 
ּדֹוד  ַעל  ְּביֹוֵתר  ֶהָחִביב  לֵָעץ  ָהיָה  ָהִרּמֹונִים  ֵעץ  וְָאֵכן,  ֵעִצים:  

ֶאְפַריִם ְּבט"ו ִּבְׁשָבט. 
ַקְריָנִית: ָּכל ֲעֵצי ַהַּפְרֵּדס ָׂשְמחּו ִעם ּדֹוד ֶאְפַריִם. ֵהם ִהְׁשַּתְּתפּו 

ְּבִׂשְמַחת ָהֵעץ ַהְּמיָֻחד וְֶהֱחלִיטּו לְַהּכִיר אֹותֹו ּולְִהְתיֵַּדד ִעּמֹו. 
ֶׁשָהיָה  ִמי  לְָכל  ִמֵּפרֹוָתיו  וְִחּלֵק  ָׂשַמח,  ָּכךְ  ָּכל  ָהִרּמֹונִים  ֵעץ 
ַּבַּפְרֵּדס. ָּבאּו יְלִָדים וְִהְתנְַדנְדּו ֵּבין ֲענָָפיו, ּוַבֲעלֵי ַהַחּיִים ָּבנּו ֶאת 

ֵּביָתם ְּבתֹוךְ ַהּגֶזַע ֶׁשּלֹו. 
ּכֻּלָם ֵהִבינּו ֶׁשּיֵׁש סּוגִים ׁשֹונִים ֶׁשל ֵעִצים, וְֶׁשּלֹא ָּכל ַהֵּפרֹות ֵהם 

אֹותֹו ָּדָבר. ּכִי ּכָל ֶאָחד ְמיָֻחד!
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