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ההתחלה עם
"(,עט "בתוך הסם־יב לסדר כללית )הקדמת

 "מקראות בשם הידועים ספדה של האחרונה מהדורתם משאזלה .1
 שוב מלפרסם ונמנעתי מורים, ומשאלות מו״ס לדרישות עוד נעניתי לא בן־עמי",

 ומלואים בתקונים תחלה להתקינו באמרי במטריצין, שהוא במו זה ספרים סדר
 בלבד אחדים ומלואים בתקונים לא סי ניסחתי, להתקין, ומשהתחלתי ידועים.
 סלפי דעתי, לפי כעת. להציג שיש ההנוכיות, לדרישות אלו ספרים יותאמו
מחדש. והתחלתי - מלכתחלה עשית טעון עסשיו הדבר החדש.- העברי ביה״ם

 למחברי דוגמא משמשים הס עדיין סי אס - הנ״ל, ספרי שסן מחדש;
 "בן־עמי״-סוף־סוף, מלקוטי מתמלאות החדשות ומקראותיהם שלביה״ס, מקראית

 העברי שביה״ס בעוד אז, - שנים, וחמש עשרים בלפני במחשבה תכנו הרי
 האחרונות, השנים אף בלבד; מתוקן" "חדד בצורת התחלה, של בנסיון רק עמד
 החיים פני את גם שנו הרי כלו, העולם את שזעזעו ואילך, המלחמה מימי

 אם ההם, לימים בחנוך מכוון שהיה מה וממילא, - ובארצו, בישראל
הזה. לזמן שוב מתאים אינו רחוקים, אינם כי

 תנאים, ושנויי מקום שנוי ע״י ונעשה, הולך אחר "הוי" הזה-לעינינו הזמן
 העברי; המחנך לפני כעת עומדים אחרים אבות בתי מתוך אחרים וילדים

 הולך זה הרי עכשיו בסונה, לעשות ומשתדל קודם מבקש שהיה מה והמחנך,
 מקום שנוי בבונה. עשיר, עכשיו טעון מאליו אז נעשה שהיה ומה מאליו, ונעשה
 בעברו וזרם "זרם" לכל ראש לנענע עשוי שאינו המורה וגס - תנאים ושנויי

 והמסורה האנושי המוסר של הנצחיות" "האמתיות על בדובנו לעמוד ומתאמין
 שהוא ובין ידועות תופעות עם להשלים בא שהוא בין הוא, אף - הלאומית,

 מעשה של הכבד" ש״נקודת ומכיר הוא השפעות-מרגיש לאי־אלו להתנגד עומד
 גם דרושים אחרים ואמצעי־עזר אחר, לצד לה^תק מוכרחה בימינו החנוך

עליו. חל השנוי שאין "הנצחי" אותו לגבי
ה. א ר ק מ העברי-ה לביה״ם קבע שנעשה זה. ב״אמצעי" גם הדין והוא

 אין בעיני מאז. עליה מטיל אני גדול תנוכי תפקיד - המקראה .11
 היא היא אלא וספר; לשון תרגילי בלבד, "תרגילים" לשם הבא ספר המקראה
 י ו ה ה ואת תפיסתו, כדי הילד בלב הזה ולס ע ה את לתן הצריכה

 ישראל׳/ של "מחשבתן הסרת זו הרי ההוי, והכרת הנאים. גלוייו בסל היהודי
- דבר״ לכל ״קדמה רז״ל, מאמר שלפי

"עוז שלנו לביה״ם שופע בקדושתו, התנ״ך שלנו, ספר־הקדומים אם שכן

111



 לארצותיהם, האחרונים דורות גם למקומותיהם,-הרי הראשונים מדורות ואורה"
 תפקידם, את דורשים ואידיאליהם ושאיפותיהם הם והרפתקאותיהם, לחייהם הם

 החרבן; לדור עד וכוי השופטים ודור המדבר מדור לחנוך חשובים פחות ואינם
 ופרם מבבל א־ ואשור ממצרים הן נופלות הזה-בלום שבזמן ישראל" ו״תפוצות
 פחות לא החנוך לגבי היא חשובה הזה שבזמן רק־ישראל א אף בשעתן?

זרבבל.- של שבדורו או בן־נון, יהושע שבימי מארק־ישראל
העברי. לביה״ם קבע שנעשתה במקראה, מבקש אני הזה ה ו ה ה בל ואת

 לביה״ס להיות צריבה היא החיים לשנה-ספר משנה לדרגותיה המקראה
התלמידים. שוחריו, ובלב בו העממי, בביה״ם לתן צריכה היא העם ואת העברי,

 הכפרות, לשם הבנה גרידה, התקנה כפר בעיני המקראה אין ולפיכך,
 כפרות קרעי קטועות, דוגמאות של כפר לא לכשיגדל. לקרוא, עתיד שהילד
 כופרים-אלא של שמות גבי על מליצית של נפח רק הנותנים מתאחים, שאינם

 "המזון את נופה" הכפרות את לילד, לו, הנותנת היא המקראה, היא,
 היא סתם מענינת" "קריאה לא אף ה. ת ע קליטתה כדי לנפשו הראוי הרוחני"
 צביונו, שלשב וצורה, תכן בעל מקיף, י כ ו נ ח כפר אלא להיות, צריכה

 קבע להעשות והגון כדאי בפרזה יהא חלקיו, את המאחדת האידיה לשם
 להתחבב גם זה ועם מורה, בעזרת ונלמד נקרא להיות ראוי לביה״ס,

הקטנים. קוראיו על ולהתכבד
 העממי לביה״ם להתקין מחדש, העבודה אל לגשת שקראני זה-הוא ותפקיד

 מפי רק לא זה עמי״.-שכ "בתוך עתה: קוראהו שאני זה, כפרים כדר שלנו
 אותה הראשי, כוונו שם על אלא בא. הוא יושבת■׳( אנכי עמי )"בתוך הכתוב

זה. כפרים בסדר ליתן שבקשתי האמורים הכבד" "מרכז ואוו?ו המאחדת" "האידיאה
*

 יכלה לא ת י ב ־ ף ל א שלאחר זה ראשון שבכפר יובן, מאליו
 מוקדמות דרישות שכן המובלט; בטויה לידי לבא המרכזית האידיאה אותה עוד
 ואעפ״ב, ובו׳(,- גופה הקריאה )הקלת המחבר לעיני זה בכפר עמדו לה

 זה, קטן כפר של וכדרו תכנו על שיעמוד לאחר מבין, מורה שכל סבורני,
 חשבון לאיזה מצטרפות בכפר, שבו, אלו וקלות קטנות פרודות שפרודות יראה
ספרותית. חנוכית אחת חטיבה ידועה, במדד■ ומהוות, כללי,

זה. כדר של הבאים למועד"-בכפרים חזון "ועוד
 ב״הארות המודה נא ובפרט-יעיין בכלל לחוד, זה ראשון לכפר ובנוגע

הכפר. בכוף מקום להן שיחדתי והוראות"

ק־ציון. ש.תרפ״ח. הו״ר ליל תל-אביב,



הענעים: תכן
ובנים. אברת בין - ראשון סדר

צד

1
2
3

כן־ציון ש.

ריזברג י״ד *
-

באידית( שיר־עם )לפי אמא מפי בשורה א
 כ

ג

-  — — הספר לבית התקנה

- - - - התלמיד

// ביאליק ח״נ * - - - - - - למד עת ד

4 המחבר — אחיקר( ספר )לפי בבית־הספר בן־הזאב ה

5 הנ״ל - לועזי( מקור )לפי תינוקות של משקפים ז

6 בן־ציון ש. - - באידית( שיר־עם )לפי הלבן הגדי ד

7 עברי מקור לפי - - - - - - בערב ח
// ריזברג י״ד * - - - - לבבה ערש שירת ט

8 המחבר - — טולסטוי( נ׳ )לפי באמות הטובה י

9 הנ״ל - - לועזי( מקור )לפי אחות רחמי יא

10 בן־ציון ש. - - - - - טובה מציאה יב

11 ביאליק ח״נ - - ----- עפרי יג
// המחבר — — - אידי( זמר )לפי המשפחה כל יד

12 הנ״ל - - - לועזי( מקור )לפי נדבה טו

13 ציון בן ש. - - באידית( שיחת־עם )לפי שיחה טז
14 המחבר - - לועזי( מקור )לפי קטנה מתנת יז
// בן־ציון ש• - - - - - והיתום העור יה

16 הנ״ל - - באידית( עם זמר )לפי למשה בקשה יט

הבריות בין - שני סדר
17 פינס נ• לפי - - - - - הבקר כאור כ
// שניאור ז. — — — — — — הפרה אל כא

18 היילפרין י. לפי. — — — — הכבשה עם שיחה כב

19 המחבר — — — המדרש( )לפי בצרה עזרה כג
20 הנ״ל — — אידי( זמר )לפי הצאן לפני העתוד כד
21 הנ״ל — — — — המדרש( )לפי המנהיג כה

או שנוי איזה שמה על הנזכר זה, בדבר שבא מורה, המחבר שם אצל כוכב *
קלה• הוספה

¥



צד

21 המחבר — _ טולסטוי( ל״נ )לפי טובה עצה כו

22 בן־ציון ש. — — — אזניו את שבקש חמור כז

24 המחבר — קרילוב( של משל )לפי והמשקפים הקוף עה

// ל נ" ה — — — לועזי( מקור )מעין הלקקן כט

26 בן־ציון ש. — — — — — לקיק של ענשו ל
// עם זמר * — — מארמית( )תרגום אחד גדי בשביל לא

30 בן־ציון ש. — — לועזי( מקור )מעין אחרת אם לב

32 הנ״ל - — — — — — וטןחו ילד לג

33 ל נ" ה — — — — — חיות שיחת לד

34 הנ״ל — — — — - — ומרים גוג לה

36 הנ״ל — - — — — אדם בלשון לו

39 ביאליק ח״נ — ----- צפור קן לז

40 בן־ציון ש• — — לועזי( מקור )מעין בנים על אם לה

41 המחבר — - עברי( מקור )מעין אנקור אל ילד לט
// ביאליק ח״נ * — — - - - גוזליה אל יונה מ

42 קצנלסון י• לפי — — — — — והצפור הילד מא

43 בן־ציון ש. — — באידית( פרץ י״ל )לפי עוף פלא מב

" הנ״ל — — באידית( שיחת־עם )לפי זהב ביצת מג

הגשמים בימות א הימים: לתקופת
46 עברי מקור לפי — היורה לקראת 1 - ישראל; בארץ סתו מד
•• בן־ציון ש. — הגשם לפני 2
1/ הנ״ל — הגשם אחרי 3

47 התהלים מן - — — — - לגשם מזמור מה
" >>השחר<< לילדים הירחון מן — —ארצות בשאר סתו מו

48 המחבר — זוקובסקי( לפי )מרוסית ארץ אל מארץ מז
// ביאליק ח״נ לפי — — — - — — חנכה מח

50 טשרניחובסקי ש. לפי — — — - — השלג ביום מט

51 קצבלסון י. לפי — — — — — הרוח תעלולי נ
// בן־ציון ש. — — מאידית( שיר )לפי האח לפני נא

52 התהלים מן — — — — — לחרף מזמור נב
53 המחבר — — עברי( מקור )מעין הנטיעה ביום נד
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צד

53 בן־ישי ז• לפי — — — בשבט עשר לחמשה זמר נה

54 בן־ציון ש. — — — — — הפורים ביום נו

55 המגלה מדברי — — — — — הפורים ימי נז
// התפלה מסדור — — — — בית־הכנסת מזמרת נח

56 בן־ציון ש. — באידית( עם זמר )לפי ב. א. מלקוש: אל נכו

ובמנוחה במלאכה — שלישי סדר
57 המחבר "ר ץ - — — שיר־גן( )לפי ולילה יומם

// בן־ציון ש. — — — _ — ישנים המעורר שא

58 התפלה מסדור — — — — _ השחר מברכות הב

59 בן־ציון ש• — — — — — —הבקו כאור סג
60 חלוצי זמר לפי — — — — — יום של שיר הד

61 יעבץ ז. מעין — — — — — — בגנו ילד הה

62 המחבר ע״י — באידית( עם שיר )לפי בשלו אחד כל סו

64 הנ״ל — — — עברי( מקור )מעין העסקנית סז

65 בן־ציון ש. — — — - )מעשיה( לאכול לחם הח

66 עברי מקור לפי — — — — — — החנוני הט
67 בן־ציון ש. — — - ב. א, :הרופא ואחיה חנה ע

69 הנ״ל — — — - — המערכה בחלון עא

70 פינם נ• לפי — — — — — מלאכה בעלי עב
// המחבר ע״י — — באידית( זמר־גן )מעין הכובסות עג

71 ביאליק ח״נ — — — — - — לשבת זמר עד

73 התורה מדברי — — — — — השבת מצות עה

74 המחבר — - — — — השבת קדוש עו

76 הנ״ל — — — — השבת- ימי שבעת עז

77 עממי זמר * — — — — ישראל לבני מספר עח

78 בן־ציון ש. — — — — — שבת במוצאי עט

80 הנ״ל — — אידית( )אגדה ובדב בזקנה מעשה ס

החמה בימות ב הימים: לתקופת
85 פינם נ. לפי — — — — — — באביב פא

// פיכמן י. לפי — — - — — פסח בשורת סב
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צד

86 בן־ציון ש. — — — - עם( אגדת )לפי הלפת פג

88 היילפרין י. לפי — — — משחק( )שיר מצרים יציאת פד

90 התורה מדברי — — — — המצות הפסח-חג חג פה
// המחבר — — — —שיר־גן( )לפי אביב רוח פו

91 ביאליק ח״נ — — — — — פרפר אל פרח פז

92 גורדון ש״ל מעין — — — — — —הילדים בחג פח

93 בן־ציון ש• — — _ _ _ _ ק,ץ ןבמעך פט

95 שניאור ז. לפי — — — — — השבועות בחג צ

96 התורה מדברי — — — הקציר חג - השבועות חג צא

97 ביאליק ח״נ — — — — — בגן־־ צפרים צב
// שניאור ז. לפי — — — — — -בגן ילדים צג

98 והגמרא המשנה לפי — — — — — הנהנין ברכות צד

100 שמעונוביץ ד. לפי — - — — — — הזקנה ה5
101 המחבר ע״י עברי( מקור )לפי באב בתשעה >>הכתל<< לפני צו

102 בן־ציון ש. — — — — —בשליחותו המועל צז
104 ל נ" ה — — — — — הים שפת על צח

// והגמרא המשנה לפי — — - — — —ברכות שאר צט
105 נ״ב מן — — — )פסוקים(- נביאים מדברי ק
106 בן־ציון ש• — — לועזי( מקור )לפי הלבנה לאור קא
108 המחבר — — — — (3 .2 .1) ישראל חדשי קב
109 בן־ציון ש. — - באידית( עם שיר )לפי יד אומן קג
112 וכו׳ והתהלים התורה מן —ויום־הזכרון יום־תרועה—השנה ראש קד

113 והתפלה התורה ןמ — — — — — הכפורים יום קה
// התורה מן — — — — האסיף חג—הסכות חג קו

115 בן־ישי ז. * — — — — — — —סכות קז
116 התורה מן — — — - — לשמחה מועדים קח
117 העם מפי * — — — ב•( )א. תורה לשמחת זמירות קט

♦ והוראות הארות
120 — - — — הקריאה להקלת .1

122 — — — — — הספר לשעורי ובאורים הערות .11

אחדים• : וצ״ל אחרות נדפס: ,9 שורה ,5 בצד



ובנים אבות בין ראשון סדר

— א —
אמא. מפי רה בשיו

יבא׳ אבא
- גדי׳ יביא

 תרקד עמו
לי־ליי לי׳

 טובה כשורה
 - בני! לף׳
 שלח מכתב
לי: אבא

יבא׳ אבא
 דרור׳- יביא

רף תעי היא
ארח לבקר

יבא׳ אבא
 - שה׳ יביא

תגעה עמו
מה! מה־מה׳

 בני׳- לשמחה׳ תקום׳ לשלום
כצבי! רוץ לבית־הפפר



 ;בקול הךרור תרן הבקר באור
 משנתו. הבן את תעיר ובקולה

 לבית־הפפר. לילך שמח, ;קום הבן
תורה. ללמד ;רוץ, כצבי ;לך, מהר־קל

— נ —

ר.5לבית־ה© החקגה

? נה מו בת רואה אתה מי את
 לבן? מראה האב ומה עושה? האם מה

? ?ץ בץז לד ל; האב מראה למה
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ג

 רץ? אתה ילד׳ זה׳ לאן
 אץ? שאתה קטן׳7 מה־לף׳

הפפר!< לבית >>אני -

 נא׳ והגד אתה? תלמיד
 א? - קמץ־אלף התדע

םפר!< כל כבר >אקךא -
— ר —
למד. עת

למקומו! איש שלמה! משה׳
עת; הגיעה כבר

 לנוח- די לשוח׳ רב
אלף־בית! נלמד

כתב; נלמד ספר׳ נלמד
 - לקו וקו לאות אות

רב! תקיה ים ובינת
*

 קו. עם _קו לכתב תלמד אות, עם אות לקרא תלמד
בישראל. רב למדן, שתה;ה עד אט, אט תלמד למד
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לבית־הספר• בן־הזאב את הביאו
לו: ואמר ספר לפניו הרב נתן

אלף־בית<<• ואלמדף בני׳ >>שב׳
ועז!* >>איל ואמר: בן־הזאב שמח

 א<<• וקרא: כאן *הבט הרב: לו אמר
 שה!* *וקרע ואמר: בן־הזאב הביט
 וסגל!* אלף א!-שזה >אמר׳ הרב: בו גער
!<<ועגל אלוף >>שה׳ גז: בר בן־הזאב נהם

 בער?* תשמע לא *האם ואמר: באזנו הרב תפס
היער• אל לו וברח - ממקומו בן־הזאב קפץ
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תינוקות. של משקפים

 ספר לקרא ישב אחד זקן
 עיניו• על קפים מש תן ת

לו: ואמר קטן׳ כבדו׳ ראה
ספר; לקרא רוצה אני >>גם
לי!<< גם משקפים סבא׳ נא׳ קנה

לקטן: ואמר הזקן שחק
 אלא׳ - בני! לך׳ אעשה >בן

- לך׳ נה אק רות אח משקפים
תינוקות<<• של משקפים

לשוק• והלך הזקן קם ומיד

לנכדו? והביא שם קנה ומה
 אלף־בית• של קביות קביות;

האותיות על לו הראה לקטן׳ נתנן
:ואמר

 בני׳ ותדען׳ תכיר אם אלה >>את
בו<<• שתרצה ספר כל קרא אז־תוכל
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— ז —

הלבן מדי
)שיר

העריסה ליד
 הרך׳ בני של

 שומר עומד
 צח• לבן גדי

 ילך זה גדי
 למרחקים׳

 יביא יבא7
 ממתקים♦ כל

 ילך זה גדי
 סחורה׳ לסחר
 ילך ובני

תורה• ללמד

אם(

 - טובה מחורה
 צמוקים; תאנים׳
תורה ודברי

מתוקים• מהם

 - טובה סחורה
 תמרים; שקדים׳

ילמד׳ ובני
ספרים• יכתב

 עסק .י בתורה
 הימים׳ כל

 יהודי יגדל
תמים• כשר׳

בישראל: אומרים

סחורה• מכל תורה טובה
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— ח

בערב.
 ?לדי׳ שכבה׳
וישן. נום
 צפור תנום

 בגן• בבר
 צפור תנום
בקן׳ לה

 - סה ובערי
בן• אתה׳

שלום; נומה
 זך קב כוי

הלילה כל
 לך• ישמר

הלילה כל
דם תישן

 רך יעי עד
היום• גיל

— ט —

לבבה שירת־ערש
 נומי׳ שבבי׳

 י.פה׳ בבה
עיניך! נא ע?מי

 אקנה מחר
 יונתי׳ לך׳

לרגליך• נעלים
7



 אקנה׳ נעלים
 פר׳ את שמלה

פניך• לך ארחץ

 תך 35 מר על
 אושיבך׳- אז

לדעותיך• פעי ת

 קפה חלב׳
 בתי׳ אשקך׳
דיך• בג לך ואלביש

נומי׳ עתה
 יפה׳ בבה
עיניך! נא עצמי

באמות. הטובה
 ברחוב• תועה הלך תינוק
?<<שלי אמא אי >>אמא! בכה:
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טוב: אדם אותו שאל
ני!<<5 אמר־נא׳ - אמף? *ומי

 תמה: אמר התינוק׳ עמד
יודע? לא דודי׳ אתה׳ >>כלום

היא הן באמות-היא׳ והטובה
!<< שלי האם

אומרק:

תם♦ אבו - בנים תפארת
— יא —

אחות. רחמי
 הקדחת• חלה הקטן מתי
 שישתה• הדופה הרופא לו נתן

 היא- מרה שהתרופה מתי יךעז
 לשתותה• אבה ולא ובכה

 התינוקת׳ אחותו תמר׳ ראתה
 בוכה׳- החולה זה שאחיה

לאם: ואמרה עליו חמלה
הוא חולה ומתי התרופה מרה >>אמא־נא!

תחתיו! אני לי׳-ואקזתה זו את תני ר
9
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טובה. מציאה

 אחד, ספר מצאו קטנים אחים שני
בהה: הה בין מרי שניהם והתחילו

 מצאתיו!" "אני אמר: הה
מצאתיו!" "אני אמר: והה
!״ הוא ״שלי :קרא הה

הוא!" שלי "לא! קרא: והדה

 להם: ואמךה הנערה, הורתם שמעה
 בשפר?" לקרא בנים, אתם. "ויוךעים

:להם היא אמרה אה "לא"... :מרו א
- לבם? הוא למה הספר ״אם־בן.

 שותקים, שניהם הילדים עמדו

בה? .יעשו ומה — במציאה מהדקים

 ואמרה: בסטר הביטה אמם, יצאה
לשניכם. הוא טוב הה ספר "באמת,

לפניכם". בו תקרא הדודה אם

 לרודתם, הספר את הילדים מקרו מיד
בקריאה. ל?ניה-לקזמע ישבוז שניהם רדוד
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עפרי
 וידידי? רעי מי שמעתם אם הידעתם׳

 היחידי• עפרי זה עפרי׳ זה הוא הלא
 לו׳ אח לא אחות׳ לא בלתי׳ לו .רע לא

ואכלו• משקהו ירצה רק מידי
לבדי׳ אקענו גננו במיטב

— יד —
המשפחה כל

 מן זל אני-שמי
 ;מן _קל שמו—אבא
אחי-שמרך, שם

 זכרך; שמו וסבא
 אמי-צפורת שם

ושםאחותי-ךבוךה;
11



 קת לקי השגךה-שמה
 סמיקה, שמה—הסוסה
מיניקה! היא והפרה

 ברכת וסבתא-שמח
 למשפחת ברכה היא

בכה! שלי ואשרי

 הפרה הסוסת — היות־הבית גם בי סובה זלמן, זת .ילד
 ב1ט כי שמת והוא המשפחה; מן הן גם — והשגרה

יחד. בלם עם לו

— טו —

 רות. אג שלש של משפע לה לרה נתן הדוד
 שתוקה. עוגה לקנות מיד ורצה דה היל שלה נ

 זרועה. על ותינוק עמה, באשה פגעה בדרך
תיקו. הקו כלה; לא ואמו בוכה׳ התינוק דרה

לעצמה: ואמרה רחלה שדה זג
 הוא". רעב ה-ודאי בוק זה ותינוק רעבה׳ איני "אני
 ואמרה: לאשה המטבע את הקטנה הושיטה ומת־
יבכה". .ישתה-ולא כום־חלב: לתינוק קני "הרי:
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 באת? מאין קטני! קטן -
 לנהר*• מעבר ער׳ הן ימן
מצאת? או ראית׳ עזם ומה -

גליות•* ומך טובות אבנים >>גל
להבאת? ממנו לקחת ולא -

עליו*• עמד גדול כלב *אבל
וגרשתו? זמורה חתכת ולא -

הןה!* שבת היום אותו *אבל
לו? ונתת מלחמך פרטת ולא -

 אני׳ אכלתי חצןה - *חלתי
לעני•* נתתי וחציה

כמוך!* לרעך *ואהבת
13



— יז —

קט;ה מתנת
 השכן של כבוי אצל לה ךךו מרה ע אחד לם
אחד. מאילן זה שלקט בתפוחים תכלה ונם

 וטוב, גדול אדם, אחד תפוח השכן קטף
 הוא". טוב כי רחלה, "אכלי, :ואמר לקטנה הושיט
המתה. ורצה "תודה", אמרה: רחלה, נשלה

:בלבה ואשרה עשרה הבית׳ תח לס אה משב
מכל; תמיד לי נותנים ואמא .אבא
 כל־שהוא. אף להם נתתי לא מעולם ואני

להם". ואתנהו — הוא שלי הרי זה, תפוח

תה. קרא ל אבא והנה — לחדר נסה נכ

:לו ואמרה אדמה נת כעדו, הבת רצה מד
לאמא". וחציו לך צל ח זה; תפוח אבא׳ לך׳ "הא
—כשמחה. ברחה החצר, אל ברחה ומיד

ואמא! לאבא מה היא גם נתנה סוף־סוף,
— יח —

והיתום. העור
 דדה ובלכתו עיניו; בשתי נתעור הזקן לוי רב
דרך. למצא במקלו, מגשש

בעץ׳- ונקשל בלולב הלך פעם
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וילך. :פנה לאן ידעז ולא הזקן עמר
 אתה, .לאן ואמר: אליו נגש קטן, אחר נער ראהו

ך*. ליק ואו אמר־נא׳ סבא?
לוי. רב אמר - בני" הולך, אני ״להתפלל

 סבא, ועכך, קריש. לומר התפלת- לבית אני "וגם
,ואוליכך". אלך

שניהם. והלכו —הזקן׳ ב:ד החזיק הנער, אמר כך

* * 
*

אתה?" ,רתום דרלד: את העור שאל בררר

זה. אצל זה שניהם, ללו וההפ — הנער עמד

 עצב-"אמי זה אמר —"הן•
 אב וגם :מים׳ חדש לפני מתה

קבר". זה מת הוא לי. אין
?״ דר אתה ״והיכן
 הנער. ענה—דודי" "כבית

 עני "אבל עוד: אמר ובאנחה
בלעדי". גם לו וילדים דודי, הוא

 לכית־ההפלה; באו בינתים
 אצלי, "עמד :תוםזלי לוי רב ואמר
כאן". פלל והק עמד; כני.
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 ״*ממע״א, :לנער ואמר הזקן פנה הקפלה, לאחר
 לי חוה רצונך? — עימם׳ אין ולי ואם, אב אין לך !בני

לאב". —לך אני ואהיה־נא לעינים,

ושתק...—בעיניו דמעות לו ועמדו היתום, הבין
שוב. הזקן עזאלו — ?״ אתה ״מקבים

בלחש. הילד השיב "הן",
 לוי רב יהד. הזקן העור עם ם1הית הוא דר ומאז

 את מנהיג וזה תורה; מלמדו וגם הילד את מפךנם
בכל. ומשמשו הזקן

— יט —
למ^ה. בקשה

העליון! מעולם רבנו׳ >משה >
ןהובים<<! של שק ממרום לי זרק

לך? הוא למה י זהובים של שק -
ועגלה<<! סוס בו לי >אקנה >

לך? הם למה - וזגגלה סוס -
אבני־גזית!־* בהם >>אביאה

לך? הן למה - אבני־גזית -
מעט!* מקדש בהן >אב?ה >

 לך? הוא למה - מקדש־מעט -
ישךאל!< כל עם בו ואתפלל
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הבריות בין מ הייח הייח היית 3 י נ ש סדר

הבקר. כאור
עורו! נרדמים׳ עורו׳

 בהיר• בקר אתא
 - שורו בחלון׳ שורו

יאיר! זהב שמש

 צפרים׳ ברום טסים
לאורה; הם ששים

 נערים׳ ברחוב רצים
לתורה• הם רצים

— כח —
הפרה. אל

 - בקר זרח
 וגיל• אור

 מחלל: רועה
חיל־חליל!

 פרה! פךה׳
 בא׳- בקר

השדה אל
נא! רוצי
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 ערב׳ ולעת
 היום׳ כבוא
 בואי שובי׳

הלם; נא
— כב —

הכבשה. עם שיחה
:הכבשה :הילדים

 טובה׳ כבשה
 באת! לשלום

 הלכת שם ואי
יצאת? מאז

הכבשה:

הבקר מאז
 חן׳ ציצי בין

 שדה במרחב
 כף טילתי

:הילדים

 היום כל אם
 היית׳- בשדה

 שם אכלת מה
שתית? ומה

 מתוק׳ והלב
 טוב׳ חלב
 פרה׳ לנו׳
לרב! תני

 עשב אכלתי
 רך׳ נעים

 מים שתיתי
זך• מפלג

:הילדים

 השדה ומן
 כעת׳ לנו

 טובה׳ כבשה
הבאת? מה

:הכבשה

 מתוק׳ חלב
צח׳ חלב
 חלבו נא׳ קחו
הפך! מלא
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:הילדים
טובה! כבשה

 כל־כך׳ חם הן
 עבה ואדרת

- ? לך היא למה

הכבשה:
צמרי אכן׳
משאת; כבד
 ני גזו בי׳
כעת! נא

צךה.5 עזרה

 אחד׳ עדר על מרים שו היו כלבים שני
 זה• עם זה וכריב כרגז היו ושניהם

 מהם• אחד על ונפל זאב בא אחד׳ יום
ואמר: השני ראה

לחברי- כעת עוזר איני >>אם
אותו הזאב הורג היום

אותי׳<< והורג בא הוא ולמחר
בערפו• ותפסו הזאב על זה קפץ ומיד
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 האחד הזאב על גברו יחד בים הסל ועני
זה• לרוצח והרגו

שנאמר: וזהו
האחד* מן השנים טובים

— —

 הצאן גי5ל העתוד
למשחק(. )זמר

הצאן. גם נה מלב — העמוד ילך אם
הצאן. גם תעטךנה - העמוד :עמד ואם

 הצאן׳ גם תאכלנה - העמוד יאכל אם
הצאן. גם השמינה - העמוד ןשתה ואם

 הצאן. גם מרכצנה — העמוד ירבץ אם
הצאן. גם תישנה - העמוד ?ישן ואם

 הצאן. גם ^ה מקט - העתוד קוםזי אם
 הצאן. גם העמוד-מגורךנה ידרר ואם



 הצאן" גם נה תקפצ - העתרד ?קפץ אם
 - הצאן גם גה תרצ - העתור יחלץ ראם

ופרצו! רוצו ארצו׳
★

 העדה כל ?ראש מהלך העמוד, הוא הת*ש,
 אחריו, הולך הולך-העדר שהוא מקום ולכל

הצאן. מנהיג הוא התיש

— כה —

המנהיג.
 אתה תהא מתי .עד ראשו: אל בו זג אמר הנחש-

לפניך. ומהלך מנהיג אני אהיה מעתה, בי? מנהיג
הראש. אמר — ונהג״ ״לך —

אחריו. הראש את ומשך הליך הזנב, הלה
 — לבור־מום הגיע לתוכם, ונפל — לקוצים הגיע

 ונשרף, לתוכה נפל — למדורת־אש הגיע ;לתוכו ונפל
עמו. הנחש וכל הוא

— נו —

טובה. ?גצה
בחצר. מוטלה ביצת־יונה מצאו עכברים שני

ובא. מעופף אחד עורב וראו - לה לא? עמדו
לו. החטפנה העיצה את זה .יראה אמרו:
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 ותשבר. —ה יגלגלו יכולים׳ אינם לשאתה .יעשה מה
 בתליו; ואחזה גחונו על הביצה את טען אחד׳ שכב
 לחורם. הביצה עם ובררו זה של בזנבו חברו תפס
במנוחה. סעודתם ואכלו בטח שניהם עמדו ושם

— כז —

אזכיר. את שבזןש חמור
 הן כמה - *אזביך לחמור: אמר הכלב

!<<ומגדלות ארכות
 והיכן לי? נים *אז ואמר: החמור תמה

ראיתין!* לא מעולם אבי - הן?
 זקופות הן ?והרי לו: ואמר הכלב צחק

!<< ראשך על קרבים כשתי
 הביט ראשו׳ הרים עיביו׳ החמור בשא
ראה לא ביו אז ואת - למעלה

 הבט׳ >>למטה - הכלב קרא - >טפש!* 
 כמה אזביף׳ את זה׳-ותראה נחל־מים לתוך

מעבות!* הן
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 את ראה הנחל׳ לתוך למטה׳ החמור הביט
ואמר: וענה - במים צלמו

 הרי - במים עז־נפש! כלב אתה׳ >>משקר
 לה למזג שרגליו חמור מין שם; אחר סמור
!-למטה וגבו

לי?< נים אז יש כלום - אני אבל

שאומרין: וזהו
מרגיש* שוטה אין
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— נח —
והמשקפים. הקוף

מראות. עיניו וכהו הזקין, הקוף
משקפ-ם. —לךא;ה י.ש תרופה שמע:

משקפים. של זוג הוא אף לו ול״קח הלך
כאלו? י״עשה מה עכשו

— בו זג על אותם תלה
רואה. הוא ואין סביבו, מביט
— לבו על ערפו. על נתנם
רואה. הוא אין ושוב מביט,
משגיו- ;שבם בלשונו׳ לקקם
רואה. הוא אין וערק מביט

ונשברו. - משקפיו את השליך הקוף׳ נתכעס
?■ אקם ולמה למה "בי — קרא - !״ לכם ;אה "כה

ש;אמר: וזהו
כסיל? ביד מחיר זה למה

במעשיו. האדם את להקות מדרכו—הקוף

 מבדח שהיה קטן, עים עשו קוף־ש היה אחד קבלת
בעליו. על חביב יהיה שמו, חמדן במעשיו, הבל את
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 ולפיכך הקופים; ככל היה לקקן זה חמהן אלא
 כל מפניו טומנים היו

שבבית. מאכל
עושה? חטהן היה ומה

לגנה הוא מתגנב
 מן שם קוטף הבית,
 ת־הן, פרו ואוכל

ירקים. ?שהם
 לעשות ומה

לשון? לך השולח זה קטן
נטל עצמו הוא פעם אך

:המעשה היה וכך לו. ;ש ע
 צרור הו ובי השוק, מן בעל־הבית בא אחר יום

דר. של קטן

 —זה בצרור .יש מתוק הבר והאי ואמר: חמהן ראה
:טמינהו... שלא ולואי

צא. חן-ר השל על הצרור את בעל־הבית הניח

 מתוכו חפן הצרור, את ותפס ח?הן קפץ מיה
עטשי־טשיי* שי! "עט - ואוי! — פה לתוך ושם

 טביקה ;בו ההזה אב_קת־טביקה אך — הצרור
וכלל. ?לל טתוקה שאינה

עטשי־טשי־טשי!• ,,אוי! —
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— ל —

.ילקיק. #ל
מבינים? למי מן, של ריסה ?חלב׳ ריסה

ובקר. בקר הקטן-ובבל סיפון ליו
לבדר הכל את אובל אינו סיפון ריר

ולמי?—שיךם, ?פנכה משאיר אלא
 הצת שב הגורים ולשלשת שבבית לקיק לחתול

 אפךפת ו צחךחר חת שהר והם הכלבה: גורי

 יום־ירם הס גם באים לו הל החצר ?ני לקק׳ ראה
 בסעודה,-ואמר: לאבל ונכנסים
 לי? הם למה אלו שתפים "שלשה

שתפים- בלי גם היסה ללק אני ;בול
 ובעצמו:" ?כבודו יוסיפון בלי ואפילו

? זה לקיק עשה ומה
 חן׳ השל על כה הפן את העמידו אחד בקר

הטוב; ריחה את נתנה ש?תובה החמה והדיפה
 לקיק. לאבל-בא ירסיפרן נם נ? לא עוד — ומ;ד

לבד. הוא לוקק, והתחיל ?חשאי ובא הקדים

 פת ואפר צהרחר שחרחר, גם נכנסו ?ינתים,
 צועקים: והתחילו עושה, זה לקיק מה ראו

— תפסוהו:״ וי־וי! בבית: גנב אוי־אוי, ״גנב:
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החצר; אלהחלון בעד וקפץ לקיק׳ בהל נת
חריו. א - ואפרפר צחךחר ושחרחר׳

 ?דולה- הסכנה לקיק, ראה
 שעחצר. האילן על ועלה וטפם וקפץ

רודפיו. מפני ונמלט לגבוה לקיק נסתלק

 הגורים. משני ?מלט הוא
 ללקיק, לו, נותן יוסיפון אין מאז אולם,

 בקר. של הדיפה מן כל־שדרא טעימה אף
 אוכלים, ואפרפר מחרחר ששחרהר׳ ובשעה

 ק,1מךח לקיק, זה, עלוב עומד
ומסתכל... עצוב עומד

 קורא הוא — מ;או!" או, "מן
שפתיו; את ולוקק

שתפים! עלי לבדו כך, לוקק הוא ולבדו

— לא —

אחת גדי בקזביל

 אחד אחד׳-גדי גדי
 שבים- בזוזים אבא קנה
אחד! גדי אחד׳ גדי
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 לגדי׳ ויאכלה רה שנ באה
 שנים- בזוזים אבא שקנה

אחד! גדי אחד׳ גדי

 לשגרה׳ ונשך כלב בא
לגדי׳ שאבלה

 שנים- בזוזים אבא שקנה
אחד! גדי אחד׳ גדי

 לכלב׳ והכה מקל בא
 לגדי׳ שאבלה לשנךה׳ שנשך
 שנים- בזוזים אבא שקנה

אחד! גדי אחד׳ גדי

 למקל׳ ושרפה אש באה
לשנרה׳ שנשך לכלב׳ שהבה

לגדי׳ שאכלה
 שנים- בזוזים אבא שקנה

אחד! גדי אחד׳ גדי

 לאש׳ ובבו מים באו
 לכלב׳ שהבה למקל׳ ששרפה
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 לגדי׳ שאכלה לשנרה׳ שנשך
 שנים- בזוזים אבא שקנה

אחד! גדי אחד׳ גדי

 למים׳ ושתה שור בא
 למקל׳ ששרפה לאש׳ שכבו
 לשנרה׳ שנשך לכלב׳ שהכה

לגדי׳ שאכלה
 שנים- בזוזים אבא שקנה

אחד! גדי אחד׳ גדי

 לשור׳ ושחט שוחט בא
 לאש׳ שכבו למים׳ ששתה

 לכלב׳ שהכה למקל׳ ששרפה
 לגדי׳ שאכלה לשנרה׳ שנשך
 שנים- בזוזים אבא שקנה

אחד! גדי אחד׳ גדי
 לשוחט׳ ושחט מלאך־המות בא

 למים׳ ששתה לשור׳ ששחט
 למקל׳ ששרפה לאש׳ שכבו

לשנרה׳ שנשך לכלב׳ שהכה
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לגדי׳ שאכלה
 שנים- בזוזים אבא שקנה

אחד! גדי אחד׳ גדי

 הקדוש־ברוך־הוא יבא
 למלאך־המות!- וישחט

לנצח׳ המות ובלע
 פנים- כל מעל דמעה יי ומחה

ואמן! אמן

לב —
אחרת. אס

 הסוסה• אמו לפני הסתובב הסןח
 הדרך׳ מן עופה באה היא
 ואומר: דוחק בה׳ דוחק ו.ןה

אחרי! רוצי אמא׳ >>רוצי׳
 תרוצי!* אחרי ואת אברח׳ אני

 >>קח־סחי! הסוסה: בו נזפה
 בי!* תגף אל פרא־סום! לך׳

פרגז: ואמר הסיח לו נפנה
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מפה׳ לי אלכה - *ואלך־לי!
מזר*<< טובה אמצא׳ אחרת ואם

החמורה׳ אל הסיח הלך
לה: ואמר עמד בא׳

לי׳ חלב מעט חמורה׳ >>תני׳
!<< היי את טובה לי ואם

לו: ואמרה בעיטה החמורה בו בעטה
בני? הוא אתה *חכי־חכי

אתנה?- ולך אקח מבני
!<<הנה תקרב אל טור!

הפרה׳ אל הפיח הלך
לה: ואמר: עמי בא׳

לי׳ חלב מעט פרה׳ את׳ >>תני׳
!<< היי את טובה לי ואם

לו: ואמרה נגיחה הפרה בו נגחה
לך־לך! ־ מה? לי *ולעג
 אתנה?- ולך אקח מבני
הנה! תקרב אל סור!
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הגמלה; אצל ובא הסיח הלך
 - מה לה יאמר יפתח ?טרם אך

חרחרה׳ זו עליו חרחרה
וקרא: נרתע הסיח׳ תבעת

 4יקרה! אמא >>אוי־אוי־אוי!
ולאן? - מיד לו וברח

קזלו• אמו אל חזרה - הסוסה׳ אל

— לג —
ויסיחו. לד

 מסיחים׳ טוב לי סןח
 דרכים; כל על מקפץ

 הרך הוא בן־שבוע רק
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כך! ירוץ אמו ואחרי
 האח!- האח׳ - אץ־קפץ!
 הוא׳ רץ תמיד
הוא׳ דץ תמיד

 חן של בחוט ארו צו ועל
 - דין־דין! לו: מצלצל זוג

טיח! אתה׳ שובב כמה
אח! שנינו׳ ונקפץ בא

 להן: צבעוני פתיל בצוארו שדין קו — קטןז פיח
 אם למה? זה זוג.-זוג קטן, פעמון לו תולין זה ובחוט

אמו. אל רחזירוהו בו, ישמעו—בב1הש !יברח

 - לד -
חיות. שיחות

הכלב: אמר
רבוננו! על אני חביב *חביב
 ביתנו•* אל הקרב לזר נושך שאני

החתול: אמר
אדוננו! על אהוב אני *וכמה
שבביתנו•* ברים לעב טורף שאני
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הכבשה: אמרה
 טורפת׳ ואיני נושכת איני - >>ואני

 עליו- חשובה קצת אני גם אפשר׳ אף
וחלב•* צמר לביתו הנותנת שאני

— לה -

;ם. ומך גוג

 דום; לשפת שחקה מקם, זו׳ קטנה .ילדה
 אהבה. אשר הגדול, כלבה גוג, ועטה
בים. ומתרחק שט התחיל הטום, אל גוג קפץ
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להוציאו; הכלב אחרי התינוקת רצה
 במ:ם!" תטבע פן צא, היש גוג! "צא, קראה:

 ונפלה. — הקטנה את הדף חזק, גל בא
עמו. פה כך לים, שחזר והכל, —נפלה

 התינוקת, אל ובא שט ומ;ד גוג, זאת ראה
החוף. אל וסחבה בשמלתה תפסה
 — ליבשה הקטנה תו ?בר את גוג הוציא
כמתה. ומוטלה מתעלפת היא והנה

 בלשונו׳ התינוקת את מלקק גוג התחיל
נעורה. היא ואין — ולכאן לכאן מזיזה מנערה,
 גדול, בקול נובח צועק׳ גוג התחיל

מתם!" את הצילו "הצילו! לעזרה: ע משו ו קורא

קמתה... ערד מוטלה מרים וראו!
;ם. מך תחיה חיה תיראו! אל־נא אך

 הים׳ לחוף קתב ביתם מתם׳ של ואמא אבא
ויצאו. - גוג של קולו את שמעו זה והם
הקטנה; בתם לעזרת מ;ד ;רוצו רוץ
לחיים. מתם את ישיבו — ריעירוה ;באו הם

מתם.- תח:ה חיה
ומצילה! ירייה גוג את הילדה אז תאהב וכמה
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- לו —

אךם. לעוץ 3
1

לבית־הפפר. שלנה היא בפעם בא הקטן בתי
 תל אחל תמה, את זכר — שעלת שתי שעה, ;שב
תה. הב; לילך ובקש התינוקת,
 הקיקלת, שנלם שתי לה צמחו חילם רק —זל תמה

למלה. בשנים שוב לראלתה מתי ובקש

הזה? הקטן עשה ומה
 הוא יצא מזגט׳ לשחק החצר, אל הבל צאו קש;

לל. והלך חוץ, ול החצר מן

2

 וכך ;דע; לא הה הבי הדרך ואת — הלך הוא
לשדה. ובא לעיר מחוץ אל מתי נקעה

 עלד; בשדה-והרחיק לש מה לראלת מתי הלך
עוד. והרחיק - עטרה לעשלת פרחים בקש

 קתלך לבדל הוא וראה, הבל נם עמד, ופקאם
ונק;רא. — ךחבה׳ בקעה

;לך? צד ולאיזה - לחזלר מתי בקש

3

 אבא, של בסוסו ופגע יתלה, הלך מתי הלך

באחו. ורועה עומד כשהוא
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 לו: ואמר אליו רץ לקראתו׳ מתי שמח
נא! ני חג נא, סוס "אנא,

נא!" הביאני בא, אבא אל
 לאכילתו. וחזר צהילה, הסום "ח־חי־חה!״-צהל

 מתי, את מבין הסוס ואין - צהל הסוס הבר, מתי
הסוס. את מבין מתי ואין

4

 של בפרתה ופגע עוד, ותעה הלץ מתי, הלך
הנחל. מן ושותה מךה1ע כשהיא אמא,

לה: ואמר אליה רץ לקלאתה, מתי שמח
 נא: חגיגי נא, פרה ,,אגא,

נא:" הביאיני באי, אמא אל
 תה. לשתן וחזרה געןה, הפרה "מם־מה:״-געחד,

 את מבינה הפרה ואין — געתה הפרה דבר, מתי
הפרה. את מבין מתי ואין מתי,

5

 שם כי שם, שהבתים זה לצד אלך :מתי אמר

העיר. היא שם
 אחד-ופגע לרחוב ובא לעיר, והגיע מתי הלך

בצעני. שלו׳ בכלבו שם
 מתי חבק זה. לקראת זה ירצו שניהם שמחו

לו: ואמר לצעני
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 תבינני׳- בין הן צעני, "אתה,
והביאני!" הוליכני תמתי אל

 בזנבו כשכש אף נביחה" צעני "הו־הו!״-נבח
--------לשונו ושלח

חברו... את מבין אהה אין וערק
 זרים בתי ובין — מאה רעב הוא, רעב כבר ומתי

עוד. ותועה הולך הוא
6

 ------ר?קז סביבו על והקלב בוכה׳ מתי התחיל
 מתי. ?האם נעזאל — ?■ קטן בוכה, אתה ־ולמה

— ? הכלב כלום ? אל השו ומי
 כך. ושאלה אצלו עמדה זקנה אחת אשד, לא.
תא". ם? אני, ־תועה מהי: לה השיב מיד

 אתה?" רחוב ומאיזה אתה? מי "ובן לו: אמרה
 .ובכן, :לו הזקנה מרה א מיד — מתי. לה ואמר

ואביאך:" עני, בא־נא,
 זה; את וזו זו, את זה בינו וה — דברו שניהם

:חדו. והלכו
7

 לקראת עזמחה הקטנה׳ זו תטה, .ואפילו—באו
בקול: לו קראה עריסתה מ מתי.

- ״מתי־תי!״
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 זו קטנה שבטאה הראשונה המלה ה:תה וזאת
 גדלה בבית׳ השמחה ערלה — אדם׳ בלשון מפרש

יהד. תמה רעל מתי על בכפלים׳
 ותמה כעדה; ורוקד מתי קורא - "תמה־תמתי!"

 בקול: לו ומשיבה קוראה שוחקת׳ שמה בשתי כעדו
8מתי־תי! "מתי־תי!

 אדם בלשון לו היא משיבה כבר כזו-ו קטנה
מתי? ?שמה לא ואיך ממש;

— לז —

קךצפות

העצים׳ בין לצפור קן
ביצים; שלש שם ובקן

 תעיר!- פן ביצה-הם׳ ובכל
זעיר• אפרח לו ישןז
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— לח —
בנים. על אם

 רחם׳ חום־נא׳
ילד־חן!

 סור־נא אנא׳
ה?!ן! מן

בו־ אפרחי
 עזם׳ בוכים הם

 הם מהיראים
בם• תנע פן

 קראה כי שמעי
לך; אמא

שרב־נא׳ ביתה
בך! ותשמח

 לךנא- שרב־נא׳ הר׳
 פה׳ בבי רעם

 אני גם אז
כה♦ אשיש שרש
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 ,קט! אנקור קטנה, בר,יה
 כמעט, לי רקדה רקדה,
 —לך ?תותים מפתי ולקט

!קח קח־נא

 !,קט אנקור קטנה, פריה
 כמעט; לי שרקה שרקה,

 — לך .יקרב חתול אם אך
קרח! פרח־פרח,

— מ —
גוזליה♦ אל יוגה

עוללי? שלומכם׳ מה גוזלי? שלומכם׳ מה
 לקטוגי- זרעונים שוטקתי׳ בשדה

וגרור! וגור־תור׳
41



 ?-,גוזל תם׳ רעב ה עוללי׳- ואתם׳
 תקזמעו- אם ובקול ושבעו׳ הלו א הא׳

תרור! תור־תור׳

— מא —

עפה? את מפני צפרי׳ למה׳ הו׳
 ופה!* לי החפשה במרום׳ לי טוב >>כי הצפוי:
 בחלון• צפר׳ לך׳ תליתי כלוב ואני הילד:

 האלון•* אי עפ 5 קני זה חביב >>ולי הצפוי:
 גרגרים• זרעונים׳ אתן לך שם יום כל הילד:

 פךפרים•* זעירי טובים לי מאלהג> הצפור:
 חביבה! תשתי׳ הן מי־צכר אצלי שם הילד:

פי־קזבעה!* מתוק לי שבציצים >>הטל הצפוי:
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מב

פלא־עוף.

 הגן תוך עפאים, בין
 רן. מדבר, עוף פלא
 — תם. .ילד אליו הפז
משם. העוף 1ל פרח

 בא!" שוב־נא, ..פלא־עוף,
 — לו דיילי קרא צוח

 בך!" אראה רק אני .שוב!
לד?" :אמין "מי זה: השיב

— מג —

ביצת־זהב.
 מנמרה אהת נגלת תך

ביצה, נגלת התך הטילה
העזה
ביצת

שרה. לזקנה
נוצצה; זהב

 וששה־קרה
 !רה ןק מה ביצה ״ביצה,
 ניבא,—1שי עכבר שמע

 והתגלגלה, — בביצה נגע
נשברה! וגם הה, נפלה,

: שרה סבתא
 !״ נהדרה לי זהב ביצת

 זנבו, וכ^?ש למחול ך״ן
 נפלה; ארצה חן הז^ל ומן

שרה. סבתא מרה ובוכה
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ושאלה: בא סבא, שמע
 לא "ואיך—

 סטנטרה׳ זו והתךנגלת,

 ייבא, חש עכבר, ושמע
 והוז^לגלה, — בביצה נגע

מ הה. נפלה,
מרה: נאנח סבא, ונאנח

וללה?" ה מה תי,4"זנין
?מרה כה ב

 ;קרה, זהב ביצת הטילה
 זנבל, וכשבש למחול דין
—נפלה ארצה השלחן ומן

- !׳׳ נשברה
״1 צרה לאותה ואבוי ״אוי

 ?• הצער מה סבא: ״סבא, השער: הלתי בחצר שמעו
מרה? אאנח לא "ואיך —

 .;קרה, ביצת־זהב הטילה המנהרה׳ זו וך,תר;גלת,
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 זנבו, וכשכש למחול דין ויבא׳ חש עכבר׳ ושמע
 — נפלה ארצה השלחן ומן והתגלגלה׳ — בביצה נגע

— !״ נשבךה וגם הה׳ נפלה׳

וצרה!" חרי הו, "חרק־חרק׳ :מרה הדלתות קותי וחדקו

 צפרים: זוג קולן ש^עו
לא "ואיך —

 המנמרה, זו והתרנגלת׳
 ויבא׳ חש עכבר, ושמע

 והתגלגלה, — בביצה נגע

1 הה, נפלה,

 שערים?" דלתי לכן, "מה
מרה? חרק נ

 יקרה׳ ביצת־זהב הטילה
 זנבו, וכשכש למחול דץ
—נפלה ארצה השלחן ומן

נשברה!" !ם
 !״״צוף־צוף־צוף וצפצפו: עוף הצפרים נתעופפו

 ואנחה, ;גרן נסו מיד — ככה אלו ומשצפצפו
— ושבחה, ?שיר כלם תהו ופ

 ערבות, שוכן לאל שבח
לבבות! לשמח צפרים שברא
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הגשמים בימות א הימים: לתקופת

— מד —
?ארץ־יקזראל סיזר

היורה להראת 1

 ים׳ רוח קם נעור
רקיע׳ פני העיב
 התור׳ בא שור: ונועה

הגיע! כבר חריש

בר שקי ומכבר
 מוכנים; הם לזרע

לרב אל׳ טוב׳ יורה
עננים! עם שלח־נא

הגשם! ומוריד הרוה משיב אלהינו" וי הוא" שאתה

 הגשם לפני 2

 מחמה, עמנו
 עיפנו- מאבק

 .קתרה׳ רוח לך"
שאפנו! מה ולעב

 תעברי! אל הרוח׳
 !המודה פחי־נא"
 טית ה? העיב?

יהודה! ל^מאה

 הגשם אחרי 3

 שמ:ם, הבהיקו
 נגדשות, העבות
 המטהר והאדר
!נפשות מחיה

 עגלה אל ומבשרה
 הבהמה: תגער. שם
 וךשאו מחר רע,
!ושדמה שדה כל
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 מה

התהלים מן

!הללחה

 בתודה! ליהוה ענו
 בעבים, שמים המכסה

 - חציר הרים המצמיח
 ;י!: את ירושל:ם׳: שבח;
שלום, ןבולך השם

!בכנור לאלחינו זמרו
 מטר, לארץ המכין

 —לחמה׳ לבהמה נותן
ציון! אל־היך, הללי
— נשביעך חטים חלב

— מו —

ארצות ב#אר סתר
 סהר׳ חמה׳ איפה
 הכוכבים? ואים

 עבים עבים׳ עבים׳
הסער* עם באים

 לילות אחרי וימים
 - ימים אחלי ולילות

 גשמים׳גשמיס׳גשמים
באפלות• שוטפים
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מז
ארץ אל מארץ

 מצפצפת הצפור
 — מעופפת׳ הצפור

הךרור! בת מה־יפה

 נאלמה הצפוד
 - נעלמה הצפיר

קר• מפני נתעלמה

יפתי? באה ואנה
עזרתי? נדדה אן

ים; עברה עבר היא

קנה את ישם ובנתה
 רבה- גם שם וענתה

שם• לה ואור חם כי

— מח —

הגבה.
 לי הדליק נר־של־שמן

- באבקה׳ אבא
 מי? לכבוד אורה! אורה׳

!הנכה של לכבודה

 לי לטעם אמא נתנה
 מתוקה׳- המה לביבי׳

 מי? לכבוד תה?ה! סעודה
חנכה! של לכבודה
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 לי׳ פרוטה נתן סבא
- מחוקה׳ לא חדשה

 ?מי לכבוד !ןפה מנה
!חנכה של לבבודה

 לי דודי הביא סביבון
 - עפרת־יצוקה׳ של

 מי ויזכה סביבון! סב סב
חנכה! של לכבודה

-— חנכה נר על ברכות

 העולם׳ מלך אלהינו׳ ין אתה׳ ברוך
 וצונו במצותיו קדשנו אשר

חנכה! של נר להדליק
 העולם׳ מלך אלהינו׳ ין אתה׳ ברוך

 ההם׳ בןמים לאבותינו נסים שעשה
הזה! בזמן

49



 — מט —
ה#לג. ביום

 ילדים׳ הביטו׳
 ברחוב! ראו־בא

 לבנות נוצות שם
לרב! מעופפות

 מפזזות מעופפות׳
 בגיל׳- ומכרכרות

 חברים׳ נצאה׳
המעיל! לבעו חיש

 הגגות לבנים
 וסבך- אילן וכל

 ה^לג יתברך
הרך! הלבן

 !* השלג *יתברך
 עז קול .יצריח

 השחור׳ אותו גם
הלז• העורב
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תעלולי
צח; והבל בחוץ, כ(ר

רך שלג לכן, בשלג
הרחוב. בל בפה מוז
רם בקול נועז ורוח
ושם; פה חךרק שרק

מה־טוב!" בי־טוב, .האח,
כ —

לפגי

הרוח
 לו לצון יחמד ורגע

וכה כיה ?מחול ו
 - בשיר לוי תובב .ים
 איש, מראש כובע וחטף

חיש, עמו וכברחו
העיר! על יצפצף

1 —

האח
החרף :זדעף

 —וכפויו בשלג
אמא של בחדרה

קר. כל נדע לא

ובשירה ?שיחה
 לאח, נשב פה

נעים כי ן"1ש ובש
זך. אביב כביום

שלג לו חולל הרן
 —בילל! סופה עם

ואמא אבא בית
לאל! .יתברך
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לחרף מזמור
—----------------------- התהלים מן

אליהיגו! זמרה טוב כי הללו;ה׳
 יפז;ר; כאפר כפור כצמר, שלג הגותן

? שמר מי קרתו לפגי — כופתים, .קרחו מקזליך
מים. הלו — רוחו :שב ר^סם, ~ דבריי :שלח

— נג —
בקנאתו הנמל

ההרהרה? מה ;מלי? לך מה

דבר? עמי אתה החסר
 וצבה קוץ בארץ אץ אם

חרה? אפך בי ומרעב

 — אדרחרהרה! ״חרחור־חרחה
:רעב אדע לא ארץ, הקאה

 כבשתגי פה מדוע אך
 לקהתגי לא יפו ולחוף

בשירה׳ חברי עם
?... זהב תפוחי עמם לשאת
ב:שתני?!" כל־כד ואיבדה איכה
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— נד —
 מטיעה ם1י3

 — בשבט עשר החמשה
 זוירחת, השמש ישראל ובארץ
 פורחת׳ השקדה .ישראל בארץ

 שולחת. התמרה ירקים ולולבים

 הנאה, החמה, ישראל ובארץ
 שבעה, גשמים זו ישראל בארץ
 נטעה ונטיעות ילדים׳ נצאה,

בשבט! עשר בחמשה
— נה —

זמר
 בשבט לחמשה־עשר

 ובשפלה׳ בהר
 וברושים׳ דקלים בין

 - ילדים משחקים
 קדושים• עם ישראל
 הם׳ ומשחקים הם ששים
- שפתים׳ כל על ושיר

 חדשה זו שירה
ירושלים! לך׳
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ובגליל בשרוץ
 פולים: גנים שדות

 הנוסעים׳ - ישראל
 הזורעים• - ישראל
 הם וזורעים הם נוטעים

 - שפתים׳ כל על ושיר
 הדשה זו שירה

ירושלים! לך׳

— נו —

הפורים ם1י5
ומגדנות ממתקים

ולבנות: לבנים
:מנות משלוח — היום

נא יקפלר נא ושלחי
בא הנה הפורים יום בי

רע! לא ל וכל

 משנות־פנים מפכות
 ברעשנים,- וילדים

הבדחנים! יום היום

 רקע>: ברגל אתה? ורוצה
 - הרע זה המן על רקע

קרע! "אזנו" גם

 — לאבךם ודהודים על חשב בן־הסךתא המן בי
העץ. על בניו ואת אותו ותלו
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נז

הפורים. ימי
 המגלה מדברי ---------------------------

 היהודים, בל אל ססרים יישלח מרדכי ויקו^ב
 אךר לחדש ארבעה־עשר יום את קוש־ם להיות

 ושמחה משתה ימי — בו חמשה־עשר יום ואת
לאביונים. ומתנות לרעהו, איש מנות ומשלוח

 זרעם׳ רעל עליהם היהודים וקבלו
 ושנה. שנה בכל האלה ה;מים שני את עושים להיות

 -------------------------- המגלה ברכות ---------------------------

 העולם׳ מלך אלהינו׳ ץ אתה׳ ברוך
 רצונו במצותיו קדשנו אעזר

מגלה! מקרא על
 העולם׳ מלך אלהינו׳ ץ אתה׳ ברוך

הזה! בזמן ההם׳ בימים לאבותינו נסים שעשה
— נח —

בית־המנסת. מזמרת
 כאלהינו׳ אין
 כאדונינו׳ אין
 במלכנו׳ אין
כמושיענו!- אין

״.״ ע :

 כאלהינו׳ מי
 כאדונינו׳ מי
 כמלכנו׳ מי
כמושיענו? מי
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 לאלהינו׳ נודה
 לאדונינו׳ נודה
למלכנו׳ נודה
למושיענו!- נודה

 אלהינו׳ ברוך
 אדונינו׳ ברוך
 מלכנו׳ ברוך
מושיענו! ברוך

 אדונינו׳ הוא אתה אלהינו׳ הוא אתה
מושיענו!- הוא אתה מלכנו׳ הוא אתה

ציון! תרחם תקום אתה

נט —

מלהוע אל
 ש )זמירות

א.
 הב, מטר אב! אל,

 בית־רב! של תינוקות למען
 ביום, גם בליל גם

 רום: מני הברכה שלח
 — כנחת, אך בזעף׳ לא

צלחת! מלא תן־נא

תינוקות( ל
ב.

 שבשמ:ם: אבינו
 מים!- מים, לנו תן

 לברכה, תן ומטר טל
 ומשלחה; טובה כשעה

 - לרזון ולא לשבע, תן
!מזק לנו ;חסר ואל

56



כולל: ראשו! ספר עמי* "בתוך
ואגדות; שיחות ומשלות׳ ספורים 39

מאמרות; ושאר ודרז״ל תנ״ך צרופי 28

וכו׳; וזמירות־עם ילדים שירי 53

אמנותיות• ותמונות וקשוט ציורי־באור 86

העקל החוברת-מחצית מחיר
מיל־א״י( 50)

 דרגות, לשתי נפרד ראשון ספר עמי* >>בתוך

 מיוחדת: בכריכה לחוד גם נמכרת דרגה וכל

 מיל־א״י 50 - ראשונה דרגה מחיר

מיל־א-י 55 - שניה דרגה ומחיר


