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 קטנה יהיפ היתה היה
. היער מקועב שחיתה

 אהי. פצפונת היה שמה
 ונחמדה יפה יהיפ היתה

 גדולות נפיםכ עם
.ומנצנצות  

, אבא, אמא עם חיתה היה
 .גדול אלון בעץ שלה ואח
 כל הזה בעץ גדלה היא

 ושהי אפילו. חייה
 חווייות הרבה לפצפונת
, בעץ ונחמדות מבדרות

 דאמ הרגישה אהי
. העולם משאר מבודדת

. ביער פיות הרבה היו לא
 עוברת היתה יהיפ לפעמים

 בבית עוצרת והיתה ביער
 מהפיות. פצפונת של

 לע שמעה פצפונת, האלו
   .הגדולים האנשים

 

 

 

 



 יםטרהי עם גדולים בבתים גרו הם .ליער מעבר גרו הגדולים האנשים
כשראתה  הדהמנ פונתפצ. גדולים דברים ניימ וכל, גדולות ותווח, גדולים

 של ואבא אמא אבל. אותם לראות רצתה ומאד הגדולים האנשיםאת 
 שזה בגלל הגדולים האנשים של לאיזור תעוף אשהי רצו לא פצפונת

.ןכמסו  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, הגדולים האנשים את לראות לעוף רצונה לע שמעו שלה ההורים כאשר
 אהי. ובכתה ובכתה השל לחדר הלכה פצפונת. היער מן עוףל עליה אסרו
 אהי שם. העץ לצמרת אלון בעץ חדרהמ עפה אהי לכן. עצובה דאמ היתה
.בלילה םיהשמי על הטוהבי ישבה  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ראתה אהי פתאום. קרקעה לע טהיהב היה, העץ בצמרת ישבה אשהיכ
 עלקרק עפהא הי .סקרנית דאמ היפי היתה פצפונת. ביער נוצץ משהו

  התהי ליםעה בין שמה שניצנץ לתהיג היה. כך כל נוצץ בדיוקה מ לראות
 התחיל, רייהטהפי את גילתה אהי כאשר. וגדולה מהואד רייהטפ למעשה

.גשם לרדת  



 נהנת רייהטהפי. רייהטלפי מתחת ישבה פצפונת, גשם שירד מפני 
, מבוהלת. ביער קול שמעה אהי ,שם ישבה אשהיכ. מהגשם הגנה לפצפונת

 לתהומבו, שוב הקול את שמעה אהי. היער לתוך טהיוהב מדהע אהי
 את שמעה א שובהי. ביער תרתתשמסמי  של      מפיה קול זה םא שאלה
.אמר שהקולה למ הקשיבה אהי הפעם אבל, הקול  

."רייהטהפי אני אתז. תמדבר אני אתז" אמר הקול  

 רייהטפי" אמרה פיצפונת
!" לדבר ולהכי לא  

 אני" האמר רייהטהפי
 אני! לדבר הבהחלט יכול

 אני! עכשיו איתך תמדבר
." עצובה שאת לב שמתי  

? !?באמת" אמרה פיצפונת
"?ידעת איך  

 שמעתי" האמר רייהטהפי
, ודםק ובכית בכית שאת

 עפה אותך ראיתי ואז
. לצמרת בעץ שלך מהבית

"?צובהע את למה  

 אני" אמרה פיצפונת
 האנשים לע תיעשמ

 לעוף ורציתי הגדולים
 אבל. אותם לראות

 יעל אסרו שלי הוריםה
 שלי ההורים. אותם לראות
 מדי יותר שזה אמרו

 רוצה אני אבל! מסוכן
!"אליהם תכלל  



 הם. שלך להורים שיבקלה לך יאכד. נהמבי אני, אאאא" האמר רייהטהפי
."ליךע להגן רוצים רק  

 להיות רוצה אני! שלי להורים שיבקלה רוצה לא אני" אמרה פיצפונת
." לבדי יערב לגור אוהבת לא אני. הגדולים אנשיםה עם לגור  כדי גדולה  

 לאישה אותך פוךהשי משהו לך לתת היכול אני" האמר רייהטהפי
."גדולה  

 אמרה פיצפונת
!"?!באמת"  

, כן" האמר רייהטהפי
 יפונתטיפט כליאת אם

 ותהיי תגדלי את ,ממני
."וחזקהגבוהה  דאמ  

 אמרה פיצפונת
!"?!באמת"  

, כן" האמר רייהטהפי
 באמת את! תזהרי אבל

"?זה את רוצה  

, נוספת מילה ובלי
 ביס חהקל פצפונת

 אהי. רייהטמהפי גדול
 אבל שונה הרגישה לא

 הרגישה אהי פיתאום
 פצפונת. עייפה דאמ

.רייהטהפי לייד נרדמה  

 

 

 



 מסביבה הביטה אהי. והתמתחה בבוקר דםקמו התעוררה פצפונת 
 כמעט אוהי פיצפון היה בעץ שלה הבית. קטן דאמ נהיה שהכל וראתה

 הביטה היה. אכלה השממנ רייהטהפי את לראות וגלתסמ היתה ולא
.גדלה אהי :הצטמק לא שלה שהעולם והבינה בעצמה  

 תכלל החליטה והיא אדם תלב יהימפ שלה מהשנוי דאמ התרגשה אהי
 לשמוע והתחילה קצר זמן ביער הכהל היה. הגדולים האנשים את לפגוש
 אהי פתאום. התגברו הקולות .תכלל הכמשיה אהי. ילדים של קולות
 אנשים של ילדים היו אלה. ומשחקים קופצים ,רצים ילדים ראתה

.םתאי לשחק ורצה התרגשה דאמ פצפונת. גדולים  

 כל חקהיש פצפונת
 הילדים עם הבוקר

. דאמ נהנתהו הגדולים
 מנהזהו אהי צהרייםב

 צהריים ארוחת לאכול
 מהילדים אחד עם

תה הי אהי. הגדולים
 לבית תכלל תנרגש

 יםטרהי עם הגדול
 גדולות ודלתות גדולים

 החבר. יםגדול וחלונות
 בעץ גר לא פצפונת של

 גר הוא .פצפונת כמו
 עם גדולה קופסהב

.מישפחתובני  שאר  

 אכלו שהם אחרי
 הם ,צהריים ארוחת

 שאר עם לשחק חזרו
ם  הגדולי הילדים

 היו הילדים .בחוץ
 אל נחמדים דאמ

.שם להישאר רצתה והיא פצפונת  



. שלהם לבתים חזרו הילדים וכל הלילה עהגי שיחקו שהילדים אחרי
 אהי. גדולה ומיטה גדול בית לה היה לא. שוןיל וםקמ היה לא לפצפונת

 אשהיכ. אלוןה בעץ שלה הבית את למצוא ליער חזרה תכלל הטהחלי
. שלה הקטן לבית כנסילה תצליח לא אשהי הבינה אהי ,לעץ העהגי

 לא היה. שלה למישפחה רזולח רצתה אהיכי  לבכות התחילה נתפצפו
.הטנקשוב  להיות כדי ותעשל מה ידעה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את ראתה אהי פיתאום. ובכתה ובכתה יישבהתוה לעץ הכהל היה
.הילפי חזרה ךלהפו איך רייהטהפי את להאש היה. האדומה ריהטהפי  



 למה" האמר רייהטהפי
"?בוכה את   

אני " רהאמ פיצפונת
 רוצה לא אני בוכה כי

 אני! יותר גדולה להיות
 בבית לישון תכלל רוצה

 ואח, אבא, אמא עם שלי
."שלי  

 אני" :האמר רייהטהפי
 להיות שרצית חשבתי

 לך זרתיע לכן, אדם תב
 דייןע את אם. לגדול
 את היפי להיות רוצה

 לע לחשוב הכצרי תיהי
!"קודם זה  

 אני" אמרה פיצפונת
 לא יאנ אבל, יודעת
!"גדולה להיות רוצה  

 תני" האמר רייהטהפי
 םא. סוד לך לגלות לי
 הפרח את כליאת

, לידי שגדל הסגלגל
 חזרה מקטלהיצ ליכתו

."הנקט לפיה  

 אמרה פיצפונת
!"?!באמת"  

. כן" האמר רייהטהפי
. טוב תחשבי םעהפ אבל
, הפרח את ליאכת אם
 ליכתו לא םעפ אף את



"?זה את רוצה שאת וחהטב את. גדולה להיות  

 חיי יתשאר את אחיה שאני משנה לא! וחהטב אני, כן" אמרה פיצפונת
 שמה היום הבנתי אני! רהזח תיחמישפ את הז רוצה שאני מה כל. ביער

!" מישפחה זאת חשוב יכשה  

!"חקל למדת את! דאמ טוב" האמר רייהטהפי  

 אהי אבל, מקתטמצ שהיא הרגישה לא אהי. הפרח את אכלה פצפונת
 התעוררה אהי, בבוקר. האלון עץ ליד נירדמה אהי. עייפה דאמ הרגישה

 אבאואת  אמא את וחיבקה לביתה רצה פצפונת. קטנה היפי להיות וחזרה
.משפחתה את לעזוב לא םעפ אף והבטיחה שלה אחואת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הסוף
 


