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העץ הנדיב

מאת :ש .סילברסטיין -תרגום יהודה מלצר

פַּ עַ ם ַאחַ ת הָ יָה עֵ ץ ...וְ הוּא ָאהַ ב ֶילֶד ָקטָ ן ֶאחָ ד .וְ כָל יוֹם הַ ֶיּלֶד הָ יָה בָּ א
וּמשַׂ חֵ ק בְּ מֶ לֶ� הַ יַּעַ ר .הוּא
וְ אוֹסֵ ף ֶאת הֶ עָ לִים שֶׁ ל הָ עֵ ץ וְ עוֹשֶׂ ה מֵ הֶ ם כְּ ָת ִרים ְ
וּמ ְתנ ְַדנֵד לוֹ עַ ל הָ ֲענָפִ ים וְ אוֹכֵל ַתּפּוּחֵ י-עֵ ץ .וְ הֵ ם הָ יוּ
הָ יָה ְמטַ פֵּס עַ ל הַ גֶּזַע ִ
בוֹאים .וְ כְ שֶׁ הַ ֶיּלֶד הָ יָה ִמ ְתעַ יֵּיף ,הוּא הָ יָה ְנִרדָּ ם בְּ צִ לּוֹ שֶׁ ל
ְמשַׂ חֲ ִקים בְּ מַ חֲ ִ
הָ עֵ ץ .וְ הַ ֶילֶד ָאהַ ב ֶאת הָ עֵ ץ ְמאֹד ְמאֹד .וְ הָ עֵ ץ הָ יָה ְמאֻ שָּ רַ .א� הַ זְּ מָ ן חָ לַף
נִשׁ ַאר לְבַ דּוֹ.
לוֹ ,וְ הַ ֶיּלֶד הָ לַ� וְ גָדַ ל .וּלְעִ ִתּים ְקרוֹבוֹת הָ עֵ ץ ְ
וְ ָאז הַ יֶּלֶד בָּ א יוֹם ֶאחָ ד ֶאל הָ עֵ ץ ,וְ הָ עֵ ץ ָאמַ ר" :בּוֹא ֶילֶד ,בּוֹא ְתטַ פֵּס עַ ל
וּתשַׂ חֵ ק בְּ צִ לִּ י וְ ִת ְהיֶה
פּוּחים ְ
הַ גֶּזַ ע שֶׁ לִיִ ,תּ ְתנ ְַדנֵד עַ ל הָ ֲענָפִ ים וְ ת ֹאכַל ַתּ ִ
ְמאֻ שָׁ ר"
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יוֹתר ִמדַּ י גָּדוֹל בִּ ְשׁבִ יל לְ טַ פֵּס וּלְשַׂ חֵ ק"ָ ,אמַ ר הַ יֶּלֶד" .אֲ נִי רוֹצֶ ה
"אֲ נִ י ֵ
לָתת לִ י ְקצָ ת
לִ ְקנוֹת ְדּבָ ִרים וְ ַלעֲשׂוֹת חַ יִּ ים .אֲ נִ י רוֹצֶ ה ְקצָ ת כֶּסֶ ףַ .א ָתּה יָכוֹל ֵ
כֶּסֶ ף?"
פּוּחים.
"אֲ נִ י ִמצְ טַ עֵ ר"ָ ,אמַ ר הָ עֵ ץ" ,אֲ בַ ל ֵאין לִ י כֶּסֶ ף יֵשׁ לִ י ַרק עָ לִ ים וְ ַת ִ
אוֹתם בָּ עִ יר .כָּ� יִ ְהיֶה לְ� כֶּסֶ ף וְ ִת ְהיֶה
פּוּחים שֶׁ לִיֶ ,ילֶדִ ,תּ ְמכּוֹר ָ
ַקח ֶאת הַ ַתּ ִ
ְמאֻ שָׁ ר".
אוֹתם ִאתּוֹ.
וְ ָאז הַ יֶּלֶד ִטפֵּ ס עַ ל הָ עֵ ץ וְ ָקטַ ף ִממֶּ נוֹ ֶאת הַ ַתּפּוּ ִחים וְ לָ ַקח ָ
וְ הָ עֵ ץ הָ יָה ְמאֻ שָׁ ר .אֲ בָ ל הַ יֶּלֶד הָ לַ� וְ ל ֹא חָ זַ ר הַ ְרבֵּ ה זְ מָ ן ...וְ הָ עֵ ץ הָ יָה
עָ צוּב...
וְ ָאז יוֹם ֶאחָ ד הַ יֶּלֶד חָ זַר וְ הָ עֵ ץ ָרעַ ד מֵ רֹב ִשׂ ְמחָ ה וְ ָאמַ ר" :בּוֹא יֶלֶד ,בּוֹא
ְתטַ פֵּ ס עַ ל הַ גֶּזַע שֶׁ לִ י ,וְ ִת ְתנ ְַדנֵד עַ ל הָ ֲענָפִ ים וְ ִת ְהיֶה ְמאֻ שָׁ ר".
יוֹתר ִמדַּ י עָ סוּק בִּ ְשׁבִ יל לְ טַ פֵּס עַ ל עֵ צִ ים"ָ ,אמַ ר הַ ֶיּלֶד" .אֲ נִ י רוֹצֶ ה
"אֲ נִ י ֵ
בַּ יִ ת ,שֶׁ יִּ ְהיֶה לִ י חַ ם" ,הוּא ָאמַ ר" .אֲ נִ י רוֹצֶ ה ִאשָׁ ה וְ אֲ נִ י רוֹצֶ ה יְ ל ִָדים,
וּבִ ְשׁבִ יל זֶה אֲ נִ י צָ ִרי� בַּ יִ תַ .א ָתּה יָכוֹל לָ ֵתת לִי בַּ יִת?"
יתי .אֲ בַ ל ַא ָתּה יָכוֹל לְ ַקצֵ ץ ֶאת
"אֲ בַ ל ֵאין לִ י בַּ יִ ת"ָ ,אמַ ר הָ עֵץ" ,הַ יַּעַ ר הוּא בֵּ ִ
הָ ֲענָפִ ים שֶׁ לִּי וְ לִ בְ נוֹת בַּ יִתָ .אז ִת ְהיֶה ְמאֻ שָׁ ר".
אוֹתם ִאתּוֹ לִ בְ נוֹת ֶאת בֵּ יתוֹ .וְ הָ עֵ ץ הָ יָה
ָ
הַ יֶּלֶד ִקצֵּ ץ לָעֵ ץ ֶאת ֲענָפָ יו וְ ל ַָקח
ְמאֻ שָׁ ר .אֲ בָ ל הַ ֶיּלֶד הָ לַ � וְ ל ֹא חָ זַר הַ ְרבֵּ ה זְ מָ ן...
וּכְ שֶׁ הוּא חָ זַר הָ עֵ ץ הָ יָה כָּל-כַּ � ְמאֻ שָׁ ר שֶׁ בְּ ק ִֹשׁי ִהצְ לִ יחַ לְדַ בֵּ ר" .בּוֹא ֶילֶד",
הוּא לָ חַ שׁ ,בּוֹא ְתשַׂ חֵ ק".
ירה
זָקן וְ עָ צוּב בִּ ְשׁבִ יל לְשַׂ חֵ ק" ָאמַ ר הַ ֶיּלֶד" .אֲ נִ י רוֹצֶ ה ִס ָ
יוֹתר ִמדַּ י ֵ
"אֲ נִ י ֵ
ירה?"
אוֹתי הַ ְרחֵ ק הַ ְרחֵ ק ִמכָּאןַ .א ָתּה יָכוֹל לָ ֵתת לִ י ִס ָ
שֶׁ ִתּ ַקּח ִ
ירה" ָאמַ ר הָ עֵץ" .כָּ� תּוּכַל ְלהַ פְ לִ יג
"כְּ רוֹת ֶאת הַ ֶגּזַע שֶׁ לִּ י וְ ַתעֲשֶׂ ה לְ� ִס ָ
לַ מֶּ ְרחַ ִקים וְ ִת ְהיֶה ְמאֻ שָׁ ר"
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ירה וְ ִהפְ לִ יג לַמֶּ ְרחַ ִקים .וְ הָ עֵ ץ הָ יָה
הַ יֶלֶד כּ ַָרת לָעֵ ץ ֶאת הַ גֶּזַע וּבָ נָה לוֹ ִס ָ
ְמאֻ שָׁ ר ..אֲ בָ ל ל ֹא ְמאֻ שָׁ ר מַ מָּ ש
וְ ַאחֲ ֵרי הַ ְרבֵּ ה זְ מַ ן הַ ֶיּלֶד חָ זַר שׁוּב.
לָתת לְ�,
נִשׁ ַאר לִי שׁוּם דָּ בָר ֵ
"אֲ נִ י ִמצְ טַ עֵ רֶ ,ילֶד"ָ ,אמַ ר הָ עֵ ץ" ,אֲ בַ ל ל ֹא ְ
נִשׁ ַאר לִ י כְּ לוּם .אֲ נִ י ְס ָתם גֶּזַע
הַ לְ וַואי שֶׁ ָיּ ֹכל ְִתּי לָ ֵתת לְ� מַ שֶׁ הוּ ,אֲ בָ ל ל ֹא ְ
כָּרוּת ז ֵָקן .אֲ נִ י ִמצְ טַ עֵ ר."...
"אֲ נִ י ל ֹא צָ ִריך הַ ְרבֵּ ה עַ כְ שָׁ ו" ָאמַ ר הַ יֶּלֶדַ " ,רק מָ קוֹם שָׁ ֵקט לָשֶׁ בֶ ת וְ לָ נוּחַ .
אֲ נִ י עָ יֵף ְמאֹד".
זָקף ֶאת עַ צְ מוֹ כַּ מָּ ה שֶׁ ַרק ִהצְ לִ יחַ ִ " ,אם כָּךֶ ,גּזַע כָּרוּת
" ִאם כָּ�"ָ ,אמַ ר הָ עֵ ץ וְ ַ
זָּ ֵקן הוּא כֵּן טוֹב בִּ ְשׁבִ יל לָשֶׁ בֶ ת וְ לָ נוּחַ  .בּוֹא ,יֶלֶד ,שֵׁ ב לְ� וְ ָתנוּחַ " וְ הַ ֶיּלֶד
יָשַׁ ב .וְ הָ עֵ ץ הָ יָה ְמאֻ שָׁ ר.
בסיפור העץ הנדיב ניתן להבין את משמועתה של הנתינה
כערך במערכות היחסים בין אדם לזולתו.

מטלות דיון וכתיבה
 -1מה הרגשתם כשקראתם את הסיפור?
 -2מה ניתן ללמוד מהסיפור?
 -3יש משפט שחוזר לאורך כל הסיפור .מהו המשפט?
 -4מדוע לדעתכם חוזר משפט זה?
 -5אילו סוגי הנאות וסיפוקים מספק העץ לנער הצעיר?
 -6במה שונים הסיפוקים הראשונים מן הדברים שהנער רצה כשהתבגר?
 -7כיצד משתנים יחסי הנער והעץ ,כשהנער מתבגר?
" -8כי האדם עץ השדה"  -מה בין העץ לאדם?
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 -9לאילו מערכות יחסים בחיים דומה מערכת היחסים בין העץ לילד?
 - 10למי נגרם אושר רב יותר לדעתכם  :לנותן או למקבל?
 -11הסבירו את סוף הסיפור.
 – 12חברו סוף אחר לסיפור.

את המטלות ניתן לערוך כאן.
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צבעו בצבע אדום את הדברים שהעץ נתן לילד ובצבע צהוב את
הדברים שהילד נתן לעץ.
תפוחים

עלים לשזור
מהם כתרים

שמחה

הרגשה שצריכים
אותו

ענפים לבניית
בית

עצים לבניית
סירה

מקום למשחק

מקום לשבת
ולנוח בו

הרגשה של אושר

הרגשה של עצב

צל
הרגשה של
סיפוק
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