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ְוָכל יֹום ַהֶּיֶלד ָהָיה ָּבא . ְוהּוא ָאַהב ֶיֶלד ָקָטן ֶאָחד... ַּפַעם ַאַחת ָהָיה ֵעץ

הּוא .  ְואֹוֵסף ֶאת ֶהָעִלים ֶׁשל ָהֵעץ ְועֹוֶׂשה ֵמֶהם ְּכָתִרים ּוְמַׂשֵחק ְּבֶמֶל� ַהַּיַער

ְוֵהם ָהיּו .  ֵעץ-ַטֵּפס ַעל ַהֶּגַזע  ּוִמְתַנְדֵנד לֹו ַעל  ָהֲעָנִפים  ְואֹוֵכל ַּתּפּוֵחיָהָיה ְמ 

הּוא ָהָיה ִנְרָּדם ְּבִצּלֹו ֶׁשל , ְוְכֶׁשַהֶּיֶלד ָהָיה ִמְתַעֵּייף.  ְמַׂשֲחִקים ְּבַמֲחבֹוִאים

ַא� ַהְּזָמן ָחַלף .  ֻאָּשרְוָהֵעץ ָהָיה ְמ .  ְוַהֶיֶלד ָאַהב ֶאת ָהֵעץ ְמֹאד ְמֹאד.  ָהֵעץ

 .ּוְלִעִּתים ְקרֹובֹות ָהֵעץ ִנְׁשַאר ְלַבּדֹו. ְוַהֶּיֶלד ָהַל� ְוָגַדל, לֹו

ּבֹוא ְתַטֵּפס ַעל , ּבֹוא ֶיֶלד: "ְוָהֵעץ ָאַמר, ְוָאז ַהֶּיֶלד ָּבא יֹום ֶאָחד ֶאל ָהֵעץ

ּפּוִחים ּוְתַׂשֵחק ְּבִצִּלי ְוִתְהֶיה ִּתְתַנְדֵנד ַעל ָהֲעָנִפים ְותֹאַכל ַּת , ַהֶּגַזע ֶׁשִלי

 " ְמֻאָׁשר
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ֲאִני רֹוֶצה . "ָאַמר ַהֶּיֶלד, "ֲאִני יֹוֵתר ִמַּדי ָּגדֹול ִּבְׁשִביל ְלַטֵּפס ּוְלַׂשֵחק"

ַאָּתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ְקָצת . ֲאִני רֹוֶצה ְקָצת ֶּכֶסף. ִלְקנֹות ְּדָבִרים ְוַלֲעׂשֹות ַחִּיים

 "?ֶּכֶסף

. ֲאַבל ֵאין ִלי ֶּכֶסף ֵיׁש ִלי ַרק ָעִלים ְוַתּפּוִחים", ָאַמר ָהֵעץ, "ִמְצַטֵערֲאִני "

ָּכ� ִיְהֶיה ְל� ֶּכֶסף ְוִתְהֶיה . ִּתְמּכֹור אֹוָתם ָּבִעיר, ֶיֶלד, ַקח ֶאת ַהַּתּפּוִחים ֶׁשִלי

 ".ְמֻאָׁשר

 . ִחים ְוָלַקח אֹוָתם ִאּתֹוְוָאז ַהֶּיֶלד ִטֵּפס ַעל ָהֵעץ ְוָקַטף ִמֶּמנֹו ֶאת ַהַּתּפּו 

ְוָהֵעץ ָהָיה ... ֲאָבל ַהֶּיֶלד ָהַל� ְולֹא ָחַזר ַהְרֵּבה ְזָמן. ְוָהֵעץ ָהָיה ְמֻאָׁשר 

 ... ָעצּוב

ּבֹוא , ּבֹוא ֶיֶלד: "ְוָאז יֹום ֶאָחד ַהֶּיֶלד ָחַזר ְוָהֵעץ ָרַעד ֵמֹרב ִׂשְמָחה ְוָאַמר

 ".ַנְדֵנד ַעל ָהֲעָנִפים ְוִתְהֶיה ְמֻאָׁשרְוִתְת , ְתַטֵּפס ַעל ַהֶּגַזע ֶׁשִלי

ֲאִני רֹוֶצה . "ָאַמר ַהֶּיֶלד, "ֲאִני יֹוֵתר ִמַּדי ָעסּוק ִּבְׁשִביל ְלַטֵּפס ַעל ֵעִצים"

, ֲאִני רֹוֶצה  ִאָׁשה ְוֲאִני רֹוֶצה ְיָלִדים. "הּוא ָאַמר, "ֶׁשִּיְהֶיה ִלי ַחם, ַּבִית

 "?ַאָּתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי  ַּבִית. ִיתּוִבְׁשִביל ֶזה ֲאִני ָצִרי� ּבַ 

ֲאַבל ַאָּתה ָיכֹול ְלַקֵצץ ֶאת . ַהַּיַער הּוא ֵּביִתי", ָאַמר ָהֵעץ, "ֲאַבל ֵאין ִלי ַּבִית"

 ".ָאז ִתְהֶיה ְמֻאָׁשר. ָהֲעָנִפים ֶׁשִּלי ְוִלְבנֹות ַּבִית

ְוָהֵעץ ָהָיה . נֹות ֶאת ֵּביתֹוַהֶּיֶלד ִקֵּצץ ָלֵעץ ֶאת ֲעָנָפיו ְוָלַקח אֹוָתם ִאּתֹו ִלבְ 

 ...ֲאָבל ַהֶּיֶלד ָהַל� ְולֹא ָחַזר ַהְרֵּבה ְזָמן. ְמֻאָׁשר

, "ּבֹוא ֶיֶלד. "ַּכ� ְמֻאָׁשר ֶׁשְּבֹקִׁשי ִהְצִליַח ְלַדֵּבר-ּוְכֶׁשהּוא ָחַזר ָהֵעץ ָהָיה ָּכל 

 ". ּבֹוא ְתַׂשֵחק, הּוא ָלַחׁש

ֲאִני רֹוֶצה ִסיָרה . "ָאַמר ַהֶּיֶלד" ֲאִני יֹוֵתר ִמַּדי  ָזֵקן ְוָעצּוב ִּבְׁשִביל ְלַׂשֵחק"

 " ?ַאָּתה ָיכֹול ָלֵתת ִלי ִסיָרה. ֶׁשִּתַּקח אֹוִתי ַהְרֵחק ַהְרֵחק ִמָּכאן

ַהְפִליג ָּכ� ּתּוַכל לְ . "ָאַמר ָהֵעץ" ְּכרֹות ֶאת ַהֶּגַזע ֶׁשִּלי ְוַתֲעֶׂשה ְל� ִסיָרה"

 "ַלֶּמְרַחִקים  ְוִתְהֶיה ְמֻאָׁשר
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ְוָהֵעץ ָהָיה . ַהֶיֶלד ָּכַרת ָלֵעץ ֶאת ַהֶּגַזע ּוָבָנה לֹו ִסיָרה ְוִהְפִליג ַלֶּמְרַחִקים

 ֲאָבל לֹא ְמֻאָׁשר ַמָּמש.. ְמֻאָׁשר

 . ְוַאֲחֵרי ַהְרֵּבה ְזַמן ַהֶּיֶלד ָחַזר ׁשּוב

, ֲאַבל לֹא ִנְׁשַאר ִלי ׁשּום ָּדָבר ָלֵתת ְל�", ֵעץָאַמר הָ , "ֶיֶלד, ֲאִני ִמְצַטֵער"

ֲאִני ְסָתם ֶּגַזע . ֲאָבל לֹא ִנְׁשַאר ִלי ְּכלּום, ַהְלַוואי ֶׁשָּיֹכְלִּתי ָלֵתת ְל� ַמֶׁשהּו

 ...". ֲאִני ִמְצַטֵער. ָּכרּות ָזֵקן

. ֵקט ָלֶׁשֶבת ְוָלנּוחַ ַרק ָמקֹום ׁשָ ", ָאַמר ַהֶּיֶלד" ֲאִני לֹא ָצִריך ַהְרֵּבה ַעְכָׁשו"

 ".ֲאִני ָעֵיף ְמֹאד

ֶּגַזע ָּכרּות , ִאם ָּכך", ָאַמר ָהֵעץ ְוָזַקף ֶאת ַעְצמֹו ַּכָּמה ֶׁשַרק ִהְצִליחַ , "ִאם ָּכ�"

ְוַהֶּיֶלד "    ֵׁשב ְל� ְוָתנּוחַ , ֶיֶלד, ּבֹוא. ָּזֵקן הּוא ֵּכן טֹוב ִּבְׁשִביל ָלֶׁשֶבת ְוָלנּוחַ 

 .ֵעץ ָהָיה ְמֻאָׁשרְוהָ .  ָיַׁשב

 

 הנתינהמשמועתה של ניתן להבין את העץ הנדיב בסיפור 

 .כערך במערכות היחסים בין אדם לזולתו

 מטלות דיון וכתיבה
 ?קראתם את הסיפורמה הרגשתם כש -1
 
 ?מה ניתן ללמוד מהסיפור -2
 
 ?מהו המשפט. כל הסיפורחוזר לאורך שיש משפט  -3
 
 ?זהמדוע לדעתכם חוזר משפט  -4
 
 ?אילו סוגי הנאות וסיפוקים מספק העץ לנער הצעיר -5
 
 ?במה שונים הסיפוקים הראשונים מן הדברים שהנער רצה כשהתבגר -6
 
 ?כשהנער מתבגר, כיצד משתנים יחסי הנער והעץ -7
 
 ?מה בין העץ לאדם -" כי האדם עץ השדה" -8
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 ?לילד לאילו מערכות יחסים בחיים דומה מערכת היחסים בין העץ -9
 

 ?לנותן או למקבל :לדעתכם למי נגרם אושר רב יותר  - 10
 

 .הסבירו את סוף הסיפור -11
 

 .חברו סוף אחר לסיפור – 12
 
 
 

 .את המטלות ניתן לערוך כאן
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בצבע אדום את הדברים שהעץ נתן לילד ובצבע צהוב את  וצבע

 .עץל נתןהדברים שהילד 
 

 תפוחים הרגשה של אושר 

לבניית  נפיםע
 בית

הרגשה שצריכים 
 אותו

עצים לבניית 
 סירה

 מקום לשבת מקום למשחק
 ולנוח בו

 שמחה

 עלים לשזור
 מהם כתרים

 צל הרגשה של עצב

הרגשה של 
 סיפוק
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