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ַּבִּיּׁשּוב ֶׁשָּלנּו ֵּבין ַּפֵחי ָהַאְׁשָּפה - ַחָּיה ָלּה ִמְפֶלֶצת ֶזֶבל ֲחִביָבה.

ִהיא אֹוֶהֶבת ְלַטֵּיל ָּבְרחֹובֹות ּוַבְּׁשִביִלים ּוְלַחֵּפׂש ָלּה ַצֲעצּוִעים ֶׁשְּיָלִדים זֹוְרִקים. 
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ֲאָבל ָלַאֲחרֹוָנה ַהִּיּׁשּוב ֻּכּלֹו ְמֻלְכָלְך ּוְמֻבְלָּגן,

ִאי ֶאְפָׁשר ִלְמֹצא ַצֲעצּוִעים, ְׁשִביֵלי ִטּיּול אֹו ַּגן.
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ָׁשֲאלּו ַהּתֹוָׁשִבים ֶאת ַהַּגָּנן, ָקְראּו ְלֹראׁש ָהִעיִרָּיה,

ִהְתַיֲעצּו ֲאִפּלּו ִעם ְמַכֵּׁשף ֵמָהִעיר ַהְּׁשֵכָנה.
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“ָמה ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשֹות? ַהִּמְפֶלֶצת ֹלא מֹוֵצאת ֶאת ַהְּׁשִביִלים.

ֵיׁש יֹוֵתר ִמַּדי ְּפֹסֶלת, ּוְלַטֵּיל ַּבִּיּׁשּוב ְּכָבר ַמָּמׁש ֹלא ָנִעים”.
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ָאז ִּכְחְּכחּו ִּבְגרֹוָנם ְׁשֵני ְיָלִדים ְוִהִּציעּו ַלּתֹוָׁשִבים ִּפְתרֹון,

ְותֹוָׁשֵבי ָהִּיּׁשּוב ִהְקִׁשיבּו ְלקֹול ַהִהָּגיֹון:

ַהִּפְתרֹון ַהָּפׁשּוט הּוא ַהְפָרָדה
ּוִמְתַחֵּלק ַלֲחִמָּׁשה:

ַפח ָּכֹתם, ִמְחזּוִרית, ַּפח ָסֹגל,
ַּפח ָּכֹחל, ּוַּפח ָיֹרק ְוָּכל ֶאָחד

ְמַׁשֵּמׁש ְלַמָּטָרה ׁשֹוָנה.

ְּכֶׁשָּכל ָהַאְׁשָּפה ִנְזֶרֶקת ְלַפח ֶאָחד,
ַהְרֵרי ַהְּפֹסֶלת ֶנֱעָרִמים, ְוַהַּפח עֹוֶלה
ַעל ְּגדֹוָתיו. ָלֵכן ִאם ַנְמִׁשיְך ָלִׂשים
ֶאת ָּכל ַהְּפֹסֶלת ְּבאֹותֹו ַהָּמקֹום, 
ַהִּמְפֶלֶצת ֹלא ִּתְמָצא ְׁשִביֵלי ִטּיּול,

ְוֶזה ִיְהֶיה ָּפׁשּוט ָאֹים.
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“ֶזה ִנְׁשָמע ֶהְגיֹוִני ּוָפׁשּוט”, ָאְמרּו ַהּתֹוָׁשִבים,

“ֲחִמָּׁשה ַּפִחים ִנְפָרִדים ַיַעְזרּו ַלִּמְפֶלֶצת ִלְמֹצא ֶאת ַהְּׁשִביִלים”.
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ָאז ִנְפַּתח ֶאת ַהַּפח ַהָּכֹתם,

ּוַמה ָׁשם ִנְמָצא?
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ַׂשִּקית ַנְילֹון

ֲאִריזֹות ֵריקֹות

ֻקְפָסאֹות ֶׁשל ֲחָפִצים

 ְועֹוד ֲאִריזֹות

ְוַׂשִּקית ֶׁשל ֲחִטיף 
ֶׁשִּמיֶׁשהּו ָאַהב

ַקְרטֹון ֶׁשל ָחָלב

ָּכל ִמיֵני ְּדָבִרים ֶׁשְּבתֹוָכם 
ָנִחים ַהּמּוָצִרים

ְמָכל ֵריק ֶׁשל גִביָנה
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ַּבְקּבּוִקים

ַּבְקּבּוִקים
ְועֹוד ַּבְקּבּוִקים

ַּבְקּבּוק ְּפַלְסִטיק

ֶׁשל ַמְׁשֶקה ַקל

ְקּבּוק ְׁשִתָּיה ִמְׁשַּפְחִּתי ַבּ

ּוַבְקּבּוִקים ִעם ְּפָקִקים

ּוְכֶׁשַּנִּביט ֶּדֶרְך ַהִמְחזּוִרית, ַמה ִּנְרֶאה ֵּבין ַהֹחִרים?



ִצְנֶצֶנת ְּדַבׁש

ַּבְקּבּוק ֹּבֶׂשם ִעם ֵריַח ֶׁשָּבַרח

ְוִצְנֶצֶנת ָקֶפה

ּוַבְקּבּוק ֶׁשֶמן ַזִית ָיֶפה

ּוַבַּפח ַהָּסֹגל, ַמה ְּבתֹוכֹו ֻמָּנח?

גם ִצְנֶצֶנת ִרָּבה



ּוַבַּפח ַהָּכֹחל, ַמה ִּנְרֶאה ָׁשם ִּבְפִנים?
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ְנָירֹות ֲעִטיָפה

ְּבִריְסטֹוִלים ְיָׁשִנים

ַתְבִנית ֶׁשל ֵּביִצים

ּוַמְחֶּבֶרת ַאַחת ְקרּוָעה ִעם 
ַהְרֵּבה ְלָבבֹות

חֹוָברֹות ְיָׁשנֹות

גִליל ְנַיר טּוָאֶלט

ֻקְפַסת ְּדגִנים ֶׁשִּנגְמָרה



ְוִחּתּול ֶמְסֻמְרָטט

ים ֲעִמִיּ ִלים ַחד ַפּ ֵכּ

ַצֲעצּוַע ָׁשבּור

ְוִאם נֹוְתָרה ָלֶכם ְּפֹסֶלת ַאֲחֵרי ַאְרַּבַעת ַהַּפִחים,

ְמקֹוָמּה הּוא ַּבַּפח ַהָּיֹרק, ֶׁשְּבתֹוכֹו ִנְמָצִאים:



ָּכְך ִנּסּו ְוָעׂשּו ָּכל ּתֹוָׁשֵבי ַהִּיּׁשּוב ַהְּמסּוִרים, ִהְפִרידּו ֶאת ַהְּפֹסֶלת ַלֲחִמָּׁשה ַּפִחים.

ּוִמָּׁשם ָמֳעֶבֶרת ַהְּפֹסֶלת ְלִמְחזּור ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ַעל ַהַּכּדּור.
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ְוַהִּמְפֶלֶצת - ְלַאט ְלַאט ִהיא ָחְזָרה ְלַטֵּיל ַּבְּסִביָבה,

ְוַהִּיּׁשּוב ַעְכָׁשו ָנִקי ּוַמִּדיף ֵריַח ִנְפָלא.
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