
העיזים בשדה הסלק 
 

היה פעם ילד שיצא למרעה עם שלוש עיזים. הראשונה הייתה עז גדולה וחזקה. השניה הייתה 
עז בינונית. והשלישית עז קטנה, קטנה, כמעט עוד גדיה. 

הילד חי בבית סמוך למרעה. כל בוקר הוא הוציא את השלישיה לאחו כדי שיכלו שם עשב ירוק 
ועסיסי. 

אבל לעיזים נמאס לאכול עשב כל יום. לא רחוק מהמרעה היה שדה סלק ויום אחד הן פלשו 
לתוך השדה הזה. הילד רץ אחריהן וניסה לגרש אותן שוב למרעה, אבל לא הצליח. 

הוא התיישב בעשב והתחיל לבכות. 



 
בא חתול וראה את הילד הבוכה. 

"מדוע אתה בוכה?" שאל. 
"וי לי, וי! העיזים שלי פלשו לשדה הסלק ואני לא מצליח לגרש אותן משם" בכה הילד. 

"אעשה זאת בשבילך" אמר החתול, והתחיל לרוץ אחרי העיזים. אך גם הוא לא הצליח להחזיר 
אותן למרעה. 

ואז החתול התיישב ליד הילד ובכה אף הוא. 



 
עברה שם ארנבת. "למה אתה בוכה?" שאלה את החתול. 

"אני בוכה כי הילד בוכה" ענה החתול. 
"ואני בוכה כי אינני מצליח לגרש את העיזים משדה סלק" בכה הילד. 

"אני אעשה זאת" אמרה הארנבת. היא התחילה לקפץ אחרי העז הראשונה ואחרי העז השניה 
ואחרי העז השלישית הקטנה, אבל גם היא לא הצליחה לגרש אותן משדה הסלק. 

היא התיישבה בעשב ליד הילד וליד החתול והתחילה לבכות אף היא. 



 
כאשר הם כך ישבו ובכו עבר שם שועל. 

"מדוע את בוכה?" שאל את הארנבת. 
"אני בוכה כי החתול בוכה" ענתה הארנבת. 

"ואני בוכה כי הילד בוכה" אמר החתול. 
"ואני בוכה כי אינני מצליח לגרש את העיזים משדה סלק" בכה הילד. 

"אני אעשה זאת בשבילך בקלות" אמר השועל. 
התחיל השועל לרוץ אחרי העיזים בשדה הסלק. הוא רץ ורץ ורץ אבל העיזים לא רצו לחזור 

למרעה. 
התיישב השועל על העשב ליד הילד והחתול והארנבת והתחיל לבכות גם הוא. 



 
דבורה קטנה ראתה אותם מרחוק. היא באה במעוף ושאלה את השועל "למה אתה בוכה?" 

"הו" אמר השועל "אני בוכה כי הארנבת בוכה." 
"אני בוכה כי החתול בוכה" ענתה הארנבת. 

"ואני בוכה כי הילד בוכה" אמר החתול. 
"ואני בוכה כי אינני מצליח לגרש את העיזים משדה סלק" בכה הילד. 

"אז אני אעשה זאת" אמרה הדבורה. 
"את?" קראו כולם "איך יכולה דבורה אחת קטנה לגרש שלוש עיזים גדולות משדה סלק?" 

"רק תסתכלו ותראו" אמרה הדבורה. 
היא עפה ישר לאחוריה של העז הגדולה. העז שמעה את זמזומה והתחילה מיד לברוח ישר 

למרעה, כי לא רצתה שהדבורה תעקוץ אותה. 
הדבורה חזרה ועפה לאחוריה של העז הבינונית. גם היא התחילה מיד לרוץ משדה הסלק אל 

המרעה. 
ואז עפה הדבורה לאחוריה של העז הקטנה, וגם היא רצה מהר משדה הסלק אל המרעה. 

וכך הדבורה הקטנה הצליחה לעשות מה שהילד והחיות גדולות ממנה לא הצליחו. 


