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כלי העבודה החליטו פעם לבנות להן סדנה, שבה תוכלנה 
לעבוד וליצר דברים ביחד. 

 

כל כלי ידע את מקומו והתחיל מיד לעבוד. העפרון עם סרט 
המדידה מדדו וסימנו את הקרשים. "נמדוד פעמיים כדי לא 

לטעות" אמר סרט המדידה. 
"אוכל אולי לעזור?" שאלה מברשת הצביעה. 

"לא, זה לא התפקיד שלך" ענו. 

 



האת חפר בקרקעו מכבש שיטח והידק את האדמה. 
"צריך להדק את האדמה כדי שתיתן בסיס לבטון" אמר 

המכבש. 
"אפשר לעזור?" שאלה מברשת הצביעה. 
"לא, תודה. אנו כבר נטפל בזה" ענו לה. 

 

המריצה, צינור המים והמגרפה הכינו בטון ליסודות. "אל 
תוסיף יותר מדי מים. תעבוד לפי ההוראות שעל השק" אמרה 

המגרפה. 
"אוכל אולי לעזור?" שאלה מברשת הצביעה. 

"אין לך כאן מה לעשות" ענו לה. 

 



הם שפכו בטון מעל החצץ ועשו רצפה. 
"עמדי בצד" אמרו למברשת הצביעה "שלא תפלי פנימה." 

 

בינתיים סרט המדידה עזר למסור לחתוך את הקרשים. 
"מדוד פעמיים, חתוך פעם אחת" אמר המסור. 
"אפשר לעזור לכם?" שאלה מברשת הצביעה. 

"לא, אבל תודה" אמר סרט המדידה. 
 



המגרפה והפלס יישרו את היסודות ובינתיים פטיש העץ 
תקע ברגי עיגון לתוך הבטון הרך. 

"אם היסוד לא יהיה מפולס, כל הסדנה תעמוד עקום" 
אמר הפלס. 

"האם אוכל לעזור?" שאלה שוב מברשת הצביעה. 
"אני מצטער, מברשת" אמר הפטיש "אבל זו לא עבודה 

בשבילך." 
 

הפטיש בנה מסגרת הקירות והמקדחה ומפתח הברגים העמידו 
את הקירות על ברגי היסוד. 

"שימו לב לא להעמיד דבר על בטון רטוב" אמר המפתח." 
"אוכל לעשות משהו גם אני?" שאלה מברשת הצביעה.  

"תהי סבלנית, יגיע גם תורך" ענו לה. 

 



הפטיש עבד קשה וחיבר את הלבידים למסגרות של הקיר, 
בזמן שפטיש העץ הכניס את מסגרות החלונות. 

"צריך לעבוד בעדינות כדי לא לשבור את הזכוכית" אמר. 
"אוכל לעזור" אמרה מברשת הצביעה. 

"עוד לא" ענו לה. 

 

הפטיש התעייף מאוד כשהניח קרשי הגג וחיבר אותם 
למסגרות. 

"אולי אוכל להחליף אתך, אם אתה עייף" אמרה מברשת 
הצביעה. 

"לא, תודה לך, זו עבודה שלי" ענה הפטיש. 

 



המברשת התעצבה. 
"רק רציתי לעזור" אמרה "אבל אף אחד לא נותן לי לעבוד." 

היא חשבה שלא רוצים אותה בכלל בעבודה והתכוננה לעזוב. 
"חכי!" קרא הפטיש "אנו זקוקים לך!" 

 

"לא נכון, אני מיותרת כאן" אמרה מברשת הצביעה "כל היום 
ניסיתי לעזור, אבל אף אחד לא נתן לי לעשות משהו. רציתי 
רק להשתתף במבצע ועכשיו גמרתם בלי עזרה שלי. אינני 

יכולה כבר לעשות כלום. אין בי כל תועלת." 
 



 

"ומה התפקיד שלי?" שאלה המברשת "ניסיתי לעזור בכל 
שלבי העבודה, ועכשיו כבר הכל גמור." 

"לא, צריך עדיין לעשות עבודה אחת לפני שהסדנה תהיה 
גמורה, וזו עבודה חשובה מאוד. זו עבודה שלך. אסביר לך" 

אמר הפטיש. 

 

המברשת למדה שתפקידה הוא לצבוע, ואף אחד מהכלים 
האחרים לא יכול לעשות זאת טוב ממנה. 

"הצבע לא רק נראה יפה, הוא גם מגן על העץ ומאפשר לו 
להחזיק זמן רב יותר" אמר הפטיש. 

"כמה יפה נראית הסדנה" אמר סרט המדידה. 
מברשת צביעה הייתה שמחה ומרוצה מעבודתה. 

"עכשיו" אמר הפטיש "גמרנו את המשימה. עבודה טובה, 
כולם!" 

 


