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פרת משה רבנו הקטנה 
אמרה לעצמה "אני 

פרת משה רבנו. זה 
חשוב מאוד. אוכל 

למצוא לעצמי אוכל טוב 
וטעים. גם זה חשוב 

מאוד.. 
 

אני יכולה לעוף. 
זה חשוב ביותר. 

למעשה זה 
הדבר החשוב 

שבעולם. 



פרת משה רבנו אמרה זאת לעצמה ואז 
טיפסה על צמח גבוה. היא עלתה ועלתה 

עד שהגיעה לצמרת. ואז פרשה את כנפיה 
כדי לעוף, אך פתאום זבוב שעבר שם ראה 

אותה ואמר "איזה זבוב אדום קטן!" 
 

פרת משה רבנו נעלבה. היא אמרה 
לזבוב "אני לא זבוב אדום קטן. אני פרת 

משה רבנו." 
אבל הזבוב אמר "לפרת משה רבנו 

נקודות שחורות על כנפיה, ולך לא." 
 



פרת משה רבנו 
ניגשה לשלולית 
מים והביטה על 
בבואת כנפיה. 

היא הייתה אדומה 
כמו כל פרות 

משה רבנו אך לא 
היו לה נקודות על 

כנפיים. פרת 
משה רבנו 

התעצבה מאוד. 
 



היא פנתה לפרפר הצבע לעזרה. פרפר 
הצבע אהב לצייר. הוא צייר תמיד תמונות 

יפות. 
פרפר הצבע צייר נקודות שחורות אחדות 

על כנפיה. פרת משה רבנו הודתה 
לפרפר הצבע ואמרה "עכשיו אני פרת 

משה רבנו של ממש." 

כל מי שראה את פרת 
משה רבנו היה אומר 
"איזו פרת משה רבנו 

יפה. איזה נקודות יפות על 
כנפיה!" 

 
 



יום אחד ירד גשם. פרת משה רבנו תמיד 
אהבה גשם. היא יצאה והתיישבה על עלה. 

אחרי הגשם אמרה פרת משה רבנו "יופי! 
עשיתי מקלחת נהדרת!" 

 



באותו רגע עברה שם שפירית 
ואמרה "איזה זבוב אדום קטן!" 

פרת משה רבנו נעצבה שוב. היא 
הבינה שגשם שטף את הנקודות 

מכנפיה. 
 



ואז ראתה פרת משה רבנו פרת משה רבנו 
אחרת עם הרבה נקודות שחורות. פרת 
משה רבנו אמרה "את פרת משה רבנו 

בעלת מזל. יש לך הרבה נקודות על כנפיים. 
אולי תני לי כמה מהן?" 

 

אבל פרת משה רבנו השנייה אמרה "לא, לא 
אתן לך נקודות. את זבוב אדום קטן. למה לך 

נקודות שלי. חוץ מזה אני אוהבת אותן ולא 
אוותר עליהן." 

 



"למה את כל כך עצובה, 
ידידתי?" שאל החרגול. 
ופרת משה רבנו אמרה 

"אני פרת משה רבנו אך 
כולם קוראים לי זבוב 

אדום כי אין לי נקודות 
שחורות על כנפיים. 

 
 

החרגול הסתכל ואמר "זו 
לא בעיה. אתקין לך את 

הנקודות מיד." 
 

פרת משה רבנו הלכה 
לחרגול. לחרגול היו לו זוגות 

משקפיים רבים כי כל יום 
הוא החליף משקפיים כדי 

לראות דברים יפים אחרים. 



החרגול הביא אחד מזוגות 
המשקפיים שלו. הוא צייר כמה 
נקודות על הזכוכית, הרכיב את 

המשקפיים ואמר "עכשיו את בעלת 
נקודות על כנפיים. יפות מאוד 

הנקודות שלך." 
 

פרת משה רבנו הרכיבה 
משקפי החרגול ואמרה "אתה 

עכשיו חרגול בעל נקודות. 
תודה על המשקפיים." 

 



פרת משה רבנו ניגשה שוב 
לשלולית והביטה על כנפיה. 

החרגול צדק. היא הייתה פרת 
משה רבנו מנוקדת, אבל הכל 

היה מנוקד עכשיו. גם השמיים 
היו כחולים עם נקודות שחורות. 

 



באותו רגע עבר שם צרצר ואמר 
"איזה זבוב אדום ומנוקד!" 

פרת משה רבנו כעסה "אני לא זבוב 
אדום. אני פרת משה רבנו." 

 

וצרצר אמר "לפרת משה רבנו נקודות 
שחורות על הכנפיים. ולך נקודות על 

המשקפיים." 
פרת משה רבנו התעצבה שוב 

והורידה את המשקפיים. 



 
היא חיפשה עזרה אצל העכביש. 
העכביש שאל "מדוע את עצובה, 

ידידתי?" 
פרת משה רבנו אמרה "אני פרת 

משה רבנו אך כולם קוראים לי 
זבוב אדום קטן כי אין לי נקודות על 

כנפיים." 
העכביש אמר "אין בעיה. אארוג לך 

שמלה מלאה נקודות שחורות." 
פרת משה רבנו לבשה את 
השמלה והודתה לעכביש. 

 



פרת משה רבנו עלתה על צמח גבוה, עד 
הצמרת. עברה שם דבורה וזמזמה "איזו 

פרת משה רבנו יפה! איזה נקודות יפות על 
כנפייך!" 

פרת משה רבנו הייתה מאושרת. היא 
התחילה לעוף אבל לא יכלה לפרוש את 

כנפיה בתוך השמלה. 
 



פרת משה רבנו נפלה 
מהצמח. ימים אחדים היא 
לא יכלה לעוף בכלל. כולם 
קראו לה פרת משה רבנו, 

אבל גם הגשם לא יכול היה 
לשטוף את הנקודות שלה. 
היא הייתה עצובה מאוד כי 

אהבה לעוף. 
 



יום אחד החליטה. היא הורידה את 
השמלה שלה ואמרה "אני פרת משה 
רבנו ללא נקודות. זה בכלל לא חשוב. 
אני יכולה לאכול אוכל טוב וטעים. זה 

חשוב מאוד.  

אני יכולה לעוף. זה חשוב מאוד, מאוד. 
למעשה זה הדבר החשוב ביותר 

שבעולם!" 
ואז פרת משה רבנו עלתה על צמח גבוה. 

היא פרשה את כנפיה 
ועפה כי אהבה מאוד לעוף. 
היא אהבה לעוף יותר מכל 

דבר אחר בעולם. 
 



 


